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Abstract

Title: “To See Each Other in Action: A Comparative Study of Communica-
tive Conditions and the Process of Becoming for Commissioned Officers
and School Teachers”

The aim of this thesis is to describe and analyse the process of profes-
sionalisation of newly commissioned second lieutenants and newly quali-
fied school teachers. The professionalisation of these two occupational
categories is examined from a comparative perspective and concentrates
on the communicative conditions and institutional arenas that affect the
professionalisation process.

The theoretical framework of the thesis is comprised of communication
theory and concepts of sense making found in institutional theory models.
The empirical data was collected during the first year after second lieuten-
ants received their officer’s commissions and teachers received their
teaching credentials. Four second lieutenants and four teachers were in-
terviewed three times during their first year of professional service. Some
observations are also included in the thesis.

The dissertation’s main conclusions are connected, in part, to issues of
transparency in communicative conditions and, in part, to incentives con-
nected to supervision, support and control. On the one hand, the commis-
sioned officers’ and one of the teacher’s process of sense-making appear-
ed visible and collective in character, where the rules of conduct and
meaning emerge clearly without ambiguity. On the other hand, the majority
of the certified teachers’ process of sense making appeared private, con-
cealed, inaccessible and diverse in character. It was observed that incen-
tives for supervision, support and control are strong among commis-
sioned officers because they are directly dependent on each other’s work.
The same incentives are weaker among certified teachers because they are
not as dependent on each other’s work. One conclusion to draw from this
difference is that the professionalisation of commissioned officers is col-
lective-oriented while the professionalisation of certified teachers is less
so.

Keywords: communication, newly qualified, teachers, Second Lieutenants,
Commissioned Officer, induction, professionalisation, professional devel-
opment, the process of becoming, institution, sense making, organiza-
tional learning.
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Förord

Många förord i avhandlingar innehåller formuleringar om att man äntligen
sätter punkt för flera års skrivande. Så skulle det kunna vara i mitt fall ock-
så, men jag är ännu inte där. Jag börjar skriva detta förord en sen natt i
september 2004, då familjen somnat och jag just insett att jag nu är för trött
för att skriva på något annat avsnitt än just detta.

Att jag just nu börjar på förordet är även ett uttryck för hur en skrivpro-
cess kan gestalta sig. Många som doktorerar vittnar om hur de arbetar med
flera av avhandlingens textavsnitt samtidigt. Omskrivningar av vissa delar
påverkar skrivningar och formuleringar i andra avsnitt, som då måste om-
formuleras. Skrivprocessen innefattar således en pendling mellan olika
textavsnitt.

En forskarutbildning innebär även en pendling mellan enskilt arbete och
utbyte med andra personer i omgivningen. Många är de personer som har
inspirerat, utmanat och uppmuntrat mig samt delat med sig av sina klokhe-
ter och sätt att se på saker och ting. För min del har deltagandet i Fokus-
gruppen och DidaktikDesign vid Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) betytt
mycket på det området, liksom de seminarier jag deltagit i inom ramen för
institutionen för ledarskap och management (ILM) vid Försvarshögskolan
i Stockholm. Vid Högskolan i Gävle är det särskilt kollegorna i ämnesav-
delningen för didaktik som bidragit till inspiration, uppmuntran och utma-
ningar. Deltagarna i alla dessa sammanhang vill jag tacka kollektivt.

Några personer förtjänar dock att nämnas särskilt. Jag vill tacka Bo Ta-
lerud, Erik Hedlund och Peter Mattsson vid Försvarshögskolan i Stock-
holm för samarbete, stöd och kritisk läsning.

Jag är även tacksam för Bengt Bergmans och Fredrik Lindstrands kritis-
ka läsning av manus i slutskedet, liksom för värdefulla synpunkter från
Birgitta Sandström (LHS), Lars-Magnus Engström (LHS) och Peter Matts-
son (FHS) vid mitt läsgruppsseminarium.

Jag vill tacka professor Christina Gustafsson som läst manus i olika
skeenden och kommit med välbehövliga synpunkter. Under Christinas
ledning har didaktikseminarierna vid Högskolan i Gävle utvecklats till ett
inspirerande och utvecklande forum för vetenskapligt arbete.

Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare professor Staffan Selan-
der. Via Staffan har jag hamnat i många olika sammanhang som varit frukt-
bara för min forskarutbildning och mitt arbete inom akademin. I avhand-
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lingsarbetet har han fått mig att fokusera och begränsa ett stort material.
Handledningen har kommit när den som bäst behövts och jag har i dessa
sammanhang även lärt mig ett och annat om handledningens ädla konst.
Ett mycket stort tack för allt detta Staffan. Tack.

En person som förtjänar ett särskilt varmt tack är min vän, kollega och
lokale handledare vid Högskolan i Gävle, Åsa Morberg. Förutom att läsa
texter i olika skeenden har Åsa varit ett stöd som alltid funnits till hands i
vardagen. Åsas sätt att uppmuntra, inspirera och stödja bygger ofta på
filosofin om att ”verka utan att synas”. Under en period av skrivkramp i
avhandlingsarbetet såg hon exempelvis till att det påpassligt damp ner en
text till hela ämnesavdelningen om skrivkramp och vägen ur detsamma.
Även om andra hade nytta av texten så förstod jag snabbt att den särskilt
var riktad till mig. Ett stort tack Åsa för stöd, uppmuntran och alla de dör-
rar du öppnat samt de dörrar du visat på och lämnat åt mig att öppna.

Ett stort tack till alla de officerare och lärare som med mycket stort allvar
delat med sig av sin yrkesvardag och sina upplevelser. Ett särskilt tack till
”mina” åtta informanter.

Avhandlingen tillägnar jag mina barn, Emelie och Ida, som båda fötts
under den tid som avhandlingsarbetet pågått. Deras första år i familjen har
inneburit att jag inte helt kunnat försvinna in i forskningens och avhand-
lingsarbetets turbulenta värld, utan tvingats försöka skilja på arbetstid och
familjeliv. Prioriteringar som är svåra att göra när man brinner för många
saker samtidigt. Mina månader av pappaledighet har skänkt välbehövliga
avbrott i avhandlingsarbetet och jag hoppas att jag inte alltför mycket för-
summat mina barn eller den övriga familjen. Tack Helen för att du hela ti-
den har stöttat mig. Den där längre resan jag lovat bjuda dig på blir snart
av.

Avhandlingsarbetet har finansierats av Högskoleverket, Högskolan i
Gävle samt Försvarshögskolan i Stockholm. För detta är jag tacksam.

Nu är det dock dags att sätta punkt i denna avhandling. När jag skriver
detta har vi hunnit fram till november 2005 och avhandlingen är färdig.
Förordet har således vuxit fram på precis samma sätt som jag beskrev
skrivprocessen, nämligen som en pendling mellan olika textavsnitt. Från
det att jag började med förordet den sena natten i september 2004 har jag
återvänt till denna text några gånger, för att nu i mitten av november 2005
slutligen sätta punkt.

Valbo, november 2005

Göran Fransson



Innehåll

Förord ..................................................................................... 5

Kapitel 1. Inledning ................................................................12
Bakgrund .......................................................................................................... 12
Syfte .................................................................................................................. 14
Komparativa studier........................................................................................ 15
Motiv att jämföra försvarsmakten och fänrikar med skolan och lärare ... 16
Några begrepp ................................................................................................. 17
Avhandlingens disposition........................................................................... 19

Kapitel 2. Forskningsöversikt..................................................21
Komparativ forskning som inkluderar officerare och lärare...................... 21
Forskning med fokus på yrkesintroduktion och första tiden i yrket ....... 22
Större fokus på lärare än på officerare ....................................................22
Fänrikars yrkesintroduktion och första tid i yrket................................24
Lärares yrkesintroduktion och första tid i yrket ....................................25

Forskning om kommunikation och kommunikativa arenor........................ 28
Officerare och kommunikation...................................................................28
Lärare och kommunikation ........................................................................31

Sammanfattande reflektioner ......................................................................... 35

Kapitel 3. Teoretiska perspektiv ..............................................36
Organisation och kollektivt meningsskapande........................................... 37
Meningsskapande och institutionell inramning......................................... 40
Kommunikation och meningsskapande processer..................................... 43
Genrer och kommunikationens asymmetriska karaktär.............................. 44
Berättelser som meningsskapande kommunikativ handling..................... 46
Sammanfattning och centrala begrepp......................................................... 48

Kapitel 4. Metod .....................................................................50
Kvalitativ och komparativ ansats ................................................................. 50
Design............................................................................................................... 51
Undersökningsgruppen – kriterier och urval .............................................. 53
Fänrikarna.....................................................................................................54



Lärarna...........................................................................................................55
Genomförande.................................................................................................. 56
Intervjuer .......................................................................................................... 56
Observationer .................................................................................................. 58
Bearbetning och analys.................................................................................. 59
Transkribering ..............................................................................................59
Preliminära analyser och kumulativ datagenerering...........................60

Huvudanalys.................................................................................................... 62
Analysbegrepp...............................................................................................62
Huvudanalysens process .............................................................................63
Resultatredovisning .....................................................................................64

Studiens trovärdighet..................................................................................... 64
Etiska aspekter och överväganden............................................................... 65

Kapitel 5. Yrkesintroduktion och arbetets betingelser ..............69
De åtta informanterna ..................................................................................... 69
Fänrikarna.....................................................................................................69
Lärarna...........................................................................................................71

Kännedom om arbetsplatsen före påbörjad tjänstgöring.......................... 72
Fänrikarna.....................................................................................................73
Lärarna...........................................................................................................75

Introduktion och internutbildningar............................................................. 76
Fänrikarna.....................................................................................................76
Lärarna...........................................................................................................77

Arbetstid........................................................................................................... 79
Fänrikarna.....................................................................................................79
Lärarna...........................................................................................................80

Arbete, fritid och distans till arbetet............................................................. 82
Fänrikarna.....................................................................................................82
Lärarna...........................................................................................................85

Beskrivningar av den första tiden................................................................. 87
Fänrikarna.....................................................................................................87
Lärarna...........................................................................................................88

Intensitet i arbetet ........................................................................................... 90
Fänrikarna.....................................................................................................90
Lärarna...........................................................................................................92

Intensitet mellan arbetspass.......................................................................... 93
Fänrikarna och lärarna..............................................................................93

Osäkerhet som genomgående tema.............................................................. 94
Fänrikarna.....................................................................................................94



Lärarna...........................................................................................................96
Legitimitet, auktoritet och normsystem........................................................ 98
Fänrikarna.....................................................................................................98
Lärarna........................................................................................................ 102

Sammanfattning och kommentarer.............................................................. 107

Kapitel 6. Att se varandra i handling.....................................109
Fänrikarna....................................................................................................... 109
Organisering i arbetslag.......................................................................... 109
Samarbete och planering ......................................................................... 110
Att utbilda och öva tillsammans ............................................................. 111
Prioritering att vara med de värnpliktiga............................................ 112
Att göra på samma sätt och att få tillgång till det outsagda............. 113
Att lära......................................................................................................... 115
Utvecklande att ta fullt ansvar................................................................ 117
Att positionera sig själv ............................................................................ 118
Att se för att reflektera och skapa mening ............................................ 118

Lärarna ............................................................................................................ 119
Organisering i arbetslag.......................................................................... 119
Att undervisa ensam .................................................................................. 121
Att se för att lära och för att positionera sig själv ............................... 122
Att få tillgång till det outsagda............................................................... 123
Lärarkultur att inte samarbeta i undervisningssituationer?............ 125
Samarbete utanför lektionssituationer.................................................. 127

Sammanfattning och kommentarer.............................................................. 128

Kapitel 7. Organiserade former för stöd och kommunikation.129
Fänrikarna....................................................................................................... 129
Begreppsförvirring .................................................................................... 129
Formellt påkallad och planerad handledning.................................... 130
Informellt och spontant uppkommen handledning ............................. 131
Handledningens form, innehåll och värdering.................................... 132
Handledning – balans mellan lärande, bedömning och kontroll.... 135
Utvärdering för att lära och ge omdömen............................................. 137
Handledare yngre befäl ............................................................................ 138
Den vardagliga och informella kommunikationen viktigast............ 141
Föregångsmannaskap och mentor......................................................... 142

Lärarna ............................................................................................................ 143
Handledning och mentorskap................................................................. 143
Mentorskapets form och innehåll........................................................... 143



Värdering av mentorskapet ..................................................................... 145
Är den informella kommunikationen viktigare? ................................. 148
Informella sammanhang ........................................................................... 149

Sammanfattning och kommentarer.............................................................. 151

Kapitel 8. Samtalsklimat, berättande  och eftertanke.............154
Fänrikarna....................................................................................................... 155
Samtalsklimat............................................................................................. 155
Berättelsernas karaktär och innehåll ................................................... 156
Arenor för berättande ............................................................................... 157
Berättarna................................................................................................... 158
Berättelser som verktyg för meningsskapande och handling ........... 158
Det kan bli för mycket berättelser .......................................................... 159
Eftertanke.................................................................................................... 160

Lärarna ............................................................................................................ 162
Samtalsklimat............................................................................................. 162
Berättelsernas karaktär och innehåll ................................................... 165
Arenor för berättande ............................................................................... 166
Berättarna................................................................................................... 166
Berättelser som verktyg för meningsskapande och handling ........... 167
Eftertanke.................................................................................................... 167

Sammanfattning och kommentarer.............................................................. 169

Kapitel 9. Resultatsammanfattning .......................................170
Resultatsammanfattning............................................................................... 170
Introduktionsutbildning, handledning och mentorskap ................... 170
Arbetslag och att se varandra i handling............................................. 171
Distans till arbetet, samtalsklimat och berättande............................. 172
Legitimitet, auktoritet och osäkerhet .................................................... 173

Synliggörande och meningsskapande....................................................... 176
Institutionella och organisatoriska betingelser för yrkesintroduktion.. 177

Kapitel 10. Diskussion, reflektion och  slutsatser....................180
Kommunikativa betingelser och förutsättningar för lärande .................. 180
Gemensamt arbete, ömsesidighet och kollektivt meningsskapande 181
Kollektivt lärande ..................................................................................... 182
Institutionell inramning och organisatoriskt lärande....................... 183

Förändrad utbildning – förändrad yrkesintroduktion?............................ 188
Yrkesblivande ................................................................................................ 194
Reflektioner över ansats, analysprocess och metodval .......................... 200
Begreppsapparatens lämplighet.................................................................. 202



Slutsatser och avhandlingens bidrag......................................................... 204
Vidare forskning ............................................................................................ 204
Epilog.............................................................................................................. 206

Summary ..............................................................................207

Referenser.............................................................................217



12

Kapitel 1. Inledning

Preludium

Lektionen hade just avslutats i klass fyra och det var dags för
lunch. I vanliga fall var det så att någon av lärarna skulle följa
med barnen till matsalen och sitta med dem vid matborden. Mat-
salspersonalen ville nämligen att det skulle vara så för att lugnet i
matsalen skulle kunna upprätthållas. Just den här dagen hade
inte Jenny och hennes kollega tid att följa med barnen. De bara
måste prata om varför lektionen hade gått så bra som den gjort.
Det hade nämligen varit en toppenlektion och de anade att det
fanns många anledningar till varför det blivit så bra – och dessa
anledningar ville de ha fatt på. Nu. Direkt.

Ungefär samtidigt satt Agneta – som också är lärare, men på en
annan skola – och grät och undrade hur hon, ensam som hon var,
någonsin skulle lyckas genomföra det hon planerat på lektioner-
na utan att ungdomarna tog över.

Bakgrund

I dessa korta nedslag och inledande gestaltningar av två lärares berättelse
kring sin yrkesvardag framträder några aspekter av avhandlingens kun-
skapsintresse, nämligen kommunikativa arenor och de betingelser för
kommunikation som nyblivna fänrikar och lärare både möter och är med om
att skapa. I nedslaget framträder Jennys kommunikativa möjligheter i det
att hon arbetar tillsammans med andra lärare och att de gärna samtalar om
det gemensamt upplevda, medan Agnetas kommunikativa möjligheter
framträder som begränsade då hon i huvudsak arbetar ensam.

Avhandlingens kunskapsintresse är även riktat mot yrkesintroduktion
och yrkesblivande. Dessa aspekter framträder dock inte lika tydligt i ned-
slagen ovan. Jenny och Agneta arbetar emellertid sitt första år som lärare
efter lärarexamen och som oerfarna försöker de utveckla lämpliga förhåll-
ningssätt och arbetssätt. Med den förståelsen blir frågor kring yrkesintro-
duktion och yrkesblivande aktuella att ställa utifrån nedslagen ovan. I av-
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handlingen skall vi stifta närmare bekantskap med Jenny och Agneta, men
även med två andra lärare i grundskolan samt med fyra fänrikar i försvars-
makten.

Som lärare, lärarutbildare och forskarstuderande har jag intresserat mig
för frågor kring lärande, yrkesprofessionalisering, övergång från akade-
misk yrkesutbildning till yrkesverksamhet samt – i vid mening – den första
tiden som yrkesutövare. Detta intresse gällde till en början lärare men ut-
ökades successivt till andra yrkesgrupper. Mitt intresse för dessa frågor
väcktes i slutet av min lärarutbildning för att öka under mina första år som
yrkesverksam lärare i mitten av 1990-talet. I egenskap av lärarutbildare och
forskarstuderande har jag mer systematiskt kunnat ägna tid åt detta, bl.a. i
olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Mina egna erfarenheter från min
tid som nyutbildad och oerfaren lärare har givit mig ett värdefullt inifrån-
perspektiv kring hur det kan vara att börja arbeta som nyutbildad lärare.
Ett inifrånperspektiv kan emellertid också vara belastande. Jag har till-
bringat många år i skolans värld som elev, lärarstuderande, lärare och lä-
rarutbildare. Att då även ”beforska” detta område kan var problematiskt
om man inte kan synliggöra och utmana de egna referensramarna och den
egna förståelsen. Mitt kunskapsintresse, som började med lärare, har där-
för successivt utökats till andra utbildningar, andra yrkesgrupper och
andra yrkesarenor. Jag har exempelvis studerat hur så vitt skilda yrkes-
grupper som ingenjörer, arkitekter, sjuksköterskor och militära officerare
behandlar och problematiserar begreppen ”teori” och ”praktik” (Fransson,
2003).

Mitt intresse för lärande har gjort att jag studerat och försökt förstå mig
på olika pedagogiska och didaktiska miljöer, även utanför skolan. I min
licentiatuppsats studerade jag hur JAS-piloter i egenskap av nyblivna in-
struktörer kommunicerar under övningar i en flygsimulator (Fransson,
2001). I ett tidigt skede av avhandlingsarbetet var det tänkt att studien av
JAS-piloterna och den pedagogiska miljö de arbetade inom skulle ingå i
denna avhandling. Efter ett tag stod det dock klart att den militära sekre-
tess som omgärdade JAS-piloternas utbildning lade hinder i vägen för de
djupa beskrivningar och analyser jag ansåg nödvändiga för ett avhand-
lingsarbete. Under avhandlingsarbetets gång ändrade jag således studie-
objekt, från nyblivna instruktörer bland JAS-piloter till nyblivna fänrikar.

I licentiatuppsatsen utgick jag från att kommunikation och kommunika-
tionsmönster är aspekter av lärande. I den här avhandlingen fortsätter jag
att studera kommunikation som aspekter av lärande, men kunskapsintres-
set har förskjutits något. Jag har lämnat licentiatuppsatsens fokus på
analyser av själva kommunikationen och studerar istället kommunikativa
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arenor, betingelser för kommunikation, yrkesintroduktion och yrkesbli-
vande.

Att jag valt att studera kommunikation ur nyblivna fänrikars och lärares
perspektiv, har även med mitt intresse kring yrkesintroduktion, yrkes-
identitet, professionalisering och lärande att göra. Att studera arenor och
betingelser för kommunikation ger kunskap om nyutbildade fänrikars och
lärares möjligheter att med kollegor kommunicera exempelvis sina frågor,
sin osäkerhet, sina misslyckanden och framgångar, sina erfarenheter, vi-
sioner eller sin kompetens. Möjligheten att kommunicera detta kan ha stor
betydelse för hur nyanställda upplever sitt arbete och sina egna insatser
samt för förståelsen av yrket, aspekter som är centrala för yrkesblivandet.
Avhandlingens kunskapsintresse är således även riktat mot frågor kring
fänrikars och lärares möten med och konstruktion av respektive yrkeskul-
tur. I det avseendet utgör kommunikativa arenor och betingelser för kom-
munikation aspekter av organisatoriska och institutionella villkor för att in-
troduceras och komma in i ett yrke och förhålla sig till de traditioner, hand-
lingsmönster, normer och värderingar som är förknippade med yrkesut-
övandet och yrkesgruppens självförståelse och identitet. Jag har valt att
beteckna detta som ett yrkesblivande, något som jag ser som en process
av successiv tillägnan, konstruktion och meningsskapande av normer,
värderingar och handlingsmönster som erbjuds på yrkesarenan.1 Yrkesbli-
vandet innefattar även en successivt ökad erfarenhet av arbetsuppgifter
och en ökande grad av införlivande i den kollektiva gemenskapen med
band av t.ex. lojaliteter, roller och identiteter. Jag ser yrkesblivande som
något vidare än t.ex. yrkesidentitet. Dessutom betraktar jag yrkesblivandet
som något överordnat som jag försöker komma åt genom att studera yr-
kesintroduktion, kommunikativa arenor och betingelser för kommunikation
med kollegor. Det är mot den bakgrunden jag formulerar avhandlingens
syfte.

Syfte

Syftet med denna avhandling är att i komparativ belysning beskriva och
analysera yrkesintroduktion, kommunikativa arenor och betingelser för

                                                
1 Jag har avsiktligt valt att inte använda socialisationsbegreppet eftersom det alltför

lätt kan uppfattas som en delvis passiv tillägnan, detta trots att interaktion, ömse-
sidighet och de meningskonstruerande dimensionerna alltmer förknippas med en
modernare förståelse av socialisationsbegreppet (se t.ex. resonemang i Aspelin,
1999). En annan anledning är att socialisationsbegreppet är oklart och att det ut-
ifrån olika synsätt ges olika innebörder (Jordell, 2002).
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kommunikation såsom nyblivna fänrikar och lärare framställer det. Utifrån
syftet har följande frågeställning preciserats:

– Vilka arenor och vilka betingelser för yrkesrelaterad kommunikation or-
ganiseras eller framträder särskilt för att fänrikarna och lärarna är nya på
arbetsplatsen, är oerfarna i sin yrkesroll eller skall introduceras i yrket?

Jag studerar sålunda yrkesintroduktionen och de kommunikativa arenor
och betingelser för kommunikation som bidrar till, och i viss mån är förut-
sättningar för, ett yrkesblivande.2 Mitt fokus är på kommunikativa arenor
och betingelser för kommunikation med kollegor, inte med värnpliktiga
eller elever.

Komparativa studier

Poängen med att göra komparativa studier, dvs. jämförande studier, är att
vidga perspektiv och referensramar och därmed öppna för olika möjliga
synsätt, tolkningar och frågeställningar. Avgörande för vad som fram-
träder är vad som jämförs och på vilket sätt detta sker. Vad som jämförs
och hur detta sätts i kontrast mot annat, har således en avgörande bety-
delse för vad som framträder och hur detta förstås. Jämförande studier ger
möjlighet att helt eller delvis förändra kontrasterna, vad som skall framträ-
da i ljuset av vad samt på vilket sätt detta kan göras. På det viset är det
möjligt att uppnå en bredare och djupare analys och förståelse för, i det
här fallet, respektive yrkesgrupps verksamhet, för dess organisatoriska
och institutionella inramning, för yrkesintroduktion samt för de kommuni-
kativa arenor och betingelser för kommunikation som framträder. Genom
jämförelser kan exempelvis processer, kulturer och organisatoriska eller
institutionella ramar och betingelser som ofta tas för givna synliggöras
(Håkansson, 2004; Denk, 2002; Popkewitz, 2000; Schweisfurth, 2000; Phil-
lips, 1999). Den komparativa ansatsen mellan de två yrkesgrupperna fänri-
kar och lärare har således en medveten metodisk och teoretisk grund.

I denna avhandling skall jämförelserna bidra till att analyserna av de
kommunikativa arenorna och betingelser för kommunikation blir av en dju-
pare och delvis annan karaktär än om yrkesgrupperna studerats var för
sig. En annan viktig aspekt för att göra jämförelser är att min egen förför-

                                                
2 Viktigt att notera är att jag inte har för avsikt att studera kommunikationen i sig,

t.ex. att göra samtalsanalyser. Inte heller hur fänrikarna och lärarna under det för-
sta året utvecklar sina färdigheter, sin förståelse av arbetsuppgifter, yrkesroll eller
yrkesidentitet.
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ståelse som lärare och lärarutbildare utmanas i mötet med den organisa-
tion, de arbetsuppgifter och de normer och värderingar som finns inom
försvarsmakten och hos fänrikar.

Motiv att jämföra försvarsmakten och fänrikar med skolan
och lärare

Vid jämförande studier är det viktigt att likheterna och olikheterna inte är
för stora mellan de studerade fenomenen (Håkansson, 2004). Det finns
dock många argument för att det är fruktbart att studera och jämföra ny-
blivna fänrikars och lärares erfarenheter och arbetsvillkor. Det huvud-
sakliga argumentet är likheten, att båda yrkesgrupperna har till uppgift att
medverka i utbildningar och att därmed organisera och stödja andras
lärande, fänrikarna för värnpliktiga i försvaret och lärarna för barn- och
ungdom i skolan. I många avseenden är förutsättningarna likartade, med
överväganden kring val av ämnesinnehåll och undervisningsmetoder, med
planering, undervisning i salar och att förstå och förhålla sig till gruppro-
cesser och till sig själv som undervisningsredskap.3 I andra avseenden är
förutsättningarna väldigt olika. Försvarsmakten och skolan utgör två sam-
hälleliga institutioner med olika historik, med skilda sociala och samhälleli-
ga förutsättningar och med traditioner, normer och värderingar. Även om
exempelvis disciplin och lydnad förväntas av såväl barn- och ungdomar
som värnpliktiga tar sig innebörderna och formerna för detta olika uttryck.
Barn- och ungdomar tillbringar en betydande del av sin uppväxt i skolan, i
de flesta fall nio år samt några år på gymnasiet, medan de värnpliktiga en-
dast tillbringar mellan sju och femton månader i det militära. I skolan har
lärarna i princip att hantera alla elever då skolplikt råder, medan fänrikarna i
försvarsmakten endast möter de ungdomar som särskilt valt respektive
valts ut att göra värnplikten. Vidare är försvarsmakten en manligt präglad
organisation medan skolan könsmässigt är mera blandad, men med en
övervägande del kvinnor som lärare.4 En annan skillnad som kan ha stor

                                                
3 En av fänrikarna som deltar i studien säger, angående att hennes syn på officersyr-

ket förändrats, att: ”Likaså har man ju inte tänkt att, man är ju lärare. Konkret så
är man ju lärare. […] Att se mig själv i skolan. Det hade jag inte en tanke på. Det
finns faktiskt inte i min värld. Det var som en aha-upplevelse. Jag är faktiskt lärare,
bara att jag lär ut andra saker än i skolan.” (L3:186)

4 Försvarsmakten är att betrakta som segregerad och en yrkessfär för män (Petters-
son & Persson, 2005; Berggren, 2002). 2005 utgörs drygt 4% av officerskåren av
kvinnor. 1998 utgjordes endast 2 % av officerskåren av kvinnor. Fördelningen
mellan de olika vapenslagen är dock skev. År 2000 utgjorde kvinnorna inom flyg-
vapnet 6,9 %, medan de inom marinen utgjorde 3,2 % och inom armén 1,3 %. Av
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betydelse för upplevelserna under den första tiden är kopplingen mellan
utbildningssystem och yrkesarena. Under den grundläggande officersut-
bildningen har fänrikarna ofta kontakt med det förband de kommer att ar-
beta på efter examen, vilket ofta är det förband som de gjort värnplikten
på.5 Lärarna däremot har under den grundläggande lärarutbildningen ing-
en koppling till någon förutbestämd arbetsplats, utan de måste i konkur-
rens söka de lärartjänster som skolor erbjuder.

En central utgångspunkt för jämförelserna är att både fänrikar och lärare
har undervisande, stödjande och instruerande funktioner. Detta gör de
inom ramen för två olika organisationer som har utbildning som huvud-
uppgift och vars medarbetare måste gå särskilda utbildningar, dvs. yrkes-
officersutbildning respektive lärarutbildning, för att få formellt tillträde till
yrkesarenan.6 Det är dessa faktorer, med individernas och organisationer-
nas likartade uppdrag med utbildning, men inom ramen för olika organisa-
toriska och institutionella inramningar, som gör det intressant att studera
kommunikativa arenor och betingelser för kommunikation som nyblivna
fänrikar och lärare möter och är med om att skapa.

Ett annat motiv med att göra en komparativ studie är att det finns rela-
tivt lite komparativ forskning som jämför olika yrkesgruppers arbetsvillkor
och utbildningar. Inte minst gäller det jämförelser mellan det offentliga
skolsystemet och försvarsmakten samt mellan lärar- och officersyrket. Ex-
empelvis är svenska komparativa studier som omfattar lärare, lärares arbete
och lärarutbildning efterfrågade, t.ex. i perspektivet av andra länder eller
andra yrkesgrupper (se t.ex. Ahlström, 1998; Ahlström & Kallos, 1996;
Abrahamsson m.fl., 1992).

Några begrepp

Några begrepp är centrala i avhandlingen.
Med kommunikation avser jag sammanhang där mening erbjuds ge-

nom t.ex. verbala utryck, kroppsspråk, symboler eller att handlingar syn-
liggörs. Genom att t.ex. samtala, att se och höra andra agera skapas förut-

                                                                                                                                
samtliga kommunalt anställda lärare i grundskolan under läsåret 2004/2005 var 74
% kvinnor (Skolverket, 2005).

5 Förbanden har ett stort inflytande i urvalsprocessen för vilka som rekommenderas
till officersutbildning. Rekryteringsprocessen för vissa specialfunktioner såsom un-
derrättelsetjänst och stabstjänst har inte samma tydliga koppling till ett förband.
Rekrytering av t.ex. flygförare, sker i samband med mönstring.

6 Detta är inte helt korrekt eftersom outbildade personer tillåts arbeta som lärare i
skolan.
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sättningar att direkt och indirekt skapa föreställningar och mening om
normer, regler, konventioner och handlingsmönster.

Med kommunikativ arena avser jag de framträdande fysiska platser
och sociala fora där olika aspekter av yrkesutövandet kommuniceras. Med
sociala fora avses sociala grupperingar av personer som för kortare eller
längre tid antar en organiserad form av samvaro eller sammanslutning.

Med kommunikativt utrymme avser jag i vilken mån aktörer kan på-
verka kommunikationens omfattning, innehåll och symmetri. Exempelvis
kan kommunikationen vara symmetrisk om flera parter har samma kom-
munikativa utrymme, medan kommunikationen är asymmetrisk om någon
aktör tar eller ges större utrymme. Det kommunikativa utrymmet innefattar
faktorer som samtalsklimat, intensitet i arbete och arbetsorganisation lik-
som om arbetet är organiserat som ensamarbete eller som ett kollektivt ar-
bete.

Med berättelser avser jag historier om något som varit och där sär-
skilda poänger lyfts fram. Vid berättande har en eller flera personer en
central roll som berättare, medan andra har en mer perifer roll som lyssnare.
På detta sätt skiljer sig berättandet från t.ex. samtal, där de olika aktörerna
är mer jämbördiga i fråga om t.ex. talutrymme, talväxling och innehåll.

Med yrkesintroduktion avser jag formellt planerade och tillrättalagda
aktiviteter för att introducera i yrket, ge stöd och råd, stimulera till reflek-
tion och eftertanke samt främja eller skapa möjligheter att synliggöra och
kommunicera information, normer, värderingar, mening eller handlings-
mönster.

Med yrkesblivande avser jag en process av successiv tillägnan, kon-
struktion och meningsskapande av normer, värderingar och handlings-
mönster som erbjuds på yrkesarenan. Yrkesblivandet innefattar en suc-
cessivt ökad erfarenhet av arbetsuppgifter och en ökande grad av införli-
vande i den kollektiva gemenskapen med band av t.ex. lojaliteter, roller och
identiteter. Likaså innefattar det en ökande grad av hur aktörer omfattas
av, förstår och förhåller sig till arbetsplatsens och yrkets institutionella
normer, värderingar och handlingsmönster.

I avhandlingen används dessutom vissa begrepp och termer som har
något olika innebörder eller syftar på olika saker, beroende på om man ser
det utifrån ett militärt eller ett civilt perspektiv. Skola är ett sådant be-
grepp. I avhandlingen använder jag i huvudsak begreppet skola i betydel-
sen den obligatoriska grundskolan för barn- och ungdomar. I de fall där
militära skolor eller det militära skolsystemet för officerare eller värnpliktiga
avses, noteras detta särskilt om det inte framgår av sammanhanget.
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Lärare är ett annat centralt begrepp. Med lärare avser jag i huvudsak
lärare i grundskolan, framförallt de fyra lärarna som ingår i studien samt
deras kollegor. Inom försvarsmakten används även beteckningen lärare, i
huvudsak för att benämna lärare vid militärhögskolor och Försvars-
högskolan, men även för lärare i kurser eller moment ute på förbanden.
Instruktör är dock ett begrepp som oftare används i militära sammanhang
och som i många avseenden kan likställas med lärare. För att underlätta för
läsaren att hålla isär vad som behandlas använder jag därför begreppet
instruktör i de militära sammanhangen och begreppet lärare för grund-
skolans lärare.

Med begreppen mentorer och mentorskap omfattar jag även de be-
teckningar som används i andra länder för motsvarande aktiviteter. Exem-
pelvis det som veiledning och veiledere står för i Norge eller det som t.ex.
induction, tutoring, peer groups, supervision och guidance står för i den
anglosaxiska språksfären när det är frågan om nyblivna lärare. Även i Sve-
rige förekommer glidningar i betydelse mellan t.ex. mentorskap och hand-
ledning. Exempelvis Lindgren (1997) diskuterar dessa glidningar och
mångfalden av begrepp samt försöker tydliggöra skillnader.

Avhandlingens disposition

Avhandlingen är indelad i tio kapitel. I detta inledande kapitel introduceras
mitt forskningsintresse och motiven till den komparativa ansatsen presen-
teras liksom avhandlingens syfte. I kapitel två redovisas tidigare forsk-
ning. Kapitlet inleds med en kortare översikt av komparativ forskning kring
olika yrkesgrupper och kring nyblivna lärare och fänrikar. Huvuddelen av
kapitlet fokuserar dock forskning kring kommunikation, kommunikativa
arenor och betingelser för kommunikation för yrkesgrupperna officerare
och lärare. I kapitel tre redovisas avhandlingens teoretiska utgångs-
punkter. I det fjärde kapitlet, metodkapitlet, redovisas de metodiska över-
väganden som jag gjort. Bland annat behandlas urval, genomförande, be-
arbetning och analys, forskningsetik samt studiens trovärdighet och till-
förlitlighet. Kapitlen fem till nio utgör avhandlingens resultatavsnitt. I ka-
pitel fem presenteras de åtta fänrikarnas och lärarnas utbildningsbakgrund
samt deras förband respektive skolor. I kapitlet redovisas även teman
kring den första tiden och arbetets betingelser i stort. I kapitel sex be-
skrivs och analyseras samarbetsformer och betydelsen av att se eller inte
se varandra i handling. I kapitel sju behandlas frågor kring organiserade
former för stöd och i kapitel åtta beskrivs och analyseras samtalsklimat
och förekomsten av yrkesrelaterade berättelser. I kapitel nio sammanfat-



20

tas resultaten och vissa centrala resultat problematiseras. Kapitel 10  ut-
gör avhandlingens diskussionskapitel. I kapitlet diskuteras resultaten och
de kommunikativa villkoren i termer av förutsättningar för individuellt,
kollektivt och organisatoriskt lärande. Den första tiden i yrket samt former
för yrkesintroduktionen problematiseras och diskuteras i relation till bl.a.
förändringar av officers- och lärarutbildningarna. Yrkesblivande diskuteras
och några reflektioner kring forskningsprocess, metodval och be-
greppsapparatens lämplighet samt vidare forskning lämnas. Avhandlingen
avslutas med en summering på engelska.
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Kapitel 2. Forskningsöversikt

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som bidrar till att positionera
avhandlingen samt sätta in den i ett vidare sammanhang. Kapitlet inleds
med en kortare översikt av komparativ forskning kring lärare och officerare
samt över forskning som särskilt fokuserar fänrikars och lärares yrkes-
introduktion och första tid i yrket. Huvuddelen av kapitlet behandlar
forskning kring kommunikativa arenor och betingelser för kommunikation
inom försvarsmakten och skolan.

Komparativ forskning som inkluderar officerare och lärare

Komparativa studier där olika yrkesgrupper ingår är förhållandevis ovan-
liga. Komparativa studier som innefattar lärare är mer vanliga än studier
som innefattar militära officerare.7 Vanligtvis ingår lärare i jämförelser med
någon yrkesgrupp med angränsande eller överlappande ansvarsområden,
exempelvis förskollärare eller fritidspedagoger (se t.ex. Davidsson, 2002;
Munkhammar, 2001, Calander, 1999; Hansén, 1999) eller yrkesgrupper som
ingår i skolsjukvården och i specialpedagogiska möten (se t.ex. Geijer,
2003). Komparativa studier som innefattar både militära officerare och lära-
re av någon kategori är inte alls vanligt förekommande. I de fall lärare och
officerare ingår i samma studier är det ofta frågan om statistiska studier där
t.ex. olika yrkesgruppers löner, åldersstruktur, sjukskrivningstal eller andel
arbetslösa jämförs eller där arbetsmarknadsbedömningar görs (se t.ex. SCB
2004; SACO 2004; Arbetsmiljöverket, 2004; Strömberg & Aronsson, 1994).

                                                
7 Exempelvis har Gustafsson (2003) och Skolverket (2001) fokuserat på pedagogisk

integration mellan förskollärare och grundskollärare; Monfries & McCarty (2003)
på hur piloter inom reguljärflyg och lärare konstruerar sina självbilder; Nilsen
(1992) på kvinnliga ingenjörers och lärares karriärutveckling; Åhsberg (1998) på
upplevd trötthet i olika yrken (lärare, brandmän, kassörskor, bussförare, lokförare);
Aronsson & Gustavsson (2002) på sjuknärvaro (lärare och 38 andra yrkesgrupper
inom områdena ekonomi och service, teknik och data, industri och byggnadsarbete
samt ekonomi, handel och kontor). Inom ramen för forskningsprogrammet ”ut-
danning og arbeide” vid NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og ut-
danning, Senter for innovasjonsforskning) följs lärare som har kandidatexamen ef-
ter examen och jämförs med andra yrkesgrupper med kandidatexamen, exempelvis
ingenjörer (se t.ex. Opheim, 2004). Håkansson (2004) försöker förstå lärares
arbete genom att dra paralleller med processoperatörer.
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I andra studier som innefattar både officerare och lärare studeras t.ex.
hur lärare och stridspiloter, som är officerare, använder informationsteknik
i utbildning (Jonsson, 2004); hur begreppen teori och praktik används
(Fransson, 2003); hur före detta officerare som arbetar som lärare utvecklas
i lärararbetet (Jenne, 1997; Sturtevant, 1996); yrkesidentiteten hos fd. mili-
tärer som studerar till lärare (Lindenmo, 2000); möjligheterna att omskola
officerare till lärare (Fränden, 1968) samt olika yrkesgruppers status och
självuppfattning (Svensson, 2002)8. Jag har inte funnit någon forskning
som inbegriper både fänrikar och lärare och som har fokus på yrkesintro-
duktion och förutsättningar för kommunikation.

Forskning med fokus på yrkesintroduktion och första
tiden i yrket

Större fokus på lärare än på officerare

I såväl Sverige som internationellt finns det betydligt mer forskning kring
lärares yrkesintroduktion och första tid i yrket, än vad det finns mot-
svarande forskning för militära officerare. Det finns flera möjliga för-
klaringar till detta. Exempelvis att den militära forskningen i hög grad foku-
serat på tekniska aspekter gällande t.ex. vapensystem och logistik eller att
betoningen av de militära enheterna som grupp och kollektiv medfört att
individperspektiven tonats ned.9 Den militära forskningen som bedrivits
utifrån ett individperspektiv har dominerats av frågor kring urval, stress
och ledarskap, ofta med beteendevetenskaplig utgångspunkt (Andersson,
2001; Johansson, 2001). Det som finns skrivet om militärer och militärliv är
dock ofta, menar Wollinger (2000), skrivet utifrån ett officersperspektiv.

Vidare har tillgängligheten till militära organisationer och verksamheter
varit begränsad för forskare knutna till civil forskning. Sekretess är ett skäl
och detta kan göra att militära forskare t.ex. inte indexerar rapporter och
forskning i databaser i samma omfattning som forskare inom den civila
forskningssfären gör, där publicering har ett starkt meritvärde. Inom militä-
ra organisationer förefaller det viktigaste vara att forska och publicera för
den egna organisations behov.

                                                
8 Svensson jämför advokater, tandläkare, arkitekter, veterinärer, präster, officerare,

ekonomer, läkare, universitetslärare, psykologer, samhällsvetare, socionomer och
ingenjörer.

9 Exempelvis har forskning belyst frågan huruvida hela förband skall avlösas eller
huruvida enskilda individer inom ett förband skall avlösas (se t.ex. Nuciari, 2003).
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Lärarforskningen10 däremot har i hög grad inriktat sig mot enskilda in-
divider, mot läraren, lärares arbete eller relationen mellan läraren och lära-
res arbete (se t.ex. Magnusson, 1998a). Såväl den svenska som den inter-
nationella lärarforskningens fokus på kunskapsområden som exempelvis
lärares tänkande, lärares kunskaper, lärares kunskapsutveckling och
lärande, lärares yrkessocialisation samt hur lärarstudenter lär sig att bli
lärare, har bidragit till att rikta ett visst forskningsintresse mot nyblivna
lärare.

Vidare har den första tiden som yrkesverksam lärare ofta uppfattats som
en särskilt omtumlande och lärorik period för lärare. I många länder har det
därför sedan några decennier varit vanligt med mentorskap eller särskilda
stödprogram för att hjälpa nyblivna lärare under den första tiden.11 Dessa
stödprogram kan genomföras som ett led i att erhålla lärarlegitimation, med
utgångspunkten att nyblivna lärare behöver stöd för att klara av arbetet,
eller med utgångspunkten att den första tiden utgör en särskilt viktig fas i
att lära till lärare.12

I den forskning som riktas mot mentorer, mentorskap och system för att
stödja nyblivna lärare fokuseras därför ofta, direkt eller indirekt, nyblivna
lärare. Exempelvis Bolam (1995) menar att lärares första år har varit föremål
för ”considerable research and development since the 1960s” (s. 613), då i
huvudsak i länder som USA, England, Australien, Nya Zeeland, Kanada
och Hongkong (se även Ganser, 2002; Gold, 1996).

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns betydligt mer forskning
kring lärares yrkesintroduktion och första tid i yrket, än vad det finns mot-
svarande forskning för militära officerare.

                                                
10Med lärarforskning avser jag forskning där lärare utgör det primära studieobjektet.
11I den anglosaxiska språksfären används vanligen benämningen induction eller induc-

tion-period, för dessa program. Begreppet induction används med något olika inne-
börder beroende på nationella variationer i förhållande till den grundläggande lärar-
utbildningens uppläggning och innehåll. Ibland används begreppet för att beteckna
en tidsperiod, i andra fall för att beteckna ett system för stöd och i ytterligare andra
fall för att beteckna en läroprocess (Se t.ex. Britton m.fl., 2003)

12Britton m.fl. (2003) skriver: “Induction is not simply or primary to decrease
teacher turnover: instead, in these sites, it stands as a key juncture of learning,
growth and support. Induction occupies a special place, looking both backwards to
pre-service teacher preparation and forward to the career of teaching, with its
challenges of becoming and being´ a teacher […] It is not primarily about fixing a
problem. It is about building something desirable – a teacher, a teaching force, a
profession, a kind of learning for pupils in schools.” (Britton m. fl., 2003, s. 302)
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Fänrikars yrkesintroduktion och första tid i yrket

Fänrikars yrkesintroduktion och första tid i yrket fokuseras indirekt i Hed-
lunds avhandling (Hedlund, 2004). I avhandlingen studerar Hedlund i vil-
ken mån den förändrade yrkesofficersutbildningen och det yrkeskunnande
som fänrikar får genom denna, kan sägas vara legitima bland officerare ute
på förband.13 Detta studerar han bl.a. genom att studera utsagor om hur
väl fänrikarna klarar sina arbetsuppgifter.

I Hedlunds studie framkommer bl.a. att många fänrikar bedömde att de-
ras yrkeskunnande i termer av ”know how” inte var tillräckligt.14 Vissa fän-
rikar ansåg att de klarade arbetet utan svårigheter, medan andra hade känt
att deras yrkeskunnande inte riktigt räckt till. Även om ingen entydig bild
framkommer menar Hedlund att den dominerande bilden, såväl från fänri-
karna själva som från deras närmaste chefer och kollegor, är att fänrikarna
inte hade tillräckligt yrkeskunnande för att klara av sina befattningar och
arbetsuppgifter. Orsaken till detta anges huvudsakligen vara den föränd-
rade yrkesofficersutbildningen. Genom minskningar av utbildningsmoment
som tidigare förberett för befattningar och arbetsuppgifter, försvårades
fänrikarnas möjligheter att klara av arbetsuppgifterna, vilket kommer till
uttryck i termer av bristande yrkeskunnande. På vissa förband fick detta
följder för fänrikarnas yrkesintroduktion. Medan vissa fänrikar fick sådana
arbetsuppgifter som fänrikar normalt brukar få, fick andra fänrikar mindre
ansvar eller ökad handledning av mer erfarna officerare.

Fänrikar har även uppmärksammats i en mindre studie kring orsaker till
att officerare lämnar försvarsmakten (Ivarsson & Berggren, 2001). Nästan
hälften av de 80 officerare som ingick i enkätstudien var fänrikar. En orsak
att lämna försvarsmakten som framkom, och som har betydelse för min
avhandling i den meningen att det kan ses som en kommunikativ aspekt, är
konflikter med chefer och kollegor. Omkring 10 % av de 80 officerarna an-
gav detta som en bidragande orsak till att de valt att lämna försvarsmak-
ten.

                                                
13 De sex delstudierna i Hedlunds avhandling har genomförts med enkäter, fokus-

gruppsintervjuer och dokumentstudier. Den delstudie som omfattar nyblivna och
yrkesverksamma fänrikar genomfördes när de hade arbetat mellan två och elva må-
nader ute på förbanden. Sammanlagt deltog 51 av totalt 280 fänrikar från 1999 års
utbildningsomgång. Fokusgruppsintervjuer genomfördes även med fänrikarnas när-
maste chefer och mer erfarna kollegor.

14 Hedlund lutar sig mot Rolfs definition av ”know how” (Rolf, 1997). Rolf menar att
”know how” är: ”Praktisk kunskap i enlighet med regler där regelföljandet ytterst
kan avgöras endast genom hänvisning till andra bedömare än den aktör som utför
handlingen.” (Rolf, 1997, s. 35).
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I en mindre pilotstudie kring unga officerares ledarutveckling lyfter fän-
rikar bl.a. fram rollmodeller och de egna erfarenheterna som viktiga för sin
utveckling som ledare (Sjöberg m.fl., 2004).

Frågor kring nyblivna fänrikars yrkeskunskaper och fortsatta utbildning
diskuteras i varierande omfattning även i mindre vetenskapligt kvalifice-
rade rapporter, uppsatser och utredningar kring den förändrade officers-
utbildningen och dess följder (se t.ex. Ödeen, 2004; Granberg, 2001; Olson
& Ullreich Hedin, 2001). Exempelvis fann Olson & Ullreich Hedin (2001) att
nyblivna fänrikar anser att de inte ges möjligheter att genomföra sina
arbetsuppgifter på den ambitionsnivå de vill genomföra dem på. Orsaken
anges vara resursbrist, t.ex. brist på officerare och pengar till övning.

Historiskt finns beskrivningar av hur nyblivna officerare invigdes och
inlemmades i officerskåren. Jansson (1992) beskriver t.ex. traditionen med
visitgång som fanns vid vissa regementen, dvs. att nyutbildade fänrikar
med sina fruar eller fästmör besökte äldre officerares hem. På det viset vi-
sades privatlivet upp, vilket var betydelsefull för gemenskap, kåranda och
det sociala nätverket. Denna tradition försvann dock i mitten av 1960-talet,
eftersom den då upplevdes som ett otidsenlig uttryck för en obefogad
auktoritet.

Initiationsriterna innebar även ett inlemmande i de traditioner, normer
och handlingsmönster som markerade avstånd mellan officerare, under-
officerare, underbefäl och meniga.15 Jansson (1992) beskriver en mängd
informella regler kring vilka bord olika officersgrupper sitter, på vilka sätt
olika grupper tilltalas eller till vilken grupp en ny officer ansågs tillhöra och
förväntade bete sig som. Historiskt har det exempelvis funnits olika mässar
för olika officersgrupper och nyblivna officerare har mer eller mindre
bryskt fått lära sig av äldre och erfarna officerare om hur de skulle bete sig
i officersmässar (Hallén & Hellspong, 1998). I diskussioner kring 1950- och
60-talens officerskår framhåller Jansson (1992) att en nybliven fänrik vis-
serligen var formellt ”färdig”, men i realiteten väntade många praktikår in-
nan denne ansågs ha ett helt fullvärdigt medlemskap i officerskåren.

Lärares yrkesintroduktion och första tid i yrket

Jag har valt att redovisa forskning kring nyblivna lärare utifrån några
översiktliga teman som framträder ur forskningsområdet. Dessa teman är:
svårigheter och dilemman, jämförelser mellan erfarna och oerfarna lärare,
mentorskap, mentor och adept relationer, effektiviteten av olika metoder

                                                
15 Systemet med differentierade officersgrupper upphörde i och med att den nya be-

fälsordningen (NBO) trädde i kraft 1 juni 1983.
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att stödja nyblivna lärare samt longitudinella studier. I varje tema presente-
ras såväl internationell som svensk forskning.

Noteras bör att reservationer måste göras i fråga om den internationella
forskningens giltighet i svenska sammanhang. Exempelvis bidrar kulturella
och organisatoriska skillnader till att data, resultat och synsätt inte alltid är
tillämpliga i svenska förhållanden. Förutom olika kulturella betingelser dras
dessutom ofta slutsatser av generell karaktär utifrån enskilda studier eller
studier med mycket litet underlag (se även Wideen m.fl., 1998).16

Såväl svensk som internationell forskning pekar ofta ut den första tiden
som lärare som en omtumlande period. Begrepp som ”culture shock”
(Wideen m.fl. 1998), “praxis shock” (Andersson & Andersson, 2004;
Kelchtermans & Ballet, 2002) och ”reality shock” (McCormack & Thomas,
2003) förekommer för att beskriva lärares första tid. Någon entydig bild av
hur den första tiden kan beskrivas framträder dock inte i forskningen. Sna-
rare framstår nyblivna lärares erfarenheter och upplevelser som olika, där
vissa upplever den första tiden som omtumlande, medan andra upplever
den som stimulerande och utvecklande (Andersson, 2005; Andersson &
Andersson, 2004; Fransson & Morberg, 2001; Hebert & Worthy, 2001;
Fregerslev & Jørgensen, 2000).

Vissa mönster kan dock skönjas. Nästan all forskning kring nyblivna
lärare berör på något vis svårigheter eller dilemman som nyblivna lärare
kan uppleva. Svårast för nyblivna lärare att hantera anges vara klassrums-
situationerna, ledarskapet och disciplinen (Fransson, 2004; Linnér & Wes-
terberg, 2000; Fregerslev & Jørgensen, 2000; Brock & Grady, 1998; Moran
m.fl., 1999; Wideen m.fl., 1998; Rust, 1994). Även faktorer som att prioritera
tiden och att möta elevers olika behov lyfts fram som problematiska att
hantera (Bergsvik m.fl., 2005; Fransson & Morberg, 2001; Brock & Grady,
1998; Meyer, 1998) liksom värdering av elevers prestation och
betygssättning (Andersson, 2005; Dinham, 1992).

I detta sammanhang synes det som om det finns en rådande diskurs
kring forskningen att belysa svårigheter och dilemman. Detta bidrar till att
konstruera en föreställning om nyblivna lärare som några i behov av stöd,
vilket i sin tur sannolikt påverkar mediadebatt och lärares självbild.

Ett sätt att bedriva forskning kring nyblivna lärare, är att göra det i
komparativ belysning med mer erfarna lärare (se t.ex. Needels, 1991). Även

                                                
16 Exempel på studier där endast en nybliven lärare ingår är Orland (2001), Fransson

(2002a), Morberg (2002), Birell (1995), Hargreaves & Jacka (1995), McAlpine &
Crago (1995). Exempel på studier där två nyblivna lärare ingår är Fransson (2004),
Trumbull, (2001), Nevins Stanulis & Russell (2000), Sardo-Brown (1996), Powell
(1997), Rust (1994).
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om det är relativt vanligt att i allmänna termer diskutera nyblivna lärares
kunskaper och färdigheter i relation till mer erfarna lärare (se t.ex. Stukát,
1998; Sardo-Brown, 1996), är det mindre vanligt att forskningsdesignen
bygger på jämförande studier mellan erfarna och oerfarna lärare. I en jäm-
förande norsk studie fann Munthe (2003) att lärare med mindre än fem års
yrkeserfarenhet och lärare med mer än 20 års yrkeserfarenhet upplevde en
större osäkerhet än lärare med mellan fem och 20 års yrkeserfarenhet. De
relativt oerfarna lärarnas osäkerhet kan enligt Munthe relateras till deras
brist på erfarenhet. Osäkerheten hos lärarna med över 20 års erfarenhet
kan däremot relateras till förändrade krav i skolarbetet som de upplever att
de har svårt att förhålla sig till, exempelvis till den ökade komplexiteten i
lärararbetet eller kraven på att variera metoder.

Nyblivna lärare studeras direkt eller indirekt i den forskning som foku-
serar effektiviteten av olika metoder att stödja nyblivna lärare, exempelvis
introduktions- eller mentorprogram. Forskningens fokus kan då vara riktat
mot exempelvis organisation och innehåll i olika program för att stödja ny-
blivna lärare (Rippon & Martin, 2006; Smethem & Aday, 2005; McCormack
& Thomas, 2003; Bubb m.fl., 2002; Williams m.fl. 2001; Moran m.fl., 1999).
På senare år har tekniska hjälpmedel såsom exempelvis e-post eller webba-
serade chatgrupper (IT-Plattformar) blivit populära metoder att stödja ny-
blivna lärare, och följaktligen har dessa metoder blivit föremål för forsk-
ning (se t.ex. DeWert, 2003; Løkensgard Hoel, 2002; Lin, 2000).

Nyblivna lärare kan även beröras i forskning kring skolan eller förskolan
som lärande organisationer (Larsson, 2004; Ohlsson, 1996). Exempelvis
Larsson (2004) menar att kollektiva arbetsformer och gemensamma synsätt
och arbetsmetoder underlättar introduktion av nya lärare och snabbt får
dem att komma in i arbetet och gemenskapen, om man trivs med arbetssät-
tet vill säga.

Nyblivna lärare fokuseras även i forskningen kring mentorer (Strong &
Baron, 2004; Orland, 2001). I ett svenskt sammanhang har exempelvis
Lindgren (2003) intervjuat sju nyblivna lärare som hade mentorer. Lindgren
studerar inte själva kommunikationen utan de nyblivna lärarnas utsagor
om mentorskapet och relationen med mentorn. Noteras bör att nyblivna
lärare ofta upplever att de även, dock i varierande grad, får hjälp och stöd
av kollegor (Andersson, 2005; Fransson & Morberg, 2001; Andersson,
2000).

Forskningen kring nyblivna lärare kan även ha longitudinell karaktär
(Wolf-Watz, 2004; Bayer & Brinkkjær, 2003; Bullogh & Baughman, 1995;
Sardo-Brown, 1996; Pigge & Marso, 1997). Exempelvis att de följs under en
längre tidsperiod som lärare eller att forskningen inleds med att fokusera
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lärarstudenter under lärarutbildningen för att sedan fortsätta när dessa
arbetar som lärare. Ett exempel på det senare i ett svenskt sammanhang är
Stukáts (1998) studie kring lärares planering. I Stukáts studie tillfrågas lä-
rarstuderande under sista månaden på lärarutbildningen och sedan efter
ungefär ett års yrkeserfarenhet, om sina sätt att planera undervisning. Ett
annat exempel är Sälls studie kring lärares föreställningar om läraryrket, där
hon följt lärare under utbildningen och ett till två år efter examen (Säll,
2000). Ett exempel på en longitudinell studie som bara omfattar det första
året som yrkesverksam är Lindgrens studie i vilket sju lärare intervjuats vid
fyra olika tillfällen under deras första yrkesverksamma år (Lindgren, 2003).
Vanligt i longitudinella studier är att lärarnas professionella utveckling och
det de lärt sig diskuteras, t.ex. i termer av att de blivit skickligare att planera
eller bättre på att ta hänsyn till eleverna eller förutse deras beteenden (se
t.ex. Bullough, m.fl. 2004; Stukát, 1998).

Forskning om kommunikation och kommunikativa arenor

Betingelser för kommunikation och kommunikativa arenor berörs och fram-
träder mer eller mindre implicit i all forskning, eftersom mellanmänsklig ak-
tivitet bygger på kommunikation mellan människor. Även forskning kring
försvarsmakten och skola respektive officerare och lärare bygger på impli-
cita eller underförstådda antaganden om att kommunikation mellan office-
rare respektive mellan lärare förekommer, även om detta i sig inte är de ex-
plicita studieobjekten. Underförstådda antaganden kan exempelvis fram-
träda i valet av teoretiska perspektiv. Jag har dock valt att avgränsa denna
del av forskningsöversikten till forskning som mer explicit och på en verk-
samhetsnära nivå berör kommunikativa arenor och betingelser för kommu-
nikation för officerare och lärare. Översikten har därför avgränsats till att i
huvudsak omfatta svensk forskning för att belysa de kontextuella förhål-
landen som råder.

Med översikten vill jag särskilt rikta uppmärksamheten mot de kommu-
nikativa aspekterna av yrkesintroduktionen, dvs. hur arenorna och beting-
elserna för att verbalt och icke-verbalt kommunicera normer, värderingar,
traditioner, yrkeserfarenheter och handlingar tar sig uttryck. Fokus är så-
ledes mer på kommunikationens form än på dess innehåll.

Officerare och kommunikation

En betydande del av forskningen kring militära kommunikativa arenor och
betingelser för kommunikation har genomförts i simulatorer eller så kallade
micro-världar (se t.ex. Johansson m.fl., 2003; Tallak & Gilljam, 2003; Gran-



29

lund, 2002; 2003; Fransson, 2001). Exempelvis Fransson (2001) studerar
kommunikationsmönster mellan flygförare och simulatorinstruktör – vilka
båda är officerare, flygförare och kollegor – i en simulator. Av studien
framgår t.ex. att instruktörerna, trots att de genomför samma övnings-
moment och utgår ifrån samma övningsprofil, använder två helt olika
kommunikationsmönster, nämligen de kommunikationsmönster som hör till
formell respektive tillämpad övning/metod.17

Persson (2000) studerar också betingelser för kommunikation, men inte i
micro-världar utan i mer realistiska miljöer. I sin studie av hur officerare
utövar ledarskap och kommunicerar under övningar i fält samt hur olika
informationssystem formar kommunikationsmönstren mellan officerare,
visar Persson att kommunikationen och beslutsfattandet ofta är en för-
handling mellan officerare med liknande eller konkurrerande intressen, i
vilket beslutsfattandets komplexa karaktär framträder. Via kommunikation
och med hjälp av olika informationssystem försöker officerarna skapa en
gemensam medvetenhet om situationen samt utifrån detta ta beslut och ge
order. Persson visar att tekniska hjälpmedel måste passa in i den sociala
strukturen, om teknikens möjligheter fullt ut skall tas tillvara. Exempelvis
utgör militära normer, traditioner och vanor samt frågor kring status och
formell eller informell makt aspekter som påverkar hur informationssystem
utformas och används vid kommunikation mellan officerare. De kommuni-
kativa arenor Persson studerar är bl.a. möten, ordergivningar och stabs-
arbete under fältförhållanden.

Jonsson (2004; 2001) studerar utbildningsmiljön i vilket JAS-piloter ut-
bildas och berör bl.a. kommunikativa betingelser, exempelvis mellan in-
struktörer, elever och de tekniska hjälpmedel som finns till hands. Kom-
munikativa arenor utgörs exempelvis av simulatormiljöer, fikarum, order-
givning, handledning samt regelrätt undervisning. Weibull (2003) studerar
samma utbildningsmiljö och betonar vikten av kommunikation mellan olika
yrkesgrupper, t.ex. flygtekniker, stridspiloter, stridsledare samt luftbeva-
kare för att flygverksamheten skall fungera. Weibull menar att i de fall kom-
munikation mellan de olika yrkesgrupperna inte sker helt smärtfritt, så be-
ror det i högre utsträckning på strukturella och situationsbetingade fakto-
rer som formar yrkeskulturer än på personfaktorer.

                                                
17 Kommunikationen vid en formell övning/metod, där syftet är att lära och träna ett

exakt och riktigt handlande i en klart definierad situation, är instruktörsstyrd, där
denne tar initiativ att förmedla t.ex. information, råd eller lösningar, som andra
förväntas ta till sig och följa. Vid tillämpad övning/metod, där syftet är att lära sig
handla ändamålsenligt i en oklar situation, är däremot instruktören mer avvaktande
och kommunikation blir då mera stödjande vid behov. Se t.ex. Pedagogiska grunder
(Försvarsmakten 2000).
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Samarbete och kommunikation mellan officerare i skarpa och krigslik-
nande situationer beskriver Andersson (2001) i sin analys av ledarskapet
vid fredsbevarande uppdrag i Bosnien. Av studien framgår att vissa offi-
cerare på olika nivåer och i olika funktioner hade kommunikations-
svårigheter och samarbetsproblem. Exempelvis belyses dilemmat med att
skapa ömsesidig förståelse för varandras olika upplevelser och uppgifter,
t.ex. mellan officerare i bataljonsstab och officerare i ”fält”. De konflikter
som uppstod mellan officerare menar Andersson kan bero på personlighet,
bristande förmåga att kommunicera, svag stresstålighet, skilda värderingar
eller på behov av att bestämma. Av studien framgår även att vissa fänrikar
inte klarade av sina uppgifter i fält, utan skickades hem, bl.a. för att de an-
sågs vara alltför oerfarna, inte klarade stressen eller haft fel ledarstil.

Tillberg (2002) lägger en metodisk aspekt på kommunikation mellan offi-
cerare då han beskriver hur officerare kommunicerar med hjälp av den s.k.
dialogseminariemetoden (se t.ex. Ratkic´, 2002; Hammarén, 1999) för att
försöka synliggöra och kommunicera officerares yrkeskunnande. Den
kommunikativa arena han beskriver utgörs av en kurs där metoden tilläm-
pades.

En annan metod att kommunicera kunskaper och färdigheter visar Hed-
lund (2004) i en studie där han fann att officerare anser att föregångs-
mannaskapet är det bästa pedagogiska redskapet för att mediera kun-
skaper och färdigheter.18 En central aspekt i föregångsmannaskapet är
samarbete och kommunikation. Genom föregångsmannaskapet kan exem-
pelvis kunskaper, färdigheter, normer och värderingar synliggöras och
därmed kommuniceras. Detta är viktigt för min avhandling med fokus på
yrkesintroduktion och kommunikativa arenor. Genom ett föregångsmanna-
skap, där olika aktörer exempelvis kan se varandra i handling, kan kommu-
nikativa arenor skapas där t.ex. kunskaper, färdigheter, normer och värde-
ringar synliggörs och kommuniceras.

Normer, värderingar och organisationers arbetsdelning kommuniceras
genom vad som utrycks i handling. Exempelvis Berggren (2002) visar hur
genusstrukturer och värderingar inom officerskåren kan kommuniceras

                                                
18 Hedlund (2004) använder även liknelsen mellan mästare och lärling för att beskri-

va föregångsmannaskapet. Även Andersson (2001) talar om föregångsmannaskap,
dock utan tydlig definition. Han ger endast vaga beskrivningar om ledare som ”blir
granskade av underställda” och att ledarna därför skall föregå med gott exempel
(s.174). I försvarsmaktens grundläggande pedagogiska lärobok, Pedagogiska grunder,
står: ”Genom sitt sätt att vara deltar utbildaren i skolans eller kursens mer eller
mindre medvetna uppgift att reproducera [fetläggning i original], föra arvet vidare
vad gäller beteenden och synsätt inom organisationen” (Försvarsmakten, 2000, s.
32)
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mellan officerare, t.ex. genom att officerare som är kvinnor i vissa sam-
manhang osynliggörs och i andra sammanhang synliggörs eller genom det
”manliga” språkbruk som används, med t.ex. mycket könsord.

En kommunikativ arena som t.ex. Hägg & Konnander (2004), Riegert &
Johansson (2004) och Riegert (2002) berör är det offentliga kommunikativa
rummet, dvs. den massmediala kommunikationen. Kommunikationen på
den arenan syftar till att kommunicera den information som den militära
organisationen i kristider och skarpa lägen vill förmedla och som gynnar
den egna sidan. Lite tillspetsat kan sägas att detta utgör en kommuni-
kation mellan officerare, såväl i den egna försvarsmakten som i andra län-
ders försvarsmakter – även om det är det civila samhället som är huvud-
målgruppen för informationen.19 I detta fall är det således frågan om kom-
munikation mellan officerare på en annan nivå än den direkta kom-
munikationen i yrkespraxis.

Lärare och kommunikation

Lärare ser kommunikationen med kollegorna som en nödvändig aspekt i
arbetet, men ibland även som något negativt då arbetet ibland kräver för
mycket samverkan och för många samtal med kollegor (Lindqvist, 2002).
Lärares behov av att koordinera och samverka med andra lärare gör enligt
Lindqvist (2002) och Nordänger (2002) att lärare ständigt verkar vara på
jakt efter kollegor.

Klassrummet utgör en kommunikativ arena som enligt Jackson
(1990/1968) präglas av ”crowds, praise and power”, dvs. trängsel, beröm
och makt. Kommunikationen i klassrum skapas och tar form utifrån dessa
och andra betingelser. Exempelvis kan ”lotsning”, dvs. att läraren med sina
frågor leder eleverna fram till rätt svar, ses som lärarens sätt att bemöta de
många elevernas krav på att snabbt få hjälp eller lärarens behov av att få
lektionen att flyta på (Lundgren, 1979).

En stor del av forskningen kring kommunikation i klassummet har riktats
mot faktorer som talutrymmen och talmönster, men då främst mellan elever
eller mellan lärare och elever (t.ex. Adalsteinsdóttir, 2004; Löwing, 2004;
Einarsson, 2003; Liljestrand, 2002; Johansson, 2002a; Aspelin, 1999;
Lundgren, 1972). Forskning som behandlar kommunikation mellan lärare i

                                                
19 Jag har här valt att inte göra skillnad mellan t.ex. informationskrigföring, percep-

tionspåverkan, informationsoperationer, psykologiska operationer och vilse-
ledning, även om skillnader finns (se t.ex. Riegert, 2002). Noteras bör även att des-
sa svenska analyser inte direkt berör informationskrigföring i svensk kontext, utan
är utförd av andra krigsmakter.



32

klassrum är inte lika vanligt förekommande, vilket sannolikt har att göra
med att lärare ofta arbetar ensamma i klassrummen under lektioner.

Svärdemo-Åberg (2004) visar i sin studie att en tydlig rollfördelning
mellan samverkande lärare framträder i klassrumsmiljön, där den ena är mer
aktiv och svarar för ledning och ämnesinnehåll och den andra mer har en
stödjande funktion. I datasalen däremot hade dessa lärare en dialog sins-
emellan, där de bekräftade varandras kommentarer, gav varandra instruk-
tioner och ledde varandra vidare i såväl handling som tanke. I situationer
där datorer används, där t.ex. problem skall lösas eller något förevisas, är
det vanligt att kommunikation lärare emellan antar en dialogkaraktär (se
t.ex. Svärdemo-Åberg, 2004; Karlsson, 2004).

Svärdemo Åberg berör flyktigt att lärarna i klassrumsmiljön även kom-
municerar med kroppsspråk, intonationer och pauser, något som ligger till
grund för exempelvis talväxlingen lärarna emellan.

Kommunikativa arenor och betingelser för kommunikation i skolan är
teman som på senare år belysts i forskning kring pedagogisk integration
mellan skola, förskola och fritidshem (se. t.ex. Gustafsson, 2003; Davids-
son, 2002; Hansén, 1999). För att samarbetet mellan de olika yrkes-
grupperna skall fungera är det av vikt att betingelser för kommunikation
finns. Davidsson (2002) fann att nya kommunikativa arenor skapas där
information utbyts, exempelvis morgonsamlingar där barnen, och de andra
lärarna, får veta vad som skall hända under dagen. I Gustafssons (2003)
studie framgår att det skapades olika arenor, dels gemensamma arenor med
integrerad praktik och delat tolkningsföreträde, dels åtskilda arenor där
skolans lärare respektive förskollärare och fritidspedagogerna bevakade
egna revir och kände sig trygga.

Att förstå meningsinnehållet i det som kommuniceras kan dock var
problematiskt om man kommer från olika yrkeskulturer och har olika
utgångspunkter (Davidsson, 2002, Gustafsson, 2003; Hansén, 1999).
Davidsson (2002) menar att tryggheten i att utifrån konkreta exempel
berätta för varandra om hur man tidigare gjort, är ett fruktbart sätt att finna
begrepp, handlingar och innehåll som kan utgöra grund för ett gemensamt
meningsskapande. Att på detta sätt kommunicera yrkeskunskaper och
innehållet i såväl traditionella som nya verksamheter menar Davidsson är
viktigt för utvecklingen av pedagogisk integration mellan skola och
förskola.

Lärares raster skulle kunna vara ett tidsmässigt utrymme för kom-
munikation med kollegor. Nordänger (2002) visar emellertid att en stor del
av rasterna ägnas åt att plocka i ordning, organisera och planera för det
fortsatta arbetet eller med elevkontakter, exempelvis i form av informell
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undervisning, vanliga samtal eller fostran. En följd av detta är att lärares
kommunikation med kollegor ofta inskränker sig till kortare samtal när de
råkar träffas, t.ex. i korridoren eller i personalrummet. Även kollegor ocku-
perar tid under raster, vilket gör att lärare utvecklar särskilda strategier för
att få avskildhet och undvika samtal och samverkan (Lindqvist, 2002).

I skolan organiseras särskilda arenor för kommunikationen, exempelvis
lärarlag, arbetslag, arbetsenheter eller arbetsplatsträffar. Olika yrkes-
grupper, t.ex. lärare och förskollärare, kan dock ha svårt att samlas på
dessa kommunikativa arenor då de arbetar under olika betingelser och ofta
är anställda med olika villkor (Davidsson, 2002). Likaså kan arbetslagens
kommunikativa utrymme ockuperas av information och uppgifter från
skolledning (Lindqvist, 2002).

Samarbetet mellan lärare är relaterat till arenor och betingelser för
kommunikation. I Munthes (2003) studie om lärares professionella säker-
het visar det sig att samarbete är en viktig faktor som minskar lärares osä-
kerhet. I studien framgår att planering var den vanligaste samarbets-
formen, även om lärare kommunicerade kring t.ex. metoder och under-
visningspraktiken.

Ahlstrand (1995) fann att lärares samarbete sker både på en formell
arena och på en informell arena. Vad som kommuniceras på formella
arenor, t.ex. konferenser, handlar ofta inte om undervisningens innehåll
eller metoder eller om planering på kort sikt, vilket gör att lärarnas motiva-
tion för denna form av samverkan inte är den högsta. Enligt Ahlstand
önskar lärarna i samarbetet kommunicera med andra lärare kring exempelvis
elevärenden, planering, innehåll och metoder, vilket oftast sker på in-
formella arenor som lärarna själva tar initiativ till, t.ex. genom spontana
möten (se även Ståhl, 1998). Näst efter egna erfarenheter rankar lärare råd
från kollegor som den viktigaste kunskapskällan (Robertson Hörberg,
1997).

Valet av organisation och arbetsformer påverkar i hög grad vilka
kommunikativa arenor och betingelser för kommunikation som skapas.
Arbetsformer som uppmuntrar samarbete mellan lärare, exempelvis tema-
arbeten, kräver att lärare kommunicerar. Tillberg (2003) fann att lärare ser
och uppfattar samarbete som viktigt på olika arenor beroende på skolornas
organisation och skolkultur. Hur man uppfattar t.ex. temaarbete återspeg-
las i organisation, arbetssätt och det vardagliga arbetet samt om man sam-
arbetar och kommunicerar kring detta på ett naturligt eller konstlat sätt.
Temaarbete är den arbetsform där det är vanligast att lärare undervisar
tillsammans (se t.ex. Karlsson, 2004; Davidsson, 2002).
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Under senare år har det blivit vanligare att skolutvecklingsprojekt
genomförs med metoder så att betingelser för kommunikation mellan lärare
skapas, exempelvis att projekten designas utifrån idéer om att lärare skall
samverka, kommunicera och lära tillsammans. Inom t.ex. skolutvecklings-
projektet ITiS, IT i Skolan, ställdes kravet att bara arbetslag fick vara med i
projektet (Karlsson, 2004).20 Kommunikationen i dylika projekt kan ses så-
väl från en individuell som en kollektiv nivå. Exempelvis kan kommunika-
tionen mellan grupperingar av lärare eller mellan olika skolor ses utifrån en
kollektiv nivå. På såväl individuell som kollektiv nivå återfinns forskning
kring betingelserna för lärare att kommunicera, t.ex. att synliggöra och
kommunicera lärares kunskaper i handling eller ord, exempelvis med hjälp
av begrepp som tyst kunskap (se t.ex. Magnusson, 1998a). Frågor kring
lärararbetets betingelser har även lett till analyser och diskussioner kring
lärares yrkesspråk (se t.ex. Geijer, 2003; Colnerud & Granström, 2002).

Även faktorer som makt, etnicitet, legitimitet och kön formar betingel-
serna för kommunikation, exempelvis gällande tolkningsföreträden, arbets-
delning och tillträde till kommunikativa arenor (se t.ex. Gannerud, 1999).

Kommunikationen mellan mentor och adept har fokuserats i ett flertal
studier, särskilt under senare år. Strong & Baron (2004) menar att fokus i
forskningen kring nya lärare och mentorer har förskjutits de senaste 15
åren, från att studera effekter av mentorskapet genom att beskriva och jäm-
föra olika mentorsprogram, till att mer fokusera mentorskapets processer
mellan ett fåtal individer. I den meningen har kommunikationen mellan
mentor och adept i högra grad kommit i fokus.

Strong & Baron (2004) visar i en studie kring kommunikationen, eller
närmare bestämt konversationen, mellan 16 par av mentorer och adepter,
att mentorer i mycket hög grad använder indirekta sätt att ge pedagogiska
förslag. Direkta råd stod för endast 5 % av sättet att kommunicera pedago-
giska råd medan de indirekta sätten stod för resterande 95 %.21 Analyser
av adepternas respons visar att 80 % av råden möttes välvilligt, medan 20
% tillbakavisades. En av Strong & Barons slutsatser är att sättet att ge råd
kännetecknades av en extrem strävan att inte ge direkta råd.22

                                                
20 Inom ramen för skolutvecklingsprojektet ITiS, IT i Skolan, satsade staten under

åren 1999-2002 1,7 miljarder kronor på att ge ca 75 000 lärare datorer samt att
involvera dem i pedagogiskt utvecklingsarbete kring IT i Skolan. Ett krav var att
lärarna skulle ingå i arbetslag (Myndigheten för skolutveckling, 2004).

21 De indirekta sätten att kommunicera pedagogiska råd kunde delas in i fyra kate-
gorier, nämligen genom: prövande samtal om möjligheter (38 %); frågor kring olika
möjliga alternativ (33 %); hänvisning till något de sett eller läst (15 %) eller
omformulering av förslag som adepten själv kommit med (9 %).

22 Att det är problematiskt att överföra resultat som dessa till Svenska förhållanden
visar det faktum att mentorerna i denna studie bl.a. hade att förhålla sig till ett pro-
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Sammanfattande reflektioner

Forskningsöversikten visar att det är mycket ovanligt med komparativa
studier som omfattar officerare respektive lärare och någon annan yrkes-
grupp. I de fall där andra yrkesgrupper inbegrips i lärarforskningen har
dessa dessutom ofta nära anknytning till skola eller barn och ungdomar.
Att forskning i hög grad fokuserar enskilda yrkesgrupper och yrkesarenor
kan leda till att yrkesgruppernas förståelse av sig själv, sin yrkesarena och
sitt yrkeskunnande endast i begränsad utsträckning utmanas. En ökad
andel komparativa studier som innefattar olika yrkesgrupper och yrkes-
arenor skulle ge möjlighet att lyfta nya frågeställningar, göra andra tolk-
ningar och sätta olika aspekter hos en yrkesgrupp i relation till motsvaran-
de aspekter hos andra yrkesgrupper. Detta skulle kunna bidra till såväl
utveckling av forskningen som av yrkesgruppers självförståelse och rela-
tion till andra sammanhang.

Översikten visar vidare att det finns mer forskning kring nyblivna lära-
res yrkesdebut än kring nyblivna fänrikars yrkesdebut. En orsak till detta
kan vara att den militära forskningen har större fokus på teknik, urval,
stress och ledarskap samt analyser av strategier och slag. Forskningen
kring nyblivna lärare har de senaste åren ökat i Sverige, bl.a. som en följd
av arbetet med att utveckla introduktions- och mentorsprogram för ny-
blivna lärare.

Forskningsöversikten visar sålunda att komparativa studier där office-
rares och lärares yrkesvillkor studeras och jämförs är ett i princip outfors-
kat område. Även forskning kring fänrikars yrkesdebut förekommer i
mycket liten utsträckning, medan det finns något mer svensk forskning om
lärares yrkesdebut. Även om det finns viss forskning som berör yrkes-
introduktion och något mer som berör kommunikation och kommunikativa
villkor, har inte jag funnit någon forskning som specifikt tar ett helhets-
grepp kring yrkesintroduktion, kommunikativa arenor och betingelser för
kommunikation, särskilt inte för nyblivna fänrikar och lärare. Mot den bak-
grunden finns ett kunskapsbehov som denna avhandling kan täcka.

                                                                                                                                
tokoll av teman att samtal kring. Även om inte protokollet användes direkt i alla
situationer, menar Strong & Barons att kommunikationen influerades av protokol-
lets kriterier för en bra lärare samt av mentorsprogrammets grundfilosofi. Samtalen
kan således ses som en särskild form av kommunikation, där ömsesidighet inte är
självklart, där mentorn har till uppgift att bidra till adeptens lärande, och där men-
torn har vissa teman denne skall beröra.
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Kapitel 3. Teoretiska perspektiv

Lärarna och officerarna som studeras i denna avhandling ingår i organisa-
tioner. Som organisationsmedlemmar medverkar fänrikarna och lärarna till
att försöka uppnå respektive organisations mål, nämligen att utbilda värn-
pliktiga respektive barn och ungdomar. I den bemärkelsen kan deras erfa-
renheter, arbetsinsats, yrkesintroduktion och yrkesblivande inte ses fri-
stående från organisationen, dess mål, aktiviteter, normer och utveckling.
Detta framkommer även tydligt i forskningsöversikten som bl.a. visar att
den forskning som fokuserar yrkesintroduktion och den första tiden i yrket
mycket handlar om individers erfarenheter och meningsskapande i relation
till övergripande organisatorisk eller institutionell inramning, t.ex. i sam-
band med att nyanställda eller erfarna fänrikar och lärare försöker samarbe-
ta, lära av varandra eller förstå varandras yrkeskunnande. Att studera yr-
kesintroduktion, kommunikativa arenor och betingelser för kommunikation
innebär således bl.a. att analysera de förutsättningar som varje organisa-
tion skapar för detta. I avhandlingen är det därför intressant att diskutera
och analysera detta utifrån begrepp som lärande organisation och organi-
satoriskt lärande. Dessa begrepp ger intressanta perspektiv på försvars-
makten respektive skolan och de organisatoriska och institutionella förut-
sättningar som nyanställda aktörer har för att lära och utvecklas i sin yr-
kesroll.

De mest centrala begreppen för avhandlingen hämtar jag dock inom in-
stitutionell respektive kommunikationsteoretisk teoribildning. Forsk-
ningsöversikten visar bl.a. på såväl möjligheten som behovet av att teore-
tiskt koppla samman organisationer, institutioner och meningsskapande
med kommunikation och kommunikativa arenor. Exempelvis Hedlund
(2004) visar i sin studie bl.a. att erfarna officerare skapar bilder av de ny-
blivna fänrikarnas yrkeskunskaper, något som han sedan relaterar till insti-
tutioner och traditioner inom försvarsmakten, dock utan att närmare belysa
på vilka arenor detta sker. I forskningsöversikten framträder även dilemmat
med att skapa ömsesidig förståelse och mening, vilket bl.a. föranleder att
kommunikationens karaktär belyses, exempelvis dess symetriska och
asymmetriska karaktär.

Detta kapitel inleds med en diskussion kring organisation och kollektivt
meningsskapande vilket jag relaterar till lärande organisationer och orga-
nisatoriskt lärande. Det kollektiva meningsskapandet sätter jag sedan i
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relation till institutioner och institutionsteori. En av avhandlingens ut-
gångspunkter är nämligen att jag betraktar de yrkesarenor de nyblivna
fänrikarna och lärarna träder in i som inramade av försvarsmaktens respek-
tive skolans institutioner. Därefter fokuserar jag frågor kring kommunika-
tion och kommunikativa villkor. Det gör jag mot bakgrund av att kommuni-
kation är centralt i aktörers meningsskapande och för att institutioner i sig
måste skapas och återskapas i kommunikativa och meningsskapande pro-
cesser. Kapitlet avslutas med en sammanfattning, bl.a. av några centrala
begrepp.

Organisation och kollektivt meningsskapande

En organisation kan uppfattas som en planerad social enhet som skapats
för att uppnå ett eller flera mål (Weick, 2001; Meyer & Rowan, 1991). Ut-
ifrån ett konstruktionistiskt perspektiv och en tolkande ansats kan en or-
ganisation även uppfattas och definieras som det som människor förstår
den som (Ericson, 2001; Choo, 1998; Czarniawska-Joerges, 1993).

From a perspective of sensemaking and meaning systems, organisations are
seen as constituted by systems of meanings and social processes of making
sense, during which meanings are assigned to things and events. Under-
standing an organisation means understanding how meaning is constructed
and destructed. (Ericson, 2001, s. 113)

Utifrån det synsättet går det inte att skilja organisation, meningsskapande
och kommunikation åt, t.ex. att studera kommunikation eller yrkesintro-
duktion som variabler fristående från den organisatoriska kontexten (se
även Johansson, 2003). Den organisatoriska kontexten är dock inget som
bara finns där. Den skapas och återskapas i ett dynamiskt samspel mellan
aktörer och institutioner, vilket gör att det kan vara lämpligare att tala om
organiserande processer än om organisationer (Ohlsson, 2004).

Betraktas organisationer utifrån ett meningsskapande perspektiv fram-
träder vikten av att aktörer skapar någorlunda gemensamma föreställningar
om t.ex. organisationens mål, struktur och arbetssätt. Utan gemensamma
föreställningar, innebörder och mening faller organisationen samman, ef-
tersom den då uppfattas och förstås på olika sätt. Ett kollektivt menings-
skapande framträder som viktigt, såväl för organisationen som för utveck-
landet av individuella och kollektiva normer, värderingar, hand-
lingsmönster, roller eller identiteter. Genom kollektivt meningsskapande
skapas tydlighet och ömsesidiga överenskommelser (Choo, 1998).
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The task of sense making is therefore to reduce ambiguity and increase clar-
ity sufficiently so that people can construct meaning about their identity
and role in the organization, and about the actions and purpose of the insti-
tution. […] Sense making constructs a framework of shared meanings and
purposes that makes possible concerted action. Shared meanings and inter-
pretations provide the social order, temporal continuity, and goal-directed
clarity for the people to sustain and relate to their organizational activities.
(Choo, 1998. s. 247)

För att någon form av kollektivt meningsskapande skall utvecklas ställs
dock särskilda krav på organisationen. Exempelvis i form av kommuni-
kativa arenor med goda betingelser för kommunikation mellan olika aktörer.
Kommunikation av visioner och symboler utgör i detta sammanhang vikti-
ga medel för ett kollektivt meningsskapande (Johansson, 2003; Ericson,
2001). Andra medel kan t.ex. vara berättelser, samtal och argumentering
(Weick, 1995), arbete med grupputveckling, s.k. ”team-building”, samt att
personer arbetar tillsammans, dvs. samtalar samt ser andra i handling (se
t.ex. Choo, 1998; Ohlsson, 1996; Czarniawska-Joerges, 1993). Weick (1995)
framhåller betydelsen av engagemang, förenklingar, förväntningar och
argumentering för att utveckla kollektivt meningsskapande. Kommunika-
tion i alla dess former kan således ses som ett meningsskapande och kon-
struerande medel.

Mot den bakgrunden är det intressant att närmare studera de kommuni-
kativa villkoren inom försvarsmakten respektive skolan och relatera detta
till frågor kring kollektivt meningsskapande, exempelvis betydelsen av be-
rättelser eller gemensamma visioner för ett kollektivt meningsskapande.
Inom försvaret används t.ex. begreppet målbild på ett mycket medvetet
sätt för att få personer att fokusera på samma sak, t.ex. att lösa en upp-
gift.23 Någon motsvarande träning eller kollegialt samlande aktivitet har jag
svårt att finna för lärarna i skolan. Jag ser t.ex. inte att läroplanen fungerar
på samma fokuserande och samlande sätt för lärarna. För officerare kan det
vara livsavgörande med kollektiv meningsskapande, t.ex. att man förstår
order eller händelseutveckling på samma sätt. Som jag förstår lärararbetet
framstår inte behovet av kollektivt meningsskapande som en förutsättning
för lärararbetet. I debatter framförs dock ibland argument som skulle kunna
tolkas som att ett kollektivt meningsskapande lärare emellan vore önsk-
värt, t.ex. i form av en ”pedagogisk röd tråd”.

                                                
23 Målet måste vara så attraktivt att motivationen och fokuserade handlingar upp-

rätthålls och misslyckanden på vägen inte leder till missmod, utan betraktas som
lärdomar på vägen mot målet. Målbildsträning ingår i psykisk beredskapsträning,
PBT. (Försvarsmakten, 2000).
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Organisationers förutsättningar att skapa kommunikativa arenor och
goda kommunikativa betingelser är ett mer eller mindre explicit tema i litte-
raturen kring t.ex. lärande organisationer och organisatoriskt lärande. Inom
fältet fokuseras organisationer som stödjer lärande och ger individer för-
utsättningar och möjligheter att utveckla sina kunskaper eller organisatio-
ner som lär och utvecklas utifrån inre och yttre krav på förändring (Lund-
gren, 2002; Argyris, 1999; Senge, 1990). I det mera praktiskt orienterade
fältet lärande organisationer, där praktiker eller konsulter är frekventa skri-
benter, behandlas frågor kring hur en organisation skall vara för att lära,
medan frågan i det mera analyserande, problematiserande och teoriut-
vecklande fältet organisatoriskt lärande, där akademiker är frekventa skri-
benter, mera är riktat mot hur organisatoriskt lärande går till, dvs. ideologi
eller vision kontra verklighet (Ekman, 2004; Argyris, 1999). Studier av
kommunikation och kommunikativa villkor har en framträdande plats i des-
sa sammanhang. Exempelvis har muntlig kommunikation betonats som
viktigt för lärandet, men på senare år har betydelsen av görande och
handlingar fått allt större fokus (se t.ex. Ohlsson, 2004; Larsson, 2004;
Döös, 2001).

Vid diskussioner kring organisatoriskt lärande och lärande organisa-
tioner är relationen mellan individer och organisationers lärande en central
fråga att hantera (Ohlsson, 2004; Argyris, 1999; Senge, 1990). Argyris me-
nar att utgångspunkten är att organisatoriskt lärande handlar om individer
och inte om organisationer. Det är individer som agerar och lär, i egenskap
av medlemmar i organisation, i egenskap av funktioner, i egenskap av re-
presentanter för organisation eller i egenskap av kognitiva delar av en
större kognitiv helhet. Lärandet måste få något utfall på organisatorisk
nivå, t.ex. i form av förändrade sätt att tänka, handla eller skapa mening.24

A key concept for us is that of inquiry, the intertwining of thought and ac-
tion carried out by individuals in interaction with one another on behalf of
the organization to which they belong in ways that change the organiza-
tion’s theories of action and become embedded in organizational artifacts
such as maps, memories, and programs (Argyris, 1999, s. 9)

Det är sålunda inte tillräckligt att individer lär inom en organisation. Lär-
domarna kan även leva vidare i form av berättelser, anekdoter, andra orga-
nisationsformer eller i materialiserad form, t.ex. i ett nytt verktyg. Även om

                                                
24 Om förändringar sker på organisatorisk nivå, t.ex. ny arbetsindelning, växling av

arbetsuppgifter eller om det finns behov av att utveckla ny förståelse kring arbets-
uppgifterna eller organisationens roll, så förutsätter det ett individuellt lärande som
kan återspeglas på organisatorisk nivå, dvs. i förändringen (Ellström, 2000).
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de individer som var med i själva läroprocessen inte längre skulle finnas
kvar, så finns avtryck av deras lärande kvar i organisationen i olika former,
vilket exemplifierats ovan. Om dessa "avtryck" tas för givna i vardagsarbe-
tet kan lärandet, dvs. förändringarna, sägas ha blivit institutionaliserade.

Ekman (2004) fann vid en genomgång av forskningsfältet att endast
10% av forskningen kring lärande organisationer bygger på forskarnas
egen empiri. Mot den bakgrunden blir mitt bidrag till detta fält viktigt, ef-
tersom jag bygger denna avhandling på egen empiri.

Om min avhandling skall positioneras inom något av dessa fält, är det
inom fältet organisatoriskt lärande. Främst för att jag studerar kommunika-
tiva arenor och betingelser för kommunikation samt för att villkoren för
yrkesintroduktion och yrkesblivande kan ses som aspekter av organi-
satoriska möjligheter att lära. Jag betraktar dock inte lärande organisation
och organisatoriskt lärande som analysbegrepp, utan ser dem mera som
möjliga perspektiv att anlägga i slutdiskussionen. För att komma in på av-
handlingens mera centrala analysbegrepp, som i sig återfinns inom fältet
lärande organisationer och organisatoriskt lärande, behöver vi gå närmare
in på frågor kring kommunikation, kommunikativa villkor och den institu-
tionella inramningen.

Meningsskapande och institutionell inramning

Att betrakta organisationer som ett resultat av meningsskapande, innebär
samtidigt att människan erkänns som en varelse som aktivt konstruerar sin
förståelse och sina perspektiv. Genom historien har ett antal idéer kring
människan som konstruerande varelse presenterats. Grunden i dessa idéer
har dock varit detsamma, dvs. hur människan tolkar, konstruerar och ska-
par mening i sin omvärld (Barlebo Wennberg, 2001; Hacking, 1999; Berger
& Luckmann, 1998/1966). I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betonas
den sociala omgivningens betydelse för individers och kollektivs strävan
att genom tolkande, konstruerande, meningsskapande och kommunikativa
processer göra omvärlden och erfarenheter begripliga. Allt detta sker i ett
socialt sammanhang och inom ramen för, och i relation till, institutioner,
dvs. redan etablerade sätt att tala, tänka, klassificera, se på och förhålla sig
till omvärlden (Scott, 1995; Powell & DiMaggio, 1991; Berger & Luckmann,
1998/1966). Ur ett socialt perspektiv utgör således individens skapande en
förhandling med och ett omskapande av redan etablerade sätt att skapa
och forma den sociala verkligheten. Omskapandet skall närmast förstås
som ett skapande inom ramen för de möjliga sätt att göra, att klassificera,
att tolka och förstå som erbjuds.
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Institutionsbegreppet tolkas och används lite olika inom olika ämnes-
discipliner, men grundläggande är att t.ex. sätt att agera, tänka, värdera
och skapa mening tas för givna och ses som självklara, utan att ifråga-
sättas närmare. Institutioner tillhandahåller således regler, konventioner,
normer och handlingsmönster som begränsar, underlättar, legitimerar och
möjliggör mänsklig samvaro. De representerar en social ordning som är
någorlunda beständig över tid och som växer fram genom att vissa former
av handlande, tänkande och meningsskapande blir rutin, kommuniceras
och slutligen tas för givna. Institutioners fortlevnad utgörs av deras legi-
timitet och förändring av legitimiteten utgör grunden för förändring av
institutioner (Douglas, 1986; Jeppersson, 1991). Dessa förändringar kan
således förstås som kollektiva aktiviteter eller kollektivt meningsskapande
som är i rörelse.25

Institutioner bidrar till att kommunicera och klassificera vad-som-är-vad
och vilken mening som kan tillföras (Scott, 1995; Berger & Luckmann,
1998/1966; Douglas, 1986). Klassificeringar och institutioner kan ses som
meningserbjudanden som byggs upp av ledtrådar till möjliga sätt att skapa
mening.26 Genom t.ex. handlingar, språkliga uttryck och artefakter, såsom
föremål, klädsel eller symboler, uttrycks och kommuniceras olika menings-
erbjudanden. De meningserbjudanden som kommuniceras har de nyblivna
fänrikarna och lärarna att förhålla sig till. Fänrikarna och lärarna erbjuds
sålunda en mängd redan färdiga möjliga tolkningar kring hur de t.ex. skall
förstå sitt eget arbete eller hur värnpliktiga och elever skall förstås och
bemötas. På samma sätt möter de institutionella förväntningar och me-
ningserbjudanden kring exempelvis vad det innebär att vara nybliven fän-
rik respektive lärare, vad som räknas som yrkesintroduktion och hur de
kan, och inte kan, förvänta sig att yrkesintroduktion tar form. Institutioner
och meningsskapande bidrar på detta vis till att skapa och vidmakthålla
roller, identiteter och kommunikationsmönster (Choo, 1998).

Institutioners klassificering och de meningserbjudanden som ges kan
vara mer eller mindre explicita. Likaså kan omfattningen (styrkan) i hur de
begränsar, underlättar, legitimerar och möjliggör handlingar, tänkande och
                                                
25 Jepperson (1991, s. 152) menar att det finns fyra typer av institutionell förändring;

nämligen institutionell formering (institutionen tar form), institutionell utveckling
(förändringar i institutionen), de-institutionalisering (upphör som institution) och
re-institutionalisering (från en institutionell form till en annan).

26 I den anglosaxiska språksfären används beteckningen sensegiving för att beteckna
detta fenomen (se t.ex. Ericson, 2001; Gioia & Chittipeddi, 1991). Vanligtvis avses
mänskliga aktörer, ofta i central och överordnad ställning, som aktivt erbjuder
tolkningar av hur mening skall skapas. En poäng med begreppet är att fenomen så-
som makt, egenintressen och tolkningsföreträden kan kopplas till meningsskapan-
de.
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meningsskapande variera. En institutionell inramning kan vara explicit,
med tydliga klassificeringar av spelregler, symboler och handlingar, vilket
skapar tydliga gränser för handlingsutrymmen och vad som är accepterat
respektive inte accepterat. En mera implicit institutionell inramning med
svagare, otydliga och ibland motstridiga klassificeringar och institutioner
skapar otydliga gränser för handlingsutrymmen och vad som är accepterat
eller inte.

Försvarsmaktens institutionella inramning kan sägas vara explicit, med
tydliga spelregler, symboler och handlingar, medan skolans institutionella
inramning i jämförelse kan sägas vara mer implicit, där mycket av normer,
värderingar och handlingsmönster ligger mer fördolda.27 Rolf (1997) menar
dock att officersyrket som professionellt fält befinner sig i en institutionellt
instabil omgivning. Organisatoriska, tekniska, taktiska och strategiska in-
novationer påverkar förmågan till militär maktutövning och det är inte alltid
det militära fältet själv kan påverka innovationer inom dessa områden.

 Noterbart är att det även finns regler, normer, konventioner och hand-
lingsmönster som finns vid sidan av de institutionaliserade och som inte
är institutionaliserade och förgivet tagna. Dessa är aktörerna väl medvetna
om och förhåller sig aktivt till i vardagen, exempelvis genom att vara med-
vetna om att de följer eller påverkas av en viss regel.

Per definition har institutioner och meningserbjudanden en tvingande
kraft på aktörer och handlingar, men det innebär inte att det är frågan om
determinism. Enskilda aktörers handlingsfrihet kan vara stor, eftersom
övergripande institutioner måste förhandlas och göras meningsfulla på det
lokala planet. Johansson (2002b) betonar mångfalden av institutioner samt
vikten av att inte se dem som direkt tillämpbara i konkreta situationer.

Inom den svenska nyinstitutionella varianten betraktas omgivningen inte
som enhetlig, utan som bestående av en uppsättning olika institutioner. Där-
till kommer att i konkreta situationer är inte institutioner direkt och entydigt
tillämpbara; de måste tolkas och ”översättas” till det konkreta sammanhang-
et. (Johansson, 2002b, s. 134)

                                                
27 Denna mycket grova jämförelse har naturligtvis sina svagheter, särskilt om man

jämför enskilda faktorer. Ett sätt att bli varse institutioner är att bryta mot dem,
dvs. göra ”fel” mot det förväntade eller för givet-tagna eller helt enkelt komma
”utifrån” utan att veta vad som är för givet-taget. Att göra ”fel” eller uppmärk-
samma avvikelser är lättare, menar jag, om man har andra referensramar. I det av-
seendet är det svårare att bli varse skolans institutioner eftersom skola och utbild-
ning är en mer integrerad del av samhället och de flesta människors vardag än vad
försvarsmakten och dess aktiviteter är.
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Utifrån det synsättet är det snarare institutionaliseringsprocesser än insti-
tutionernas effekter som studeras i enskilda konkreta situationer. Utifrån
Johanssons resonemang kan det även vara frågan om framförhandling och
omförhandling av olika institutioner. Exempelvis kan nyblivna fänrikars
och lärares möten med kollegor i konkreta situationer resultera i framför-
handling och omförhandling av såväl officers- respektive lärarutbildning-
ens som förbandens respektive skolornas varianter av regler, konventio-
ner, normer och handlingsmönster, dvs. variationer av fältets institutioner.

För mig är det av vikt att beakta att det är aktörer inbegripna i insti-
tutionaliseringsprocesser som studeras, inte effekten av institutionerna.
Fänrikarnas och lärarnas berättelser och utsagor måste därför ses som en
del av meningsskapande processer inom ramen för och i gränslandet av
framförhandlandet av den institutionella inramningen. Detta menings-
skapande och framförhandlande är i högsta grad en kommunikativ pro-
cess. Det föranleder mig att göra närmare analyser av kommunikationens
karaktär och dess meningsskapande funktioner.

Kommunikation och meningsskapande processer

Historiskt har det varit vanligt att försöka förstå, förklara och analysera
kommunikation med hjälp av överföringsmetaforer som t.ex. sändare, med-
delande och mottagare. Inom den kommunikationsvetenskapliga forsk-
ningen har dock detta synsätt alltmer fått ge vika för det meningsskapande
perspektivet (se t.ex. Johansson, 2003; Linell, 1998). En följd av denna för-
skjutning, från informationsöverföring till meningsskapande, är att kom-
munikation måste ses i vid bemärkelse. Schirato & Yell (1996) menar att
kommunikation kan förstås:

[…] as the practice of producing and negotiating meaning, a practice which
always takes place under specific, cultural, social and political conditions.
(Schirato & Yell, 1996, xix)

Att betrakta kommunikation som ett sätt att förhandla mening, innebär
samtidigt att kommunikationens mångdimensionella karaktär betonas, t.ex.
tal- och skriftspråk, kroppsspråk, bildspråk, symboliskt språk, teckenspråk,
musik och talspråkliga intonationer (Burn & Parker, 2003; Kress & Van
Leeuwen, 2001). Ofta förekommer flera kommunikationsformer i samma si-
tuation på sådant sätt att vissa av dem blir mer meningsbärande än andra.

Tal- och skriftspråket ses ofta som de dominerande kommunikations-
formerna, men andra kommunikationsformers betydelse för kommunikation
och meningsskapande skall inte underskattas. Exempelvis kan riter, dvs.
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handlingar enligt ett socialt format mönster, förstås som ett sätt att kom-
municera en särskild social eller institutionell ordning (Rothenbuler, 1998).
På samma sätt ingår t.ex. gester alltid i ett större sammanhang, eftersom
samma gest kan ha olika betydelse i olika kulturer och olika situationer.
Vidare är kommunikation inom ramen för t.ex. tecken- och symbolsystem
kraftfulla kommunikativa verktyg som representerar och står för något som
kommuniceras och som ges mening (Burn & Parker, 2003; Hall, 1997; Lot-
man, 1990). Exempelvis konstrueras och kommuniceras identiteter ofta med
tecken och symboler, t.ex. genom kläd- eller musikstil, frisyr eller vilken
litteratur man väljer att placera centralt i bokhyllan. I det avseendet är det
intressant att notera att officerares identiteter och roller konstrueras och
ges mening via uniformer, gradbeteckningar och hälsningsritualer. För
lärare har många av dessa yttre symboler reducerats och försvunnit. Ex-
empelvis utgör katedern inte längre en lika tydlig symbol för lärarna som
tidigare.28

Även om kommunikationen kan vara mångdimensionell kanske inte alla
aktörer kan uppfatta, hantera eller förstå detta. Vidare är det problematiskt
att ta del av uttryck för kunskap eller mening som kommuniceras genom
handlingar eller symboler, om man inte är på plats.

Genrer och kommunikationens asymmetriska karaktär

Linell (1998) använder begreppet kommunikativ genre för att beskriva
kommunikativa aktiviteter med samma mönster i struktur, stil, innehåll och
aktörer.

Communicative genres are thus originally interactionally developed, then
historically sedimented, often institutionally congealed, and finally interac-
tionally reconstructed in situ. They represent powerful communicative
means in the construction and tradition of social reality and cultural knowl-
edge. (Linell, 1998, s. 239)

                                                
28 Noterbart är även att lärare i skolan möter ungdomar som aktivt skapar och kom-

municerar identiteter via tecken och symboler, medan officerare i försvarsmakten
däremot möter ungdomar, oftast män, vars möjligheter att skapa och kommunicera
identiteter begränsas och formas av det militära makt- och disciplineringssystemet
(Borell, 2004/1989; Rehn, 1999). Till officerares och lärares uppgift hör att be-
gränsa och se till att värnpliktiga respektive skolungdomar införlivas och omfattas
av sätt att kommunicera (identiteter) som är accepterbart i det militära respektive i
skolan. Vad som är accepterbart i respektive miljö skiljer sig dock markant åt. Lika-
så vilka maktmedel officerare respektive lärare har för att begränsa eller uppmuntra
dessa kommunikativa uttryck.
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De kommunikativa genrerna utgörs av verbala och ickeverbala uttryck som
är kopplade till särskilda sociala situationer och arenor. På det viset bidrar
kommunikativa genrer till att konstruera, återskapa och upprätthålla insti-
tutionaliserade sätt att kommunicera och skapa mening (Ledin & Selander,
2003; Chandler, 2002; Linell, 1998). Chandler (2002) lyfter fram de kommu-
nikativa genrerna som viktiga referensramar samt betonar deras funktion
som verktyg för framväxten av vissa ideologier eller världsbilder. I det av-
seendet verkar officerare och lärare inom olika institutioner med olika ide-
ologier och världsbilder, vilket rimligen gör att olika kommunikativa genrer
tar form.

Kommunikativa genrer inom försvarsmakten och skolan är av intresse
för avhandlingen. Främst för att kommunikativa genrer bidrar till att skapa
och upprätthålla kommunikativa arenor och betingelser för kommunika-
tion, samt ordnar mönster för hur kommunikationen kopplad till yrkes-
introduktionen tar form.

En viktig drivkraft i kommunikationen är dess asymmetriska karaktär,
dvs. att aktörer involverade i kommunikationen inte kommunicerar på lika
villkor. Exempelvis kan aktörer ha, ta eller ges olika roller eller makt-
positioner, besitta information i olika omfattning eller av olika kvalitet, eller
skapa olika mening kring det som kommuniceras. Som exempel på det se-
nare framhåller Linell (1998) att dialogens karaktär, med en strävan att för-
söka förstå den andre, medför att både talare och lyssnare involveras i
meningsskapande processer i sin strävan att försöka överbrygga kom-
munikationens asymmetriska karaktär. En aspekt av detta är att parterna
vid kommunikation försöker koordinera och stödja varandras deltagande
och förståelse genom dialogen. Detta för att försöka skapa förutsättningar
för att bli förstådd och för att pröva sin egen förståelse och sina egna sätt
att skapa mening.

Utifrån avhandlingens kunskapsintresse kring kommunikation, yrkesin-
troduktion och yrkesblivande är det särskilt intressant om kommuni-
kationen är symmetrisk eller asymmetrisk med avseende på t.ex. tillgång till
information eller kunskap, makt eller roller. En hypotes är att den kommu-
nikation fänrikarna och lärarna involveras i, i hög grad är asymmetrisk till
sin karaktär beroende på informationsbrist, olika maktpositioner eller att
aktörer har, tar eller ges olika roller. Det är rimligt att anta att nyblivna och
nyanställda fänrikar och lärare är i behov av information från mer erfarna
kollegor. Likaså att de kommer att involveras i sociala processer där olika
roller konstrueras och etableras. Fänrikarna inordnas dessutom i en sär-
skild form av maktstruktur där både formellt uttalade krav, outtalade krav
och institutionellt betingade krav ställs på de kommunikativa villkoren.
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Symmetri och asymmetri i kommunikation är således viktiga analysbegrepp
i avhandlingen med tanke på vilket kommunikativt utrymme fänrikarna och
lärarna ges eller själv tar.

Berättelser som meningsskapande kommunikativ
handling

Ett sätt att kommunicera, konstruera mening och pröva förståelse är via
berättelser (Czarniawska, 2004; Gudmundsdóttir, 2002; Bruner, 2001, 1996,
1990). Genom berättelser om t.ex. situationer i ett yrke eller om yrket som
sådant kommuniceras, prövas och erbjuds sätt att beskriva, förstå och
skapa mening. Berättande utgör en särskild sorts kommunikativ genre med
historier om något som varit och där särskilda poänger lyfts fram. De är
ofta anekdotiska till sin karaktär och handlar om någon särskild situation
eller person.29 Till skillnad mot samtalet, där de inblandade är mera jäm-
bördiga i fråga om talutrymme, talväxling och innehåll, har vid berättandet
en eller flera personer en central roll som berättare, medan andra har en
mera perifer roll som lyssnare.

Till sin karaktär är berättelsen uppbyggd av delar som saknar egen me-
ning, men som ges mening i relation till överordnande helheter (Bruner,
1990). En följd av detta resonemang är att berättelser förmedlar såväl kun-
skap om det unika, t.ex. en situation, som om bakomliggande normer, vär-
deringar, handlingsmönster, institutioner och sätt att skapa mening. Berät-
telser har även en förmedlande funktion mellan det som varit och nuet. De
utgör därför en viktig aspekt i lärandet genom att de förmedlar beskriv-
ningar, erfarenheter och mening över tid och rum. Ur en nyanställd medar-
betares perspektiv kan berättelser fungera som ett sätt att introduceras
och införlivas i ett yrke, med dess yrkeskultur, arbetsuppgifter och sätt att
skapa mening. Mellström (1995) skriver att:

Stories, just like meetings, are about organizational sense-making and pro-
duce meaning to members in the organization. A micro culture usually stores
different stories and through these stories one gain insight into the social and
cultural preserves of the same. Shared frames of meaning are built through
the telling of and listening to stories and jokes, most often ending in a joint
laughter together with colleagues. Stories, as such, are in a constant state of
change. They are continuously rearranged as they are retold, particular as-
pects are magnified, while others are shrunk (Mellström, 1995, s. 10)

                                                
29 Anekdot används här i betydelsen av en kort, ofta skämtsam och poängfull berät-

telse, som används för att karakterisera någon person eller någon händelse.
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Berättelser utgör även ett verktyg för social förhandling, dvs. vad som är
möjligt att göra, tänka och vilken mening som kan skapas (Czarniawska,
2002; Bruner, 2001). Sanningshalten i berättelserna har dock ingen avgö-
rande betydelse, eftersom berättelserna förändras allt efter sammanhang
och att poängen med dem är att erbjuda möjliga sätt att beskriva, förstå
och skapa mening av en ofta komplex verksamhet.

I berättandet byggs dessutom förtroenden samtidigt som identitetsska-
pande processer iscensätts (Bruner, 2001). I berättelser erbjuds sätt att
konstruera sig själv och andra, t.ex. genom de sätt berättelserna byggs
upp på och vilka sammanhang som länkas samman. Genom att sätta in sig
själv och andra i berättelser erbjuds möjlighet till avståndstagande och
distansering, eller samhörighet och identifikation, med såväl kollegor som
det berättelsen fokuserar, t.ex. ett yrke eller en handling. På det viset utgör
berättelser en aspekt i utvecklandet av yrkesidentiteter (Hytti, 2003; Ek-
man, 1999; Thunborg, 1999; Mellström, 1995).30 Yrkesidentiteter lärs ofta i
relation till andra yrkesgrupper eller yrkesutövare och i berättandet finns
ofta inslag av ”vi-och-dom” attityder, dvs. relationer med andra inom eller
utanför den egna gruppen.31 Mellström menar att:

Verbalising experience through narratives is a process of continuous sharing
and excluding, sharing for those who are within the group and excluding for
those who are outside. There is a strong undercurrent of a "we-versus them"
attitude in narratives. The outside world is being defined and redefined ac-
cording to the conversational context. (Mellström, 1995, s. 88)

Vilka som inbegrips i detta ”vi” är i sig en dynamisk process av uteslut-
ning och inneslutning, där sammanhanget och vilken grad av periferi olika
aktörer för tillfället kan anses ha, spelar stor roll. Samma aktörer kan med
andra ord ibland inneslutas och ibland uteslutas, beroende på vilka andra
som utgör referensramarna.32

                                                
30 Ekman (1999) betonar i sin studie av polisers arbete även betydelsen av småprat

för skapande av mening och yrkesidentitet. Småpratet har en stor spännvidd, allt-
ifrån trivialiteter till det som har stort värde i såväl arbete som privatliv. Småpratet
som jag förstår Ekman utgör i huvudsak samtal mellan ett begränsat antal individer
där alla mer eller mindre är aktivt involverade i samtalet.

31 I mitt datamaterial framträder i berättelser såväl positioneringar gentemot andra
yrkesgrupper som meningserbjudanden om hur andra yrken skall förstås i relation
till det egna yrket. På de militära förbanden har jag noterat berättelser kring t.ex.
förrådspersonal och värnpliktiga medan berättelser på skolor handlat om t.ex.
kanslipersonal, skolledare och elever.

32 Bliding (2004) menar att uteslutning och inneslutning är två sidor av samma sak,
nämligen ett relationsprojekt med mål att etablera relationer och skapa sam-
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Berättande och berättelser är viktiga begrepp i avhandlingen. Främst för
att berättelser framstår som viktiga kommunikativa redskap med specifika
arenor och som något som tar form under särskilda betingelser samt har
betydelse för meningsskapande och yrkesblivande. Berättelser och anek-
doter som kommunicerats särskilt till mig under intervjuer och observatio-
ner kan sägas utgöra en slags metaberättelser om berättelser.

Sammanfattning och centrala begrepp

Centralt i avhandlingen är hur kunskapsintresset kring yrkesblivande, yr-
kesintroduktion, kommunikativa arenor och betingelser för kommunikation
framträder i ljuset av kommunikativa handlingar och meningsskapande
inom olika organisatoriska och institutionella inramningar.

Fänrikarna och lärarna är verksamma inom olika organisationer. Utifrån
ett meningsskapande perspektiv kan organisationer förstås som det män-
niskor förstår dem som och utifrån den mening de tilldelas i tolkande, kon-
struerande, meningsskapande och kommunikativa processer. Detta sker i
relation till institutioner som erbjuder regler, konventioner, normer och
handlingsmönster som begränsar, underlättar, legitimerar och möjliggör
mänsklig samvaro. Institutioner klassificerar och erbjuder mening.

Genom kommunikation skapas och upprätthålls sociala relationer och
samhälleliga funktioner, normer, värderingar och institutioner. Kommuni-
kation är central för såväl individuellt som kollektivt meningsskapande,
samt för konstruerande och upprätthållande av sociala, kollektiva och indi-
viduella identiteter. Den är vidare mångdimensionell till sin karaktär, dvs.
bygger på t.ex. tal- och skriftspråk, kropps- och bildspråk, symboliskt
språk, musik och talspråkliga intonationer. Kommunikationens symmet-
riska och asymmetriska karaktär är en viktig drivkraft för dialog och me-
ningsskapande, men även i fråga om ojämlikhet och makt i kommunikativa
situationer, exempelvis genom olika roll- och maktrelationer, skillnader i
kunskap, tillgång till information eller i fråga om meningsskapande. Kom-
munikativa genrer har samma mönster i struktur, stil, innehåll och aktörer.
Exempelvis berättande utgör en kommunikativ genre i vilket mening kon-
strueras, prövas och kommuniceras. I berättandet förmedlas bakomliggan-
de normer, värderingar, handlingsmönster, institutioner och sätt att skapa
mening. Detta samtidigt som förtroenden byggs och gemenskaps- och
identitetsskapande processer iscensätts, ofta i termer av ”vi och dom”.

                                                                                                                                
hörighet. Liedman (1999) betonar solidaritetens betydelse samt skillnaden mellan
att identifiera sig med personer eller med värderingar, t.ex. idéer.
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Avhandlingens centrala begrepp återfinns inom institutionell respek-
tive kommunikationsteoretisk teoribildning. Jag använder mig främst av
begrepp som individuellt och kollektivt meningsskapande, institutioner,
klassifikationer som kan vara mer eller mindre explicita, kommunikativa
genrer, symmetrisk och asymmetrisk kommunikation och berättande.

Som analysbegrepp har jag använt mig av begreppen kommunikativ
arena, kommunikativt utrymme samt symmetrisk och asymmetrisk kommu-
nikation (se kapitel 4). Utifrån ett institutionellt och meningsskapande per-
spektiv framträder kommunikativa arenor och det kommunikativa utrymmet
som något som skapas vid institutionellt inramade tolkande, konstrueran-
de, meningsskapande och kommunikativa processer och där normer, vär-
deringar och handlingsmönster har en framträdande roll.
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Kapitel 4. Metod

I detta kapitel redovisas de metodiska överväganden som gjorts, vad des-
sa överväganden bygger på, liksom hur studien har genomförts. Vidare
redovisas och diskuteras förhållningssättet till data, hur analyser genom-
förts samt vilka etiska överväganden som gjort och vilka etiska dilemman
som funnits.

Kvalitativ och komparativ ansats

Kunskapsintresset i denna avhandling utgår såväl från en kvalitativ an-
sats som från en komparativ ansats. Ansatsen är kvalitativ i den mening
att undersökningen syftar till att beskriva och analysera kommunikativa
arenor och betingelser för kommunikation samt den yrkesintroduktion och
det yrkesblivande som de nyblivna fänrikarna och lärarna möter och är
med och skapar. Den komparativa ansatsen ligger i jämförelserna mellan de
två yrkesgruppernas utsagor och arbetsbetingelser. Fyra lärare och fyra
fänrikar har intervjuats vid tre tillfällen under deras första yrkesverksamma
år. Även observationer har genomförts. Jag har valt att betrakta fänrikarna
och lärarna som två olika delstudier eftersom de är utförda vid olika tid-
punkter.

Komparativa studier öppnar möjligheten att vidga perspektiv och refe-
rensramar genom att olika storheter, fenomen och sammanhang kan föras
samman och i ljuset av varandra belysas på nya sätt. För att det skall vara
fruktbart med jämförelser kan dock likheterna och olikheterna inte vara för
stora mellan de studerade fenomenen. Håkansson (2004) menar att ett för-
enande perspektiv, något släktskap mellan fenomenen, är nödvändigt för
att mening skall uppstå och att det jämförda måste kunna ses som aspekter
av varandra. I denna avhandling utgörs det förenande perspektivet dels
av att det är två olika arenor och institutioner för utbildning och lärande
som jämförs, dels av att det är de kommunikativa villkoren och villkoren för
yrkesintroduktion och yrkesblivande som analyseras.

Att studera dessa två arenor, de militära förbanden och grundskolorna,
kan leda till att fenomen som tas för givna i ett sammanhang, kan visa sig i
ljuset av att fenomenet framträder annorlunda i det jämförande samman-
hanget (Håkansson, 2004; Broadfoot, 2002; Denk, 2002; Popkewitz, 2000;
Schweisfurth, 2000; Phillips, 1999). Genom olikheten uppmärksammas det
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för givet-tagna och ny mening kan därmed tillföras fenomenet. Exempelvis
kan det vara lättare för utomstående med andra referensramar att upp-
märksamma en långsamt pågående förändring, än för dem som berörs av
förändringen (Ragin, 1987). Den komparativa ansatsen är således en metod
för synliggörande och meningsskapande.

Design

Studien har designats som en komparativ studie där fyra nyblivna fänrikar
och fyra nyblivna lärare intervjuats och observerats under deras första
yrkesverksamma år på förband respektive skola. Under året har tre inter-
vjuer med var och en av fänrikarna och lärarna genomförts med några må-
naders mellanrum. I anslutning till dessa har observationer av det vardag-
liga arbetet genomförts.

Valet av återkommande intervjuer och observationer grundar sig dels
på ambitionen att fördjupa data och pröva tolkningar, dels på att jag be-
traktar intervju- och observationsdata som socialt konstruerat och inte
som något objektivt återgivet av något objektivt upplevt. Utifrån det sena-
re synsättet utgör intervjun en kommunikativ arena där intervjuare och
intervjuade förhandlar om och ömsesidigt försöker skapa mening kring
vad det är de talar om (Säljö, 2000; Fontana & Frey, 2000). Det som sägs,
och inte sägs, är dessutom präglat av de sociala sammanhang och de insti-
tutionaliserade sätt att språkligt benämna, att kommunicera eller skapa me-
ning som informanten å sin sida och intervjuaren å sin sida ingår i (jfr.
Berger & Luckman, 1998/1966; Choo, 1998; Schutz, 1980).33 Samtalen utgör
sålunda ett sätt att skapa mening kring det upplevda. Samtalen kan på det
viset vara en förhandling med sig själv där olika sätt att skapa mening
prövas utan att tankarna är ”färdiga”. De data, de analyser och de tolk-
ningar som forskaren skriver fram bygger på dennes perspektiv och
dennes förståelse och sätt att skapa mening. Återkommande intervjuer
och observationer ger då möjlighet att återföra data, analyser och tolk-
ningar till informanten så att denne kan vara med och bedöma rimligheten i
dessa.

Förutom den institutionella inramningen kan någon part medvetet vilja
använda intervju som ett s.k. sales talk, dvs. framhäva eller undanhålla

                                                
33 Jag har valt att använda beteckningen informant för de åtta fänrikarna och lärarna,

även om beteckningen kan uppfattas stå för någon som ”objektivt” delger informa-
tion om något som hänt (se exempelvis Esaiasson m.fl., 2002; Klein, 1990). Jag
använder beteckningen informant för den person som i intervjusituationerna är min
medaktör i att konstruera och kommunicera mening.  
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vissa aspekter eller att aktivt marknadsföra sig själv och sitt kunnande
(Alvesson & Sköldberg, 1994).34 Att göra återkommande intervjuer och
observationer ger möjlighet att återkomma till vissa situationer eller teman
för att göra en förnyad belysning utifrån andra infallsvinklar eller perspek-
tiv, något som kan underlätta upptäckten av eventuella tendenser till sales
talk.

De huvudsakliga motiven för återkommande intervjuer och observatio-
ner har dock med möjligheten att fördjupa, nyansera och konkretisera da-
tan samt pröva rimligheten i tolkningar och analyser och tydliggöra oklar-
heter (se även Lindberg, 2003). Om delstudierna med fänrikarna och lärarna
dessutom genomförs parallellt finns möjligheten att i den ena gruppen
pröva frågor, teman eller tolkningar som framträder i den andra gruppen.
Ny förståelse för materialet kan således skapas. På så sätt kan den kompa-
rativa ansatsen redan vid konstruktionen av data bidra till intressantare
data, ökad förståelse och nya preliminära analys- och tolkningsperspektiv.

Återkommande intervjuer och observationer är dock mer arbets-
krävande än om enbart en intervju och observation genomförts med varje
informant. Ett hanterbart antal informanter rent arbetsmässigt har därför
bedömts vara åtta stycken, fyra officerare och fyra lärare, och ett rimligt
antal intervjuer har bedömts till tre stycken med några månaders mellan-
rum. Bakom den senare bedömningen ligger en medvetenhet om att det
sker en kvalitativ förändring över tid gällande hur nyanställda förstår sitt
arbete, sina egna känslor och tankar och det man är med om. För t.ex. ny-
blivna lärare har detta beskrivits i termer av utvecklingsfaser (för översikt
se t.ex. Fransson & Morberg, 2001, s. 198 ff; Richardson & Placier, 2001).35

Från början planerades studierna av fänrikarna respektive lärarna att
löpa parallellt. Men då fänrikarna slutar yrkesofficersprogrammet (YOP) i
juni och lärarna lärarutbildningen i december var inte detta möjligt. Viss
tidsförskjutning måste sålunda accepteras. Studien med lärarna inleddes i
januari 2001 och löpte till december 2001. Studien med fänrikarna planera-
des först att genomföras i nära samarbete med ett annat forskningsprojekt
inom försvarsmakten (se Hedlund 2004). Studien skulle då inledas somma-
ren 2001 och löpa till sommaren 2002 (se figur 1). Urvalet av fänrikar plane-
rades då ske via kontakter med förbanden. Processen att etablera kontakt
och möten med förbanden drog dock ut på tiden. Turbulens inom för-
                                                
34 Goffman (1998) menar att en intervju till viss del kan förstås som om det vore

frågan om impression managment, dvs. att kontrollera den andres intryck av vem
jag är, vad jag står för, vad jag utövar eller det jag sympatiserar med.

35 Exempelvis Tetzlaff & Wagstaff (1999) kategoriserar det första året i en inledande
överlevnadsfas, följt av desillusionsfas, fas med förnyat hopp och en avslutande re-
flektionsfas.
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svarsmakten med diskussioner om förbandsnedläggningar, pressade ut-
bildningssituationer och brist på yngre officerare, medförde t.ex. att för-
band ställde in planerade möten. En följd av detta var att de nyblivna fän-
rikarna kom att arbeta på förbanden mer än ett halvår, innan de blev till-
gängliga för intervjuer. Deras yrkesdebut bedömdes då ligga för långt till-
baka i tiden för att det skulle vara fruktbart att försöka fånga deras tidiga
erfarenheter och successiva erfarenhetsökning. Detta hade jag ingen makt
att ändra, bara att acceptera och förhålla mig till. Studien med fänrikarna
försköts därför ett år och inleddes sommaren 2002, dvs. ett och ett halvt år
senare än studien med lärarna och ett år senare än i den ursprungliga
forskningsdesignen. Urvalet av fänrikar genomfördes då i slutet av deras
utbildning på militärhögskolan (MHS) och utan förbandens medverkan.
Samtliga intervjuer med lärarna var då genomförda.

Ett av huvudsyftena med den ursprungliga designen, att genomföra data-
insamling parallellt, var att kunna samla in data utifrån infallsvinklar erhåll-
na i de båda kontexterna. Den tidsförskjutning som blev har inneburit att
ingen ny data från lärarna har samlats in utifrån infallsvinklar erhållna av
fänrikarna. Dock har perspektiv som vuxit fram under studien med fänri-
karna använts i analysprocessen av det redan insamlade materialet kring
lärarna. Lärarna har dock, liksom fänrikarna, haft möjlighet att kommentera
beskrivningar och analyser.

Undersökningsgruppen – kriterier och urval

I fokus för undersökningen är nyblivna fänrikar respektive nyblivna lärare.
Inför undersökningen bestämdes urvalskriterier och några urvalsgrupper
identifierades. I linje med den komparativa ansatsen var strävan att få så

Figur 1: Tidsperspektiv för datainsamling – planerat och reellt utfall utifrån
halvårsindelning.
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likartade förhållanden hos urvalsgrupperna som möjligt. Urvalskriterierna
byggde sålunda på att fänrikarna och lärarna skulle ha påbörjat sin yrkes-
verksamhet i relativ direkt anslutning till avslutad utbildning. De skulle i
princip arbeta heltid och ha fullt ansvar för sin verksamhet. Likaså skulle
de arbeta med ”massutbildning”, dvs. arbeta i större grupperingar av värn-
pliktiga eller barn. Gemensamt för fänrikarna och lärarna blev då uppgiften
att utbilda större grupper, med allt som följer av exempelvis ledarskap, an-
svar för aktiviteter, egna kunskaper och färdigheter som sätts på prov
samt den sociala dynamik som äger rum inom och mellan grupperingar av
människor. Eftersom urvalet genomfördes innan fänrikarna och lärarna
hade avslutat utbildningen och börjat arbeta, ställdes det även krav på att
de skulle ha viss kännedom om de arbetsförhållanden de skulle få.

Fänrikarna

Urvalet av de fyra fänrikarna genomfördes i juni 2002 under deras sista
vecka på den militärhögskola (MHS) där de läste Yrkesofficersprogrammet
(YOP).36 Vid Yrkesofficersprogrammet läser blivande officerare från flera
olika vapenslag tillsammans. Detta samt att de i sin officersutbildning är
inriktade mot olika befattningar, gör att en grupp blivande officerare inom
YOP är heterogen med avseende på framtida arbetsuppgifter. Exempelvis
läser helikopterförare, sjukvårdare, infanteri- och pansarofficerare stora
delar av sin utbildning tillsammans.

De befattningar som har bedömts ha likartade förutsättningar i sin yr-
kesverksamhet med lärare – så likartade som det nu går att komma mellan
skolan och försvarsmakten – är inriktade på utbildning av stora grupper
värnpliktiga. Företrädesvis rör det sig om befattningar där fänrikar går in
som instruktörer vid skyttekompanier inom armén eller vid olika när-
skyddsförband inom armén, flottan, flyget eller pansarförbanden.

Vid den militärhögskola varifrån de fyra utvalda fänrikarna kommer var
det tolv fänrikar fördelade på tre olika förband som angav att deras framti-
da tjänstgöring motsvarade de ovanstående kriterierna. Urvalet av de fyra
fänrikarna skedde såväl slumpmässigt som strategiskt. Det strategiska ur-
valet har med spridning på olika förband att göra och det slumpmässiga
urvalet med vem på respektive förband som skulle ingå.

De tolv officerarna fördelade sig så att vid två förband var det bara en
fänrik som skulle tjänstgöra, medan resterande tio fänrikar skulle tjänstgö-

                                                
36 Vid denna tid fanns det tre militärhögskolor, belägna i Stockholm (Karlberg),

Halmstad och Östersund. Efter 2004/2005-års försvarsbeslut återstår Karlberg och
Halmstad.
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ra vid det tredje förbandet. Utifrån ett strategiskt urval valdes sålunda de
två fänrikar som var ensamma om att komma från denna militärhögskola till
ett förband. Vid det tredje förbandet slumpades två fänrikar fram, vilket
resulterade i att de kom att tillhöra samma kompani men olika plutoner. Av
de fyra fänrikar som valdes ut är två män och två kvinnor. I urvalsgruppen
om tolv fänrikar fanns det tre kvinnor, vilket gör att kvinnorna är överre-
presenterade i förhållande till andelen män. Två av de tre kvinnorna deltar i
studien medan två av de nio männen deltar i studien.

Lärarna

Urvalet av lärare genomfördes i december 2000, dvs. i slutet av deras sista
termin på grundskollärarutbildningen. De fyra lärarna valdes ur två avslut-
ningsgrupper från två olika högskolor med lärarutbildning. De två grup-
perna omfattade tjugofem 4-9- och 1-7-lärare respektive tjugoåtta 1-7-
lärare. Endast kvinnor ingick i den första gruppen medan det var två män i
den andra. Båda grupperna har inom ramen för en kurs deltagit i ett semi-
narium kring den första tiden som nybliven lärare. Under seminariet be-
handlades forskning kring nyblivna lärare samt de studerandes egna före-
ställningar och förväntningar. Seminariet avslutades med information kring
föreliggande avhandlingsprojekt där samtliga närvarande erbjöds att delta
i forskningsprojektet, med reservation för att alla inte kunde vara med och
att alla kanske inte matchade urvalskriterierna.

I den ena gruppen visade tjugo blivande lärare intresse för att delta,
medan det i den andra gruppen var fem blivande lärare som visade intres-
se. Av de tjugo lärarna var det åtta lärare som helt motsvarade urvalskrite-
rierna, medan det i gruppen med fem lärare endast var en som helt motsva-
rade urvalskriterierna. Orsaker till att urvalskriterierna inte matchades var
exempelvis att lärarna inte hade tjänster, att de ”springvickade”, att de ar-
betade i mindre undervisningsgrupper eller i de tidigare skolåren.

Även urvalet av lärare genomfördes såväl strategiskt som slump-
mässigt. Det strategiska urvalet har med tjänstgöringsförhållanden, ele-
vernas ålder och fördelning av de fyra lärarna på olika skolor att göra. Ex-
empelvis att lärarna i huvudsak skall undervisa i grundskolans senare del
och att tjänstgöringsförhållandena i stort skall avspegla de tjänstgörings-
förhållanden många nyblivna lärare har. Ett exempel på en sådan faktor är
att många nyutbildade lärare undervisar i andra årskurser eller ämnen än
vad de är utbildade för (Lärarförbundet, 1994; 1995a; 1995b; 1996; Lärarnas
Riksförbund, 1999). Det slumpmässiga urvalet har att göra med vilken
skola som skall representeras genom att de lärare som passar in i det stra-
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tegiska valet slumpvis väljs. Endast ett fåtal lärare har tjänstgjort på sam-
ma skolor.

Ur gruppen om åtta lärare valdes slumpmässigt två 4-9-lärare som angi-
vit att de skulle arbete i skolår 7-9. Som ett strategiskt urval valdes en 4-9-
lärare som skulle arbeta i skolår fyra, vilket under hösten skulle bli skolår
fem. Då det ur den andra gruppen bara var en lärare som matchade urvals-
kriterierna föll valet naturligt på denne som skulle arbeta i skolår 6-7. Dessa
förhållanden mellan utbildning och faktisk tjänstgöring speglar väl de fak-
tiska tjänstgöringsförhållanden som många grundskollärare fick i mitten
och slutet av 1990-talet (Lärarförbundet, 1994; 1995a; 1995b; 1996; Lärar-
nas Riksförbund, 1999).

Genomförande

Data samlades in genom intervjuer och observationer. Med fänrikarna un-
der perioden augusti 2002 till augusti 2003 och med lärarna under perioden
januari 2001 till december 2001 (se figur 1). I huvudsak är det dessa åtta
informanter som har varit föremål för intervjuer och observationer och som
bidragit till data.

Samtal har även förts med andra aktörer på förbanden respektive sko-
lorna, exempelvis med andra fänrikar eller officerskollegor, med värnplikti-
ga eller med lärarkollegor och elever. Dessa samtal har i huvudsak varit av
informell karaktär och den information som framkommit och bedömts som
viktig har efter samtalet antingen skrivits ned eller dokumenterats med
hjälp av bandspelare. Vid några tillfällen utvecklades dessa samtal till in-
tervjuer, exempelvis med Jennys lärarkollegor och med kollegor till Tony
och Helen.

Vid de observationer som har genomförts har även andra aktörer, exem-
pelvis värnpliktiga, officerskollegor, elever eller lärarkollegor observerats.

Intervjuer

De åtta informanterna har var och en intervjuats tre gånger under deras
första yrkesverksamma år. Den första intervjuomgången med lärarna
genomfördes när de arbetat i två månader, förutom intervjun med Sofie
som genomfördes när hon arbetat nästan tre månader. Den andra intervju-
omgången genomfördes i slutet av vårterminen när lärarna arbetat omkring
fem månader och den tredje intervjuomgången genomfördes i slutet av
höstterminen när de arbetat omkring elva månader.
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Den första intervjuomgången med fänrikarna genomfördes när de arbe-
tat två till tre månader på förbandet. Den andra intervjuomgången genom-
fördes när de arbetat drygt sju månader och den tredje intervjuomgången
genomfördes i slutet av juni när de arbetat nästan ett år. Den tredje inter-
vjun med fänriken Lena genomfördes dock i augusti efter hennes semes-
ter.

Inför varje intervjuomgång sammanställdes en löst strukturerad inter-
vjuguide som omfattade ett antal teman. Inför intervjuomgång två och tre
omarbetades intervjuguiden utifrån de preliminära analyser som gjordes av
tidigare intervjuer och observationer. I huvudsak fokuserades, för-
djupades eller kompletterades intervjuguiden då med nya teman eller hy-
poteser som prövades. De omarbetade intervjuguiderna har även utgjort
underlag för att följa upp tidigare intervjuer, exempelvis genom att kon-
trollera fakta eller be om mer utförliga beskrivningar. Intervjuerna i omgång
två och tre baserar sig sålunda på tidigare intervjuer såväl med samma
person som med de andra informanterna. Då delstudien med lärarna var
avslutad före delstudien med fänrikarna är det dock endast intervjuerna
med fänrikarna som influerats av intervjuer och observationer av den
andra yrkesgruppen.

Inför intervjuomgång tre fick fänrikarna och lärarna ta del av kortare el-
ler längre textavsnitt där data och preliminära analyser presenterades. För-
utom intervjuguiden utgjorde dessa textavsnitt utgångspunkt för samtal
under den tredje intervjun.

Intervjuerna genomfördes så långt det var möjligt i avskildhet. Den för-
sta intervjun med lärarna genomfördes på annan plats än den egna skolan.
Syftet med det var att skapa ett mera distanserat förhållande till lärarnas
yrkesvardag. De två sista intervjuerna genomfördes i skolmiljön, i huvud-
sak i ett klassrum med tillgång till arbetsmaterial, planeringar etc. Intervju-
erna med officerarna genomfördes oftast på deras arbetsrum eller i konfe-
rensrum, men även under bilfärder och i övningspauser har intervjuer och
samtal genomförts.

Under intervjuerna har fänrikarna och lärarna uppmuntrats att berätta
om sin yrkesvardag. Utifrån deras berättelser och intervjuguidens teman
och frågor har intervjudata vuxit fram. De löst strukturerade intervjuerna
har således givit informanterna stort spelrum. Syftet med det har varit att
fånga det som spontant kunde komma upp samt ge utrymme för informan-
ternas egna ordval och sammanhang i berättelserna. Under intervjuernas
gång har strävan varit att återkomma till de centrala teman som successivt
vuxit fram och ur olika perspektiv fördjupa och problematisera dessa. För-
utom frågande, utmanande, sonderande och tolkande frågeställningar har
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tystnad används som ett sätt att uppmuntra informanterna att fördjupa
sina berättelser (Kvale, 1997). Intervjuernas längd varierar mellan ca 80
minuter och 140 minuter. Totalt omfattar intervjudatan omkring 40 timmar
bandinspelning.

Observationer

I samband med intervjuerna genomfördes observationer i informanternas
yrkesvardag. När det gäller fänrikarna har observationer genomförts i
samband med alla tre intervjuomgångar, medan observationer av lärarnas
yrkesvardag har genomförts i samband med intervjuomgång två och tre.

Observationerna har varit såväl planerade observationer av aktiviteter
som informanterna varit med i, som mer informella observationer av för-
bands- respektive skolmiljöerna i vid bemärkelse. Syftet med observatio-
nerna har varit att dels skapa observationsdata, dels att öka kunskapen om
och förståelsen för den kontext i vilken informanterna verkar, något som
underlättar och fördjupar analysarbetet. De planerade observationerna har
inriktats mot relativt avgränsade företeelser eller handlingar. För lärarnas
del handlar det i huvudsak om lektioner men även om planeringsmöten,
samtal i korridorer, arbetsrum eller personalrum. För officerarna handlade
det om olika former av övningar, genomgångar med värnpliktiga eller sam-
tal mellan officerare.

De mera informella observationerna har gjorts inom en vidare ram av ar-
betsmiljön, det vill säga utanför huvudsakliga aktiviteter som planerats
och genomförts. De informella observationerna har genomförts till exempel
under förflyttningar i området och har exempelvis fokuserat lokalutform-
ning, kortare samtal med kollegor, överordnade, barn- och ungdomar eller
värnpliktiga. De informella observationerna kan sägas utgöra medvetan-
degjorda och noterade intryck av den fysiska och sociala miljön i stort.
Naturligtvis görs även intryck som är omedvetna som påverkar analyser
och kunskapen om miljön.

Observatörsrollen under dessa observationer kan närmast karaktärise-
ras som ett mellanting eller en pendling mellan en observatör som deltager
och en fullständig observatör (Hammersley & Atkinsons, 1983). Det först-
nämnda innebär att forskarens huvudsakliga uppmärksamhet är riktad mot
det som sker; att observera, informera sig och notera, och endast har ett
svagt engagemang i det som sker. Det senare innebär att observatören
närmast är osynlig eller en anonym del av den miljö som studeras. En an-
ledning till att observatörsrollen pendlat där emellan har att göra med de
begränsade möjligheterna att upparbeta ett förhållningssätt hos elever,
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värnpliktiga eller kollegor till fänrikarna och lärarna, där de bortsåg från
min närvaro. Exempelvis har barn- och ungdomar under lektionernas gång
på olika sätt försökt involvera mig i aktiviteter eller samtal. En annan an-
ledning har varit att det varit lättare att bygga förtroenden och knyta kon-
takter med informanterna om jag under fältstudierna bistått med viss hjälp i
arbetet, exempelvis att bära material eller att påminna om något som glömts
bort. Esaiasson m.fl. (2002) menar att det kan finnas anledning att i viss
utsträckning delta på detta vis, även om strävan är att vara en utom-
stående observatör. Viktigt är då, menar de, att i dessa sammanhang fun-
dera över om agerandet påverkar resultaten, vilket jag bedömer att det inte
gjort.

Under observationerna har fältanteckningar förts. Dessa har varit mer
utförliga och systematiska under de planerade observationerna, än under
de informella. Fältanteckningar har utgjort ett stöd för de mera utvecklade
och omfattande anteckningar som gjorts utifrån dessa. I fråga om relatio-
nen mellan datainsamling och analys, så menar Fetterman (1998) att detta
bör ske parallellt vid etnografiska studier. Jag betraktar inte föreliggande
avhandling som en etnografisk avhandling, däremot som i vissa avseen-
den inspirerad av förhållningssätt och metodik vanliga inom etnografisk
fältforskning. Preliminära analyser och tolkningar av det som observerats
eller sagts har nedtecknats. Exempelvis om intryck, möjliga tolkningar eller
fenomen att beakta och belysa vid andra intervjuer, observationer eller
den slutliga analysen. Fältanteckningarna omfattar ca 65 sidor.

Bearbetning och analys

Transkribering

Samtliga intervjuer har skrivits ut ordagrant och taltroget. Pauser och
hummanden har noterats men tonlägen och tonfall har inte markerats i ut-
skrifterna mer än då de tydligt framgått som meningsbärande enheter, ex-
empelvis som ironi. Jag har valt att inte grammatiskt och ordföljdsmässigt
tillrättalägga språket, inte ens i de framlyfta citaten. På det viset framträder
upprepningar, sökande efter ord och informanternas konstruktion och för-
handling med sin egen förståelse (Von Brömsen, 2003). För att underlätta
läsning har punkter och kommatering placerats där intonation och talrytm
antyder att de hör hemma. Arbetet att transkribera talspråk till skriftspråk
innebär sålunda i sig en tolkningsprocess, vilket det är viktigt att vara
medveten om såväl under själva transkriptionsarbetet som under de efter-
följande analyserna (Kvale, 1996; Klein, 1990). Utskrifterna och mina spon-
tana reflektioner, tolkningar och analyser i samband med utskrift omfattar
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ca 800 A-4 sidor. I analysarbetet har jag haft tillgång till utskrifter av inter-
vjuer samt fältanteckningar. All data har bidragit till en successiv utveck-
ling av en analys- och tolkningsram.

Preliminära analyser och kumulativ datagenerering

Tre intervjuomgångar har genomförts med lärarna och tre med fänrikarna.
Efter varje intervjuomgång har intervjuerna transkriberats och preliminära
analyser har gjorts. Dessa analyser har utgått ifrån avhandlingens fråge-
ställning och de preliminära analyserna har legat till grund för nästa inter-
vjuomgångs frågor och fokus. Exempelvis kring vilka teman som behöver
belysas eller förklaras mer av någon. Om någon av informanterna tagit upp
något särskilt tema eller beskrivit några särskilda betingelser på sin ar-
betsplats har detta kunnat tas upp med de andra informanterna i nästa in-
tervjuomgång. Denna form av kumulativ datagenerering har bidragit till att
fördjupa och vidga datan (se även Lindberg, 2003; Kelchtermans, 1993).

Då studien med lärarna var avslutad innan studien med fänrikarna på-
börjades, har de preliminära analyserna och tolkningarna av datan kring
lärarna påverkat utformningen och de preliminära analyserna av inter-
vjuerna med fänrikarna, men inte tvärtom. Intressanta aspekter och teman
som genererats vid preliminära analyser av intervjuer och observationer
med fänrikarna har inte kunnat tas upp i intervjuer med lärarna eller stude-
rats vid observationer i deras yrkesvardag. Frågor, teman, perspektiv och
sätt att förstå som genererats ur studien med fänrikarna har dock anlagts
på den redan insamlade datan kring lärarna i den slutliga huvudanalysen.

De preliminära analyserna av datan från lärarna inleddes i samband med
transkriberingen av den första intervjuomgången. Teman och frågeställ-
ningar inför den andra intervjuomgången identifierades. Efter det att den
andra intervju- och observationsomgången med lärarna genomförts i slu-
tet av vårterminen började jag sammanställa, skriva fram och analysera
lärarnas erfarenheter och berättade upplevelser under deras första termin
som lärare. Underlag utgjordes då av två intervjuer med varje lärare samt
en dags observationer i varje lärares yrkesvardag. Arbetet inriktade sig då
på att utifrån intervju- och observationsdata skriva fram varje enskild lära-
res beskrivningar av arbetet, av händelser och situationer samt av relatio-
ner till kollegor, elever och till sitt eget yrke. Utifrån detta material började
en bild av lärarnas enskilda och sammantagna arbetssituation, arbetsvar-
dag samt betingelser för arbetet att framträda. Detta arbete fortsatte efter
den tredje intervju- och observationsomgången med lärarna.

Dessa preliminära analyser genomfördes utifrån ett lärandeperspektiv,
där betingelser, situationer och händelser som kan antas ha betydelse för
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lärande och kommunikation uppmärksammades. De analysbegrepp, eller
snarare analysperspektiv, som användes fokuserade exempelvis relationer
till kollegor och elever, samarbetsformer, platser för samtal, samtalsmön-
ster och beskrivningar av upplevelser.

När den andra delstudien med fänrikarna inleddes var delstudien med
lärarna avslutad. Vid de första intervjuerna och observationerna med fän-
rikarna framträdde behovet av att förnya de preliminära analyserna och
tolkningarna av datan kring lärarna. Framförallt var det potentialen att an-
lägga andra möjliga infallsvinklar och perspektiv som framträdde ur datan
kring fänrikarna. Även mitt eget analys- och tolkningsperspektiv i de preli-
minära analyserna av lärarna utmanades och vidgades. Eftersom min egen
förförståelse var mindre utvecklad i fråga om fänrikarnas arbetsför-
hållanden och synsätt, än kring lärarnas arbetsförhållanden och synsätt,
var jag tvungen att tänka i nya banor i mötet med fänrikarna och deras ar-
betsmiljö. När dessa tankebanor sedan överfördes till datan kring lärarna,
utmanades och vidgades mitt analys- och tolkningsperspektiv. Även de
tidigare analysernas kopplingar till teori utmanades och behovet av att
fördjupa och vidga de teoretiska kopplingarna framträdde. Exempelvis vi-
sade analyser av fänrikarna att ett genusperspektiv var relevant att anläg-
ga på delar av datan.37

De preliminära analyserna av datan från fänrikarna inleddes i samband
med transkriberingen av den första intervjuomgången. Även om delar av
den preliminära analysen genomfördes utifrån frågeställningar och teman
som framträtt ur lärarnas data, framträdde vikten av att bevara öppenhet
för nya infallsvinklar och inte låta den preliminära analysen av lärarnas
data styra de preliminära analyserna av fänrikarnas data.

Jag beslöt sålunda att överge strategin att låta slutanalysen växa fram
som en kumulativ effekt av preliminära analyser som bygger på varandra.
Detta eftersom det inte var möjligt att bygga in de preliminära analyserna
av fänrikarnas data i de preliminära analyserna av lärarnas data. Med andra
ord, fänrikarnas data måste växa fram utifrån sina egna villkor och beting-
elser och inte ”pressas in” i de preliminära analyserna av lärarnas data.
Slutsatsen i detta skede blev således att en huvudanalys skulle genomfö-
ras när all data fanns tillgänglig och då anlägga samma analysperspektiv
på hela materialet. En effekt av detta är att de preliminära analyserna av
lärarnas och fänrikarnas data betytt mer för processen att generera data,
än vad de betytt för den slutliga analysen av datan. De preliminära analy-

                                                
37 Genusperspektivet behandlas dock i en kommande artikel och ges inte särskilt stort

utrymme i denna avhandling.
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sernas bidrag till den slutliga analysen ligger främst i stödet att mejsla fram
de begrepp som använts i huvudanalysen.

Huvudanalys

Analysbegrepp

Som beskrivits ovan genomfördes det huvudsakliga analysarbetet då
samtliga intervjuer och observationer var genomförda och transkriberade.
I samband med huvudanalysen genomfördes en kritisk granskning av tidi-
gare preliminära analyser. I huvudsak snävades analysperspektivet av och
antalet presumtiva analysbegrepp minskades och preciserades. Dessa
analysbegrepp anlades på hela datamaterialet i en förnyad analys som jag
försökte hålla så fristående från tidigare preliminära analyser som möjligt.

Huvudanalysens analysbegrepp växte fram i växelverkan mellan data,
preliminära analyser, läsning av teoretisk litteratur samt skrivande av av-
handlingens teoretiska perspektiv. Följande analysbegrepp har använts i
huvudanalysen (se även kapitel 1 och 3).

Kommunikativ arena

Med kommunikativ arena avser jag de framträdande fysiska platser och
sociala fora där olika aspekter av yrkesutövandet kommuniceras via t.ex.
samtal, synintryck eller hörsel. Med sociala fora avses sociala gruppering-
ar av personer som för kortare eller längre tid antar en organiserad form av
samvaro, sammanslutning eller gruppering.

Symmetrisk och asymmetrisk kommunikation

Aktörer involverade i kommunikation kommunicerar inte alltid på lika vill-
kor då de t.ex. kan ha, ta eller ges olika roller eller maktpositioner, besitta
information i olika omfattning eller kvalitet eller skapa olika mening kring
det som kommuniceras. I analyserna använder jag begreppen symmetrisk
respektive asymmetrisk kommunikation för att analysera den kommunika-
tiva relationen mellan aktörer. Vid symmetrisk kommunikation är aktörerna
mera jämbördiga t.ex. i fråga om utrymme, maktrelationer, informationstill-
gång eller meningsskapande, än vid asymmetrisk kommunikation.

Kommunikativt utrymme

Med kommunikativt utrymme avser jag i vilken mån aktörer kan påverka
kommunikationens omfattning, innehåll och symmetri. Exempelvis kan
kommunikationen vara symmetrisk om flera parter har samma kommunika-



63

tiva utrymme, medan kommunikationen är asymmetrisk om någon aktör tar
eller ges större utrymme. Det kommunikativa utrymmet innefattar även fak-
torer som samtalsklimat, arbetsorganisation och tid till eftertanke.

Huvudanalysens process

I huvudanalysen lästes intervjuutskrifter och observationsanteckningar
igenom ett flertal gånger i sökandet efter teman, likheter, skillnader och
vad som kan tolkas som nyckelfaktorer i respektive informants utsagor.
För att i analys- och tolkningsarbetet få tillgång till informanternas tonlä-
ge, tonfall och meningsinnehåll har jag lyssnat igenom samtliga ljudupp-
tagningar minst två gånger samtidigt som jag läst igenom utskrifterna och
noterat mina spontana kommentarer och preliminära tolkningar.

Analysen har genomförts i tre dimensioner. Varje enskild persons utsa-
gor och berättelser har analyserats för att konstruera en helhetsbild av
varje enskilt sammanhang. Vidare har fänrikarnas och lärarnas utsagor och
berättelser som grupper analyserats för att konstruera en helhetsbild av
varje grupp. Slutligen har en sammantagen analys av alla åtta informanters
utsagor och berättelser genomförts.

Analyserna har även präglats av en pendling mellan del och helhet där
helheten utgjorts av enskilt tema, enskild informant, av fänrikarna respek-
tive lärarna och av de åtta informanterna sammantaget. En sådan pendling
bidrar till att skapa mening till utsagor och teman och där helhet och delar
får inbördes mening (Alvesson & Sköldberg, 1994). En pendling har även
skett mellan intervjudata och observationsdata, där de kompletterat var-
andra i tolkningsprocessen.

Parallellt med analyserna av data har de teoretiska perspektiv som an-
lagts i de inledande analyserna förändrats. I efterhand framträder de ab-
duktiva inslagen i forskningsprocessen tydligt, även om det inte var helt
uppenbart för mig vid analysen av de två första intervjuomgångarna med
lärarna. Den abduktiva forskningsprocessen kan beskrivas som en växel-
verkan mellan teori och data, där de ömsesidigt genererar hypoteser, tolk-
ningar och insikter (Alvesson & Sköldberg, 1994). Tolkningar av datan har
skapat behovet och intresset att fördjupa mig i olika teorier, som i sin tur
har bidragit till nya sätt att närma mig datan och omtolka den. Läsning och
omläsning av såväl data som teoretisk litteratur har präglat stora delar av
avhandlingens analys- och skrivprocess. Olika sätt att skriva fram resultat
har prövats, varav delar har publicerats i andra sammanhang (Fransson,
2004; 2003; 2002a; 2002b).
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Resultatredovisning

I avhandlingens resultatkapitel har jag valt att redovisa resultat och analy-
ser utifrån olika teman samt att redovisa fänrikarna och lärarna var för sig
inom dessa teman. Resultat och analyser har skrivits fram på det sätt som
datans karaktär givit möjligheter till samt utifrån vad som bedömts vara
den mest genomskinliga, läsvänliga och överskådliga strukturen för just
den specifika typen av resultat och analys. Skillnaderna i olika avsnitts
struktur är således resultat av såväl datas skiftande karaktär som av ana-
lys- och skrivprocess.

Bitvis har resultatkapitlen en hög detaljnivå, dels för att visa nyanser
och skillnader dels för att visa hur situationer och institutioner framför-
handlas, tolkas och ges mening.

Studiens trovärdighet

Traditionella begrepp som validitet och reliabilitet är problematiska i kvali-
tativa studier (se t.ex. Bryman, 2002; Wengraf, 2001; Alvesson & Deetz,
2000). Främst i relation till att betydelsen av språkliga konstruktioner, soci-
al dynamik och meningsskapande framträder på annat sätt vid kvalitativa
ansatser än vid mer kvantitativa ansatser. Bryman (2002) menar att be-
grepp som äkthet och trovärdighet, med delkategorierna tillförlitlighet,
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera, är mer
lämpliga kvalitetskriterier för kvalitativ forskning.

För att öka trovärdigheten i forskningens analyser, resultat och argu-
mentation bör forskaren redogöra för de överväganden och den systema-
tik som inverkar på såväl datainsamling som analys och tolkning (Alves-
son & Sköldberg, 1994). Att data har insamlats vid flera olika tidpunkter
ökar studiens tillförlitlighet. Detta eftersom möjlighet skapats att klargöra
otydligheter, pröva tolkningar och fördjupa datan kring vissa teman eller
situationer. Genom denna så kallade respondentvalidering (Bryman, 2002)
har preliminära hypoteser och tolkningar kunnat styrkas, nyanseras eller
förkastas. Något som ökar trovärdigheten, tillförlitligheten och äktheten i
studien.

Datas tillförlitlighet har även prövats och ökats genom att de återkom-
mande intervjuerna givit möjlighet att utmana informanterna i deras berät-
telser. Genom att ha kännedom om vad de berättat om en situation vid ett
tidigare tillfälle har samtal kunnat föras om samma situation eller tema vid
ett senare tillfälle. Vid dessa tillfällen har även motsägelser i datan lyfts
fram så att informanterna kunnat förklara eller vederlägga motsägelserna.
Flertalet motsägelser har berott på ofullständiga redogörelser samt att in-
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formanterna betonat olika aspekter av samma händelse eller fenomen be-
roende utifrån vilket perspektiv som de anlagt. Motsägelser i datamateria-
let har även sin grund i att informanterna över tid ändrar uppfattning om
händelser samt att deras sätt att skapa mening kring händelser eller feno-
men förändras. Att samma händelser kan förstås på olika vis vid olika tid-
punkter är en logisk konsekvens av hur meningsskapande processer tar
form (se t.ex. Choo, 1998; Schutz, 1980).

Studiens äkthet handlar om i vilken mån resultat och slutsatser ger en
rimlig bild av de fenomen som framträder. Även här har respondentvalide-
ringen betydelse för att styrka och uppnå tillförlitlighet i resultat och ana-
lyser. Studiens trovärdighet stärks av att flera olika metoder för datain-
samling använts, så kallad metodtriangulering (Wengraf, 2001; Bryman,
2002). Såväl intervjuer som observationer utgör underlag för datagenere-
ring.

Kritik riktas ofta mot kvalitativ forskning i fråga om överförbarhet och
generalisering (Bryman, 2002; Alvesson & Sköldberg, 1994; Ragin, 1987).
Kvalitativa studier har i hög grad fokus på det kontextuellt unika varvid
frågan om generaliseringar och överförbarhet är problematisk. I kvantitati-
va studier är frågor kring generaliserbarhet i huvudsak kopplade till urval
och statiska analyser. Vid kvalitativa studier kan analytisk generalisering
göras, vilket innebär en bedömning om det är möjligt och relevant att över-
föra resultat till andra sammanhang (Kvale, 1997). Denna bedömning kan
göras av såväl forskaren som läsare. Detta gör att en betydande del av
frågor kring överförbarhet av resultat ligger i läsarens ögon. Forskarens
uppgift blir då att presentera ett noggrant, tätt och omfattande material för
läsaren så att denne kan bilda sig uppfattningar om vilka likheter och skill-
nader som finns och därmed vilka möjligheten till överförbarhet som finns.
Överförbarheten blir då inte så mycket en fråga om att överföra och appli-
cera resultat, utan mera att i ljuset av det lästa förstå andra sammanhang
bättre.

Etiska aspekter och överväganden

Avhandlingens fokus på individers berättelser om egna yrkeserfarenheter
och egen yrkesutövning kan innebära att djupt personliga känslor och
fenomen kan komma fram. Exempelvis kan nyblivna lärares första tid i yrket
vara omtumlande och personliga upplevelser om tillkortakommanden och
misslyckanden kan vara svåra att bära (se t.ex. Fransson, 2002; Morberg,
2002; Linnér & Westerberg, 2001; Schempp m.fl., 1998).
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Att närma sig en individs yrkesvardag och ta del av dennes upplevelser
och innersta känslor, av de värderingar individen har och de handlingar
denne utför ställer därför stora krav på noga genomtänkta forskningsetis-
ka överväganden och ageranden. Under hela forskningsprocessen har
därför de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning beaktats (Vetenskapsrådet, 2004). I rekommen-
dationerna behandlas särskilt frågor om information, medverkandes själv-
bestämmande, konfidentialitet och att data enbart används i forsknings-
syfte. Informanterna har informerats om de etiska reglerna samt fått varsitt
exemplar av dessa att läsa. Deras eget självbestämmande och rätt att av-
bryta har betonats för dem, liksom forskningens övergripande syfte och
de sätt som jag försökt upprätthålla konfidentialitet i avhandlingen.

Inför de empiriska studierna har några ställningstaganden gjorts. Som
nämnts ovan kan den första tiden innebära stora påfrestningar, såväl i
form av stor arbetsbörda som psykologiska påfrestningar. Många lärare
ser t.ex. det egna yrkesutövandet som intimt förknippat med den egna per-
sonen och personligheten (Magnusson, 1998a). Upplevda tillkortakom-
manden i yrkesrollen kan i dessa fall påverka den egna självbilden. I sam-
band med intervjuer och observationer är det svårt att undvika att indivi-
dens integritet utsätts för en viss press när händelser återberättas, känslor
släpps fram eller konfliktsituationer observeras. Tydliga exempel på detta
är att några av lärarna som medverkar i denna avhandling fallit i gråt när de
kommit till vissa kritiska och känslomässiga skeenden i sina berättelser.
Under intervjuerna har därför en avvägning skett mellan å ena sidan på
vilket sätt och hur långt jag kan nysta i informantens berättelser innan
denne uppfattar det som obehagligt, och å andra sidan, det vetenskapliga
kunskapsintresset. Intervjuer kan t.ex. leda till att någon informant får för
sig att de har svårigheter, bristande förmåga eller bristande förståelse i
någon form. Eller att de är duktigare än de först trott. En noga avvägning
av hur djupt känsliga områden kan penetreras har därför gjorts inför och
under varje intervju och observationstillfälle. Min bedömning är att denna
balansgång, ur såväl informanternas perspektiv som forskarens, fallit väl
ut. Samtliga informanter har varit medvetna om att de när som helt kunnat
avbryta deltagandet.

I den forskarroll jag valt är syftet att försöka beskriva, analysera och
förstå de beskrivningar informanterna gör av sitt arbete och sina upplevel-
ser av den första tiden.38 Inte primärt att försöka bidra till informanternas

                                                
38 Forskarens roll och förhållningssätt är beroende av ansats och metod (Cohen, Ma-

nion & Morrison, 2000). Vid t.ex. en aktionsforskningsansats är forskarens roll
även att vara drivande i utveckling och förändring. Den forskarroll som här har
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eller verksamhetens utveckling. Inför datainsamlingen bedömdes dock att
det fanns en risk att informanterna, och då särskilt lärarna, kunde tänkas
försöka använda mig som en samtalspartner för att finna lösningar på
eventuella dilemman eller för att be om råd. Likaså för att få bekräftelse på
om de gör ett bra jobb. Förutom en rådgivande funktion bedömdes det
finnas en viss risk för att samtalen med lärare skulle kunna få en viss tera-
peutisk funktion. Därför förbereddes ett antal strategier. En strategi inne-
bar uppmärksamhet på dessa risker och ett tydligt uppbärande av forskar-
rollen utan att för den skull ge avkall på strävan att bygga förtroenden
mellan forskare och informanter. Till denna strategi hör strävan att inför
mig själv och inför informanterna hålla isär min roll som forskare och min
roll som lärarutbildare. En annan strategi var att aktivt lyssna till eventuella
behov av att i terapiliknande situationer ”prata av sig”, dock utan att mer
än i allmänna ordalag göra lämpliga kommentarer samt uttrycka förståelse.

Såväl data som informanter har behandlats konfidentiellt. Alla namn är
fingerade, även i citat, och skolor och förband är inte angivna. Vissa kon-
textuella aspekter har utelämnats som kan leda till identifieringar. Det kan
dock inte uteslutas att insatta personer kan identifiera skola, förband eller
individer, även om strävan varit att försvåra – och helst omöjliggöra – det.
I några fall har detta varit särskilt komplicerat, för att inte säga omöjligt.
Vid exempelvis samtal och observationer med läraren Jenny har hela ar-
betslaget involverats i samtal kring undervisningen, samarbete och skolan.
På alla skolor och förband har samtal, och i vissa fall intervjuer, skett med
kollegor till informanterna. Inga särskilda militära restriktioner har förelegat
vad gäller militär sekretess eller förhållande till främmande makt.

Vid besöken på de olika skolorna och förbanden i samband med inter-
vjuer eller observationer, har min närvaro dessutom förklarats för barn-
och ungdomar, lärarkollegor, värnpliktiga, officerskamrater och högre be-
fäl. Vid dessa tillfällen har endast i allmänna ordalag information givits om
syftet med min närvaro och att den besökta personen medverkar i ett
forskningsprojekt, utan att närmare gå in på projektets fokus, omfattning,
tidsplan eller form för publicering. Detta för att inte mer än nödvändigt
underlätta för personerna att, vid en eventuell läsning av denna avhand-
ling, göra kopplingar till informant och egen verksamhet.

Samtliga informanter deltar i forskningen av egen fri vilja och med eget
samtycke. I fråga om fänrikarna finns det dock en aspekt i själva yrkeskul-
turen som närmast kan förstås som ett institutionellt samtycke till att delta
i undersökningar och utvärderingar (se t.ex. Hedlund, 2004; Fransson,

                                                                                                                                
valts är en mera distanserad och analyserande forskarroll förenlig med avhand-
lingens ansats.
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2001). Att vara officer eller att utbilda sig till detsamma innebär att man
förutsätts delta i olika psykologiska undersökningar och att kontinuerligt
granskas och bedömas i sina handlingar. Vidare är man van att lyda upp-
maningar eller att vara tillmötesgående gentemot utveckling av försvars-
makten. Utifrån detta finns en möjlighet att fänrikarnas deltagande skulle
kunna ses som ett svar på ett institutionellt samtycke. Under forsknings-
processen har detta tagits upp med fänrikarna, men samtliga anger att de
medverkar av eget intresse och utan att känna press från något håll att
delta.

Samtliga informanter har läst avhandlingens resultatkapitel och godkänt
textens formulering.



69

Kapitel 5. Yrkesintroduktion och arbetets
betingelser

I detta kapitel redovisas och analyseras dels under vilka betingelser fänri-
karna och lärarna arbetar, dels hur fänrikarna och lärarna beskriver den
första tiden på förbanden respektive skolorna. Beskrivningarna och analy-
serna av betingelserna bidrar till att teckna en bild av officersyrket respek-
tive läraryrket såsom de kan framträda ur nyblivna yrkesutövares perspek-
tiv. Förutom att bidra till avhandlingens kunskapsintresse kring yrkesbli-
vande, yrkesintroduktion, kommunikativa arenor och betingelser för kom-
munikation, bidrar kapitlet till att skapa en kontextuell inramning inom vil-
ket övriga empirikapitel kan förstås.

De åtta informanterna

I detta avsnitt ges en inledande beskrivning av fänrikarnas och lärarnas
utbildning samt de förband respektive skolor de arbetar på under det för-
sta året som yrkesverksamma. Syftet med beskrivningarna är att ge en
bakgrundsorientering och övergripande bilder av personerna som sådana,
deras utbildning och respektive förband och skola.

Fänrikarna

De fyra fänrikar som ingår i studien har gått det tvååriga yrkesofficerspro-
grammet (YOP) vid en och samma militärhögskola. De började officersut-
bildningen i augusti 2000 och avlade examen i juni 2002. Det första året
läste de vid militärhögskolan, medan de under det andra året genomförde
sin befattningsutbildning vid någon funktionsskola.39 Tre av fänrikarna,
Helen, Lena och Bengt, är verksamma vid förband inom Armén och har
genomfört befattningsutbildningen vid arméns markstridskola (MSS). Den
fjärde fänriken, Tony, är verksam vid ett förband inom Marinen och han
genomförde sin befattningsutbildning vid marinens sjöstridsskola (SSS).

Efter examen från Yrkesofficersprogrammet i juni 2002 började fänrikar-
na direkt att arbeta på sina respektive militära förband. Alla fyra fänrikar är
instruktörer vid plutoner och kompanier som utbildar plutoner av värnplik-
                                                
39 2002 fanns det cirka 20 olika befattningsutbildningar med varierande innehåll och

omfattning där fänrikar utbildades för sina respektive framtida befattningar.
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tiga. Lena och Bengt arbetar vid samma förband och inom samma kompani.
De tillhör dock olika plutoner och arbetar därför endast vid ett fåtal tillfäl-
len tillsammans. I vardagen möts de dock i princip varje dag eftersom de
rör sig i samma lokaler och inom samma förbands område, t.ex. i fikarum-
met, i korridorer, i vapenförråd eller på övningsfälten. Lenas och Bengts
förband är ett utpräglat infanteriförband som årligen utbildar ca 1200 värn-
pliktiga. Tony tjänstgör vid en militär enhet förlagd till ett avskilt och tyd-
ligt geografiskt avgränsat område. 25-30 officerare är verksamma vid enhe-
ten som organisatoriskt ingår i ett större förband. Enheten utbildar årligen
ca 200 värnpliktiga, främst vaktsoldater. Inom enheten är Tony ensam om
att ha en specifik specialistutbildning vilket gör att han genomför utbild-
ning inte bara inom den egna plutonen, utan i princip i enhetens alla plu-
toner. Helens förband har en hög grad av mekanisering, bl.a. pansarskytte-
fordon och vid förbandet utbildas årligen ca 750 värnpliktiga.

Fänrikarnas huvudsakliga arbetsuppgifter består i att vara instruktörer i
värnpliktsutbildningen. Det innebär bl.a. att leda, genomföra och utvärdera
utbildningsmoment och övningar av olika slag. Även den kortsiktiga pla-
neringen av detta, exempelvis uppläggning och genomförande, ingår i de-
ras arbetsuppgifter. Plutonernas mera långsiktiga planering däremot an-
svarar pluton- eller kompanichefer för. I arbetet ingår nära kontakter med
de värnpliktiga, alltifrån inspektioner och övningar till sjukärenden och
hantering av personliga problem.

I fänrikarnas arbete ingår även att utveckla, öva och pröva den egna
förmågan och de egna färdigheterna.40 Detta sker såväl på eget initiativ
som i mer organiserad och formaliserad form. Under det första året deltar
alla fyra fänrikar i formella utbildningar av något slag. Exempelvis utbild-
ningar bara för förbandets fänrikar, utbildningar tillsammans med förban-
dets övriga officerare, eller utbildningar som innebär att de, ensamma eller
tillsammans med andra officerare, lämnar förbandet under några dagar,
veckor eller månader. På egna initiativ kan grupper av fänrikar och även
andra officerare genomföra övningar eller träna färdigheter, exempelvis i

                                                
40 Gränsdragning mellan utbildning och övning kan ibland vara svår att göra då utbild-

ning ofta inbegriper övningar. Även övningar kan inbegripa utbildningsmoment då
någon mer erfaren delar med sig av information eller erfarenheter. Hur stor del av
officerares tjänst som skall vara kompetensutveckling respektive utbildning av
värnpliktiga finns inte reglerat i centrala avtal mellan Officersförbundet och för-
svarsmakten. Det är ett arbetsgivaransvar att förbanden klarar av sina uppdrag, t.ex.
att både utbilda värnpliktiga och fungera i strid. Officerares kompetensutveckling
och nivåhöjande utbildning blir på det viset en förbandsfråga med lokala samtal
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hos officerare, likväl som hos lärare, finns
dessutom en drivkraft att själv skaffa kunskaper och öva färdigheter de behöver för
att klara av sina arbetsuppgifter.
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skjutning eller närkamp. Fänrikarna tar även initiativ till enskilda aktiviteter,
t.ex. fysisk träning, mental träning eller orienteringsförmågan.

De fyra fänrikarna har för detta avhandlingsarbete följts under andra
halvåret 2002 och första halvåret 2003, dvs. under deras första år som ny-
blivna yrkesverksamma fänrikar.

Lärarna

Tre av de fyra lärarna – Agneta, Elisabeth och Jenny – har läst vid samma
lärosäte. De har dessutom under fyra och ett halvt år läst samma utbild-
ning, nämligen grundskollärarutbildningen med inriktning mot skolår 4-9
och ämnesinriktningen mot svenska och främmande språk. De har dock
olika språkval. Elisabeth har läst svenska och franska, Jenny har läst eng-
elska och svenska, Agneta svenska samt svenska som andra språk. Den
fjärde läraren, Sofie, har läst vid ett annat lärosäte. Hon har läst den tre och
ett halvt år långa grundskollärarutbildningen med inriktning mot skolår 1-7
och ämnesinriktningen svenska och samhällsorienterande ämnen. Under
utbildningen har alla fyra lärare haft ungefär 20 veckors ”praktik” på olika
skolor.41 Alla fyra avlade formellt grundskollärarexamen i december 2000
och började i januari 2001 arbeta som nyexaminerade lärare.

Elisabeth, Agneta och Jenny arbetar alla i förorter till en av Sveriges
största städer. De skolor de börjar arbeta på kännetecknas samtliga av en
mycket stor andel elever med invandrarbakgrund.42 Elisabeths skola har
sedan några år varit inne i en omvandling från en traditionell låg-, mellan-
och högstadieskola till en 6-16-års skola med en tidigareorganisation och
en senareorganisation. På skolan finns cirka 70 lärare och nästan 700 ele-
ver. Elisabeth arbetar inom senareorganisationen, dvs. i skolår 6-9.

Agneta arbetar i en traditionell flerparallellig ”högstadieskola”. På sko-
lan går omkring 200 elever och där arbetar cirka 35 lärare. Agneta påbörja-
de ett vikariat som under hösten omvandlades till en tillsvidareanställning.

Jenny arbetar på en skola med nästan 500 elever och ca 65 lärare. Sko-
lan har rykte om sig att vara ”progressiv” något som hänger ihop med
skolans förändrade arbetssätt och omorganisation från skolår 1-6 till en
skola med elever från 6-16 år. Skolan, barnen och kollegorna har Jenny

                                                
41 Jag har valt att använda den benämning som användes för att beteckna de skolför-

lagda delarna av lärarutbildningen då lärarna gick på lärarutbildningen. I och med
den nya lärarutbildningen används numera benämningen verksamhetsförlagd del av
lärarutbildningen (prop. 1999/2000:135).

42 Beteckningen ”invandrarbakgrund” är problematiskt då det inte finns någon enhet-
lig definition av hur långt tillbaka i tiden ”invandringen” skett. Många av eleverna
har själva invandrat medan andra är födda i Sverige av invandrande föräldrar. I ex-
empelvis den skola där Jenny arbetar har 94% av eleverna utländsk bakgrund.
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erfarenhet av sedan tidigare. Dels har hon gjort praktik på skolan under sin
lärarutbildning, dels har hon under några terminers tid, i kortare och längre
perioder, vikarierat i några arbetslag på skolan, bl.a. i det arbetslag som
hon började arbeta i efter examen. Jenny ingår i arbetslaget kring barnen i
skolår fyra, vilket under höstterminen blir skolår fem.

Sofie arbetar på en skola i ett mindre brukssamhälle och antalet elever
med invandrarbakgrund är mycket liten. Omkring 30 lärare arbetar på sko-
lan som har cirka 300 elever. Sofie arbetar i arbetsenheten för skolår 6-9
och hon anser att det inte finns något fungerande arbetslag inom enheten.
Den samordning och det samarbete som sker mellan lärare äger rum inom
ramen för de olika ämnena och de informella ämnesarbetslag som finns.

De fyra lärarna har för detta avhandlingsarbete följts under vårterminen
och höstterminen 2001, dvs. under deras första år som nyblivna yrkes-
verksamma lärare.

Tabell 1: Sammanställning av lärarnas utbildning och undervisning

Utbild-

ning

Undervisning VT-01 Undervisning HT-01 Typ av

samhälle

Elisabeth

4-9

Franska

Svenska

Skolår 6-9

Franska: 6, 7, 8 och 9

Svenska: 8, 9

Engelska: 8, 9

Skolår 6-9

Franska: 6, 7, 8 och 9

Svenska: 7, 8 och 9

Engelska: 7, 8 och 9

Storstad

Agneta

4-9

Svenska

Sv2

Skolår 7-9

Svenska 2: 7, 8 och 9

Skolår 7-9,

Svenska 2: 7, 8 och 9

Storstad

Jenny

4-9

Engelska

Svenska

Skolår 4 Skolår 5 Storstad

Sofie 1-7

Sv/SO

Skolår 6 Svenska,

engelska, SO

Skolår 7 Svenska,

Engelska

Skolår 7: Svenska,

engelska, SO

Skolår 6: ”Svenalt”

(Svenska och engelska)

Mindre

bruksort

Kännedom om arbetsplatsen före påbörjad tjänstgöring

Av betydelse för hur de nyblivna lärarna och fänrikarna upplever den för-
sta tiden är, dels de sätt på vilket rekryteringen till officers- respektive lä-
rarutbildning sker, dels vilka kontakter som finns mellan respektive utbild-
ning och den framtida arbetsplatsen, dvs. ett förband eller en skola. I den
bemärkelsen finns det skillnader i de strukturella systemen dels för rekryte-
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rings- och ansökningsförfarandena till officers- respektive lärarutbildning-
arna, dels i relation mellan utbildning och yrkesverksamhet.43 Skillnaderna
innebär bl.a. att medan de nyblivna lärarna söker anställning på skolor ut-
ifrån utannonserade tjänster, så återvänder ofta de nyblivna fänrikarna till
det förband där de gjorde värnplikten vid och som de hållit kontakten med
under officersutbildningen.44 Det militära utbildningssystemet är sålunda i
princip utformat så att de blivande officerarna blir knutna till det förband
på vilket de gjorde värnplikten.45 Det finns därför en koppling på struktu-
rell nivå mellan ansökan och rekrytering till officersutbildningen, officers-
utbildningen i sig och den första förbandstjänstgöringen. Någon liknande
koppling på strukturell nivå finns inte för lärarna.

Även om principerna för de strukturella kopplingarna mellan grundut-
bildning, yrkesutbildning och yrkesverksamhet kan beskrivas enligt ovan,
ser den faktiska verkligheten något annorlunda ut för de åtta fänrikarna
och lärarna. Det är då främst fänrikarna som avviker, vilket framgår nedan.

Fänrikarna

Av de fyra fänrikarna är det endast Bengt som efter yrkesofficersutbild-
ningen börjar arbeta på det förband där han gjorde värnplikten. De övriga
tre fänrikarna arbetar på andra förband än de gjorde värnplikten vid. Under
officersutbildningen bytte Helen tidigt förband, Lena något senare och
Tony bytte förband alldeles i slutet av utbildningen. Alla tre hann i viss
utsträckning bekanta sig med respektive förband och etablera vissa kon-
takter. Tony hade dessutom kännedom om förbandet efter att ha tillbringat
en del av officersutbildningens funktionsskoleskede vid förbandet. Då
Tony bytte sent arbetade han en månad på ett förband, innan han bytte till
det förband och den enhet där han arbetar under sitt första år.

Under utbildningstiden har representanter från förbanden kommit och
informerat fänrikarna om vad som händer där ”hemma”, samt för att höra
hur det går för dem under utbildningen och vilka förväntningar de har på
förbanden. Fänrikarna har även givits tillfälle att vara med på fester och
andra större händelser på förbanden. För Helens del kom några av utbild-
ningens lärare från hennes förband. Sammantaget har detta givit dem en
känsla av trygghet, gemenskap och identifikation med förbanden och kol-

                                                
43Med strukturellt system avses här relationen mellan olika organisatoriska enheter

som länkar samman rekrytering, grundläggande utbildning och yrkesutövning.
44Denna framställning rör armén.
45Rekryteringsprocessen för vissa specialfunktioner såsom underrättelsetjänst och

stabstjänst har inte samma tydliga koppling till ett förband. Rekrytering till andra
specialbefattningar som officer, t.ex. flygförare, sker i samband med mönstring
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legorna ”där hemma”. Tydligast framträder det i Bengt berättelse. Han sä-
ger:

Vi har haft jättebra kontakt med förbandet och så där. Kanske inte att vi har
haft kontakt mycket, men att man känt att stödet finns här. Det var jättebra
på FOKen46 och alla kommer bra överens och att man känner att man kan
jobba med vem som helst av de man gick på skolan med. Man hade en
trygghet i att man tyckte att alla var lika bra och visste att de här hemma
tyckte att de hade lämnat ett bra gäng till skolan så att säga. Så att man viss-
te väl att man skulle bli väl omhändertagen när man kom hem och så där.
[…] Jag har haft järnkoll hela tiden på vad det är jag ska göra och. Alltså vad
som förväntas av mig här hemma. Från de härifrån. Och ungefär vilka arbets-
uppgifter vi skulle ha och. Jag känner ju regementet bra sedan innan. (B1:35;
101)47

Fänrikarna har alla upparbetade kontakter med förbanden redan innan de
börjar på förbanden. De är dels kända av flertalet blivande officerskollegor,
dels känner de själva till kollegorna.48 Dessutom har de viss kännedom om
förbanden i fråga om exempelvis arbetsuppgifter, utbildningsmateriel,
geografiska förutsättningar och förbandskultur.49 Att kännedom om för-
bandet gör det lättare att komma in i arbetet framgår tydligt vid jämförelser
mellan t.ex. Bengt och Lena. Bengt som har gjort värnplikten på förbandet
kommer snabbare in i arbetsuppgifterna än Lena, som inte har gjort värn-
plikten varken vid förbandet eller vid ett förband av den typen.

Även om fänrikarna har haft kontakt med förbanden ligger kunskapen
om dem ofta på en övergripande nivå. Mer kunskap och fler subtila detal-
jer behövs därför för att fullt ut klara av arbetet. Exempelvis beskriver He-
len hur hon, trots viss kännedom om övningsfältet, på eget initiativ

                                                
46 FOK är den förberedande officerskurs som flertalet förband har för att öka kompe-

tensen och sammanhållningen hos de som skall börja yrkes- eller reservofficersut-
bildning.

47 Referenser till intervjumaterialet är kodade med första bokstaven i informantens
namn följt av angivelse av vilket intervjutillfälle som avses samt referens till av-
snitt i intervjumaterialet där citatet är hämtat. I detta fall är citaten hämtade ur för-
sta intervjun med Bengt (B1) och talväxling 35 och 101 i utskriftsmaterialet.

48 Begreppet känd kan här tolkas på olika sätt, alltifrån att enbart namnet är bekant
till att man är bekant med och införstådd med den andres värderingar och sätt att
arbeta. Någon närmare analys i vilken bemärkelse fänrikarna och lärarna varit kän-
da av kollegor har inte gjorts.

49 Med förbandskultur avses i detta sammanhang de normer, värderingar och attityder
som råder i och inom förbandet (se. t.ex. Magnusson, 1998b, Soeters m.fl, 2003).
Förbandskultur är egentligen ett missvisande begrepp, då det egentligen är frågan om
förbandskulturer eftersom det kan skilja väldigt i normer och värderingar mellan
olika kompanier inom ett förband. I Helens, Lenas och Bengts berättelser framträ-
der denna skillnad mellan olika kompanier – och även plutoner – tydligt.
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sprungit över det med karta för att lära sig hitta bättre och studera hur hon
skulle kunna utnyttja fältets möjligheter.

Lärarna

Av lärarna är det bara Jenny som sedan tidigare har erfarenhet av skolan
hon började arbeta på. Hon har dels gjort praktik på skolan, dels vikarierat.
Under näst sista terminen på lärarutbildningen vikarierade hon heltid i ett
av skolans arbetslag. Sista terminen på lärarutbildningen har hon även
vikarierat i det arbetslag i vilket hon sedan började arbeta som nyexamine-
rad lärare. För Jenny innebar detta ett successivt inträde på arbetsplatsen
och till skolans och arbetslagets organisatoriska och institutionella inram-
ning. Jenny kände sålunda till de flesta lärarna på skolan och hade dess-
utom arbetat tillsammans med flera av dem.

Agneta, Sofie och Elisabeth hade ingen tidigare kunskap om sina re-
spektive skolor där de började arbeta. För dem har anställningsintervjuer-
na och besöken på skolan samt eventuella berättelser eller rykten de hört,
varit det första mötet med skolan. Alla tre hade hört ”något” om den egna
skolan, även om detta inte gav någon klar bild av respektive skola. Agneta
hade exempelvis hört att den skola hon skulle börja vikariera på var känd
som ”jobbig”.

Den information om respektive skola som lärarna erbjuds kan vara mer
eller mindre korrekt eller fyllig, i bemärkelsen att ge bra förutsättningar att
konstruera ”korrekta” föreställningar utifrån. Informationen kan dessutom
visa sig bygga på ensidiga perspektiv. Att exempelvis Elisabeth valde den
skola hon valde berodde på att hon under anställningsintervjun med en av
skolans rektorer skapat vissa föreställningar om kollegorna, skolledningen
och skolans framtida utveckling. Dessa föreställningar visade sig sedan
inte stämma. Hon kommenterar intrycket av kollegorna och relaterar det till
den bild som en i skolledningen gav under anställningsintervjun.

Men annars jag kanske var förvånad att de är så strömlinjeformade. Att alla
lärare verkar köra på samma linje, lite nytänkande.50 Och reklamen för sko-
lan när jag var på intervju var en helt annan. Han [en av skolledarna] har sto-
ra idéer för skolan, men då har jag märkt nu att han har inte personalen med
sig och det trodde jag att han hade. Och det är lite snopet eftersom det var
ett av skälen till att jag valde skolan. Men jag hann ju inte intervjua dem om
det. Innan jag tog anställningen träffade jag honom en, två gånger. Och då

                                                
50 ”Lite nytänkande” skall här förstås som en negativ reflektion, där Elisabeth för-

väntat sig mer nytänkande. Den tolkningen gör jag utifrån utsagans sammanhang,
tonfall och andra utsagor.
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tänkte jag att hans filosofi genomsyrade liksom. Att det var gemensamma
mål. Men det är ju inte det. Det är ju bara hans mål. (E1:189)

I Sofies och Agnetas berättelser framträder inte lika tydligt några sådana
omvärderingar. En anledning kan vara att de inte förefaller ha skapat några
tydliga föreställningar om arbetsplatsen, eftersom informationen och in-
trycken har varit fragmentariska och otydliga.

Introduktion och internutbildningar

I detta avsnitt fokuseras förekomsten av, innehållet i och formen för intro-
duktion eller internutbildningar för nyanställda och nyutbildade. Hur detta
tar form ger information om förbandens respektive skolornas sätt att ta
emot och förhålla sig till nyanställda och nyutbildade medarbetare.

Fänrikarna

De fyra fänrikarna påbörjade sin tjänstgöring på förband direkt efter avslu-
tad officersutbildning. I princip slutade de utbildningen på fredagen och
började arbeta på förbandet på måndagen. Det faktum att de började arbe-
ta på förbandet i slutet av juni, innebar att de kom till förbandet när flerta-
let av de ordinarie officerarna hade semester. Sammantaget framstår som-
marmånaderna som hektiska med många snabba och provisoriska lösning-
ar för att få verksamheten att fungera.

Under den första veckan var Bengt, Lena och Helen med om någon
form av internutbildning, medan Tony inte var med om det på sitt förband.
Internutbildningarna anordnades gemensamt för alla nya fänrikar på re-
spektive förband. Utbildningarna handlade dels om administrativa frågor
som exempelvis avtal, rutiner och handläggare, dels om information de
direkt skulle ha nytta av i den egna yrkesutövningen. I utbildningarna in-
gick dessutom att träffa högre officerare, t.ex. kompani-, bataljon- och re-
gementschefer. Om introduktionsutbildningen säger exempelvis Bengt att:

Vi började ju veckan med internutbildningar, löneförhandlingar och. Inte just
löneförhandling, men hur det funkar och gick igenom alla lokala avtal. Var lö-
nekontoret ligger och vem som är min handläggare, vilka rättigheter vi har
och, ja, bara massa såna där admininstrativt som är skittråkigt. Man hade ju
precis slutat skolan, man ville ju bara ut och öva och ha kul och utbilda på
någonting som man har lärt sig på skolan. […] Nu åkte vi ut med skjutsäk-
befälen en halv dag och tittade på de olika utbildningsanordningarna. Han vi-
sade att här finns en rälsmåls-bana. Till exempel: ”På den här skjutbanan,
kan vi köra rörligt på. Den här boden och här är nycklarna”. Och sen fick vi
ut huvudnycklarna till alla utbildningsanläggningarna. Åkte runt och tittade
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på de olika. Det finns en massa målbodar över hela fältet som står säckar
med mål. Tittar var de finns och vilka möjligheter de har att hjälpa en om
man vill bygga ett scenario typ på stridsskjutning. (B1:81; 83)

I citatet ovan framgår att Bengt, med kännedom om förbandet, var mer in-
riktad på att direkt börja utbilda och öva med värnpliktiga, än att ägna tid
åt administrativ information. I motsats till Bengt sätter Lena större värde
på denna introduktionsperiod eftersom hon i mindre utsträckning kände
till de lokala förhållandena på förbandet.

Introduktion beskrivs av fänrikarna som delvis värdefull, men kan även
uppfattas som konkurrerande med annat innehåll. Exempelvis som Bengt
uttrycker det i citatet ovan. I Helens fall konkurrerade introduktionen med
förberedelse för hennes eget arbete, vilket medförde att såväl introduktio-
nen som förberedelserna blev lidande. Hon säger:

Första dan som vi kom hit så hade vi någonting som vi kallade för introduk-
tion. Och då pratade vi med honom [handledare yngre befäl]. Lite grann om
hur sjukan fungerar och sen la vi hela eftermiddagen på att åka runt på de
olika skjutbanorna för att lära oss vilken bom som skulle fällas. Och jag
minns ingenting av det kan jag säga. För att jag var inte mottaglig för det. För
då var jag uppe på kompaniet på två snabbisar bara för att de skulle hinna ge
mig information om vad som gällde dan därpå då. För dan därpå så var det
full fart. Och två dar sen, en dag senare så hade jag min första övning.
(I1:124)

En anledning till denna situation var att Helens introduktion omfattade en
dag och att introduktionen genomfördes utan hänsyn till fänrikarnas be-
hov just då. Bengt och Lena ägnade i princip hela den första veckan åt
introduktion. Tony var inte med om någon särskild introduktion på det
första förbandet han var vid under en månad. På det andra förbandet dit
han bytte i september var han med under förberedelserna en vecka innan
de värnpliktiga ryckte in.

Lärarna

Ingen av lärarna anger att de, enskilt eller tillsammans med några andra ny-
blivna lärare, har varit med om någon särskild organiserad introduktions-
utbildning. I huvudsak har de kommit till skolan direkt efter jullovet och
börjat arbeta. Samtliga fyra lärare har dock på eget initiativ börjat förbereda
sig för arbetet innan de började, t.ex. att planera. Mest kontakt med skolan
har Jenny haft, främst för att hon redan var etablerad i arbetslaget då hon
under höstterminen vikarierat där och sålunda redan var inne i arbetet.
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Introduktionen för att kunna påbörja förberedelse- och planeringsarbe-
tet har genomförts av antingen skolledning eller kollegor. Exempelvis har
lärarna blivit guidade i lokalerna eller blivit hjälpta med information om
böcker, vad eleverna gjort, gör och skall göra etc. Den sämsta introduktio-
nen förefaller Sofie ha fått. Sofie fick telefonnumret till den lärare hon
skulle ersätta varvid hon före jul tog kontakt med denne. På eget initiativ
åkte hon till skolan två gånger för att träffa eleverna. Introduktionen, dvs.
överlämnandet från den tidigare läraren, upplever inte Sofie som positiv.
Hon säger:

Jag hade inte fått någon bra introduktion med hon före. Hon var ju vikarie
och hon vart ju sur när hon fick sluta. När jag ringde upp henne först, så:
”Skönt äntligen att det är någon som hör av sig då” fräste hon. Ja, det var lik-
som det första bemötandet då. Sen då när jag kom hit så lade hon upp böck-
er. Jag satt på en stol då och då travade hon upp böcker. Den, den, den och
den kan du ta. Så travade hon så att jag hade böcker från knä upp till hakan.
”Ja så vi kan ju gå till lärarrummet så skall jag visa dig några saker”. När jag
kom hit och skulle var med på lektioner så sade hon åt mig på telefon att:
”Jag tänker inte fortsätta med några subjekt och predikat och blabla utan det
är ju mycket viktigare att de [eleverna] får ju reda på vem som kommer och
så”. Jag tänkte att då blir det väl så att jag får presentera mig och så skulle de
få fråga ut mig och det var en hel timme. Det blev ju tvärtyst för inte hade de
några frågor till mig. […] Jag var hit en gång till och då var det någon annan
klass och då sade hon vid något tillfälle lite spydigt att: ”Nu kommer hon
och skall leka lite med er”. Jag menar om hon, ja, det kanske smittade av sig
på ungarna. Det har jag känt att de har varit negativ till att byta lärare och
”Ulrika var ju så bra för henne fick vi ju lyssna på radio och så”. (S1:9)

Utifrån Sofies beskrivningar kan introduktionen svårligen bedömas som
kollegial, utan den framstår närmast som fientlig. Vikariens kommentarer
om Sofie inför eleverna har troligen inte bidragit till att stärka Sofies legiti-
mitet i elevernas ögon, snarare har de bidragit till att underminera den.
Agneta kommenterar sin första tid och den upplevda frånvaron av intro-
duktion på följande sätt:

Jag hade inte, koll, för vi blev inkastade totalt, det var ingen som tog hand
om oss ”nya”. Jag var ju ny-ny, verkligen ny, så då började jag att leta på
alla grejer själv. De [kollegorna] är inte taskiga, de är trevliga. En kille, SO-
lärare har hjälpt mig en del […] visst om jag har bett honom så har han visat
mig. Vi har diskuterat en del. Han har min klass i svenska. Han har varit ett
stöd. Ändå fick vi ingen handledare. Det var att söka upp själv. (A1:9)

I likhet med de andra tre lärarna beskriver inte heller Agneta någon forma-
liserad introduktion. Det är oftast kollegor som kan finnas till hands och
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svara på frågor, visar något eller som svarar för någon form av informellt
introducerande till arbetsplatsen och i arbetet.

Arbetstid

Detta avsnitt behandlar den tid fänrikarna och lärarna anser att de lägger
ner på arbetet. Hur mycket tid de ägnar åt arbetet samt orsakerna till even-
tuell övertid ger information om under vilka betingelser fänrikarna och lä-
rarna arbetar samt hur de kommunikativa villkoren ser ut.

Fänrikarna

Fänrikarna redovisar arbetad tid i ett tidrapporteringssystem. Eventuell
övertid skall helst tas ut i ledighet även om möjligheten att ta ut tiden i
pengar finns. I princip arbetar fänrikarna 40 timmar i veckan, även om mer
intensiva perioder förekommer, ofta i samband med övningar i fält och
kvälls- eller helgtjänstgöringar.

Under året lägger dock de fyra fänrikarna ner olika mycket tid på arbe-
tet. Det är främst Bengt och Tony som lägger ner mycket mer tid än de 40
timmarna i veckan. Den främsta orsaken till detta är att Bengt och Tony i
högre omfattning tar på sig extra arbetsuppgifter utöver det som förvän-
tas, t.ex. extra kvälls- eller helgtjänstgöringar, jourtjänstgöring eller uppgif-
ten som vakthavande befäl. Exempelvis arbetade Bengt, i samband med
kvällstjänstgöring, jourtjänst och två helgtjänstgöringar, 235 timmar under
januari månad. Även Tonys arbetssituation, med periodvis officersbrist,
medförde en hel del övertid. Exempelvis hade Tony 40 timmars övertid un-
der den första månaden på förbandet. Under några veckor arbetade han i
princip från 08.00 -21.00 varje veckodag. Orsaken var dels att han var den
enda med en viss specialkompetens på förbandet, dels att han frivilligt tog
på sig extra arbetsuppgifter.

Alla fyra fänrikar har ägnat lite mer tid åt arbetet och arbetsrelaterade
frågor än vad de har registrerat i arbetstidssystemet. En bidragande faktor
till detta är att endast beordrad arbetstid ger övertid, vilket gjort att de i
realiteten arbetat mer än vad som registrerats. Särskilt i början när de var
ovana och osäkra tog det ofta längre tid att planera. Lena säger:

Övertid får du ju inte ta ut om det inte är beordrat av kompanichefen. Så
kommer jag och säger att jag, jag har, behöver förbereda mina övningar en
timme till så är det nog snarare så att: ”jaha, och varför har du inte hunnit det
då?” Blir nog frågan då och. Så, nej, jag kan inte komma och säga det, för jag
har inte hunnit det här på den tiden han tror att jag borde hinna det. Och det
är väl lite dum-lojalt för det får ju konsekvenser sen. För då tror de alltid att
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man klarar det på den tiden man inte gör det. […] Samtidigt så är jag ganska
strikt. När jag är ledig så är jag ledig. Men det har hänt, det var väl mer i
början. Då kunde man sitta och läsa extra på kvällarna och sånt där. Men nu
senare har det liksom. Dels så har man fått mer rutin och så har man blivit
säkrare. Och så kan man säga att ”jag hinner inte planera den här övningen”.
”Nej men då, då tar jag den”. (L1:271; L3:170)

Lena menar att det kan vara ”dum-lojalt” att ägna mer tid åt arbetsuppgif-
ter än vad de högre officerarna är medvetna om. Detta eftersom dessa kan
förvänta att fänrikarna alltid genomför arbetet på kortare tid än vad det
egentligen tar. I samtliga fyra fänrikars berättelser finns inslag som kan
tolkas som att ”flertalet” officerare på förbanden har en attityd som går ut
på att man är lojal och arbetar den tid som krävs, oavsett om man får betalt
för det eller inte. Denna attityd känner sig inte Helen bekväm med.

I citatet framgår dessutom att Lena under året ändrat sin syn på vad
som är möjligt att säga och göra i relation till högre officerare. Den första
delen av citatet ovan är hämtad ur den första intervjun i augusti medan
den andra delen av citatet är hämtad ur den tredje intervjun ett år senare.
Under året har hennes syn förändrats bl.a. i fråga om att det är möjligt att
säga att hon inte hinner planera övning, något som hon inte gärna sade i
början av året.

Lärarna

Till skillnad från fänrikarna har inte lärarna något system för tidsredovis-
ning, varför följande avsnitt i hög grad bygger på lärarnas egna uppskatt-
ningar. Alla fyra lärare beskriver att de under den första tiden har ägnat
mycket tid åt arbetet, mellan 50 och 60 timmar i veckan, vilket är betydligt
mer än de 45 timmar i veckan de i genomsnitt skall arbeta.51 Vid det första
intervjutillfället, den 11 april, uppskattar exempelvis Agneta att hon lagt
ner mellan 55 och 60 timmar i veckan på arbetet. Några veckor har hon räk-
nat ut mer exakt och var då uppe i 55 timmar. Inräknat är då såväl tid på
skolan som den tid hon lägger ner på arbetet i hemmet. Elisabeth uppskat-
tar vid första intervjutillfället att hon arbetar omkring 50 timmar, men be-
dömer samtidigt att hon arbetade betydligt mer den första månaden.

                                                
51 Enligt arbetstidsavtal är lärares årsarbetstid 1767 timmar som kan förläggas på

olika sätt. Enligt praxis har lärares genomsnittliga arbetstid betraktats vara 45 tim-
mar per arbetsvecka. Fem timmar av dessa har då räknats som inarbetad tid, vilket
gör att lärarna tagit ut inarbetad tid i samband med lovdagar, framförallt i anslutning
till elevernas sommarlov. Lärarnas sommarledighet utgörs sålunda av semester samt
inarbetad tid.
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Även om lärarna arbetat särskilt mycket under de första månaderna fö-
rekommer det även andra perioder under första året då de ägnat särskilt
mycket tid åt arbetet. Exempelvis har Elisabeth och Agneta lagt mycket tid
i samband med nationella prov och betygsättning. Vid tredje intervjutill-
fället i december uppskattar Elisabeth att hon sedan slutet av november
ägnat mellan 50 och 55 timmar i veckan åt arbetet. Även om Elisabeth fram-
håller att det under vissa perioder varit ”absurt mycket”, stämmer det med
förväntningarna hon hade. Hon har i realiteten ägnat mindre tid åt arbetet
än vad hon föreställde sig i slutet av lärarutbildningen. Hennes föreställ-
ning utgick ifrån att den första tiden skulle bli ”otroligt jobbig” där hon
närmast förväntade sig ”det värsta”.

Det som framförallt gör att lärarna i början lägger mycket tid på arbetet
är planeringen. Sofie och Agneta förefaller ägna mer tid åt planering än
vad Jenny och Elisabeth gör. En orsak till detta kan vara att Sofie och Ag-
neta i högre grad är osäkra på sig själva och om det de gör duger. En an-
nan orsak kan vara att de försöker kompensera problem med att eleverna
inte lyssnar eller upplever undervisningen som intressant genom att ägna
mer tid åt planering. Det förefaller även som om Jenny och Elisabeth har
fler uppgifter ”på lager”, dvs. i högre grad har ett lager av texter, exempel
och övningar de konstruerar uppgifter utifrån. För Jennys del sker dessut-
om en stor del av planeringsarbetet tillsammans med kollegorna i arbetsla-
get, vilket gör att Jenny inte planerar lika mycket i sin ensamhet hemma
som Sofie och Agneta gör. Om planeringsarbetet säger Agneta:

För att tiden räcker inte tycker jag. Att planera, till inläsning och det tar så
lång tid. Jag sitter på min kammare och funderar. Och det tar jättelång tid
tycker jag att komma fram till någonting. Jag är så kritisk och jag förkastar
idéer och tänker att: ”Nej, det där är inte det ultimata. Kom igen. Måste ha
någonting bättre, måste ha något mer revolutionerande, roligt, utvecklande.”
Så att det tar en enormt mycket tid känner jag och jag blir inte nöjd ändå.
(A1:105)

Även om Agneta i början har svårt att sätta stopp för planeringen blir hon
dock under höstterminen alltmer tydlig med att sätta en gräns för hur lång
tid planeringen får ta. Alla fyra lärare uppger att planeringen successivt tar
mindre tid, dels för att de blir säkrare och inte känner behovet av att plane-
ra lika noggrant, dels för att de blivit effektivare att planera. Behovet av att
prioritera gör att mindre tid ägnas åt planering, när de ser att lektionerna
löser sig ändå. Exempelvis säger Elisabeth vid det andra intervjutillfället i
slutet av vårterminen:



82

Jag tycker inte att jag prioriterar undervisningen mindre nu, men i början av
terminen så kanske jag fokuserade mycket mer på planeringsarbetet i början
än i slutet. Men det är inget som jag är nöjd med. Jag vill planera bättre. Man
har märkt att det går att ha lektioner utan att planera så mycket och då kan-
ske man, att man har knappt om tid och då väljer man bort det då. I början
prioriterade jag det för jag var mer nervös. Hur skulle det gå? Det finns ju
saker som jag fortfarande tycker är viktiga men som jag prioriterar bort. Som
jag har prioriterat bort. Man märker att det är så mycket mer än undervis-
ning i yrket. Först så kanske jag inte trodde det, men jag hade i alla fall inte
upplevt det själv. Men nu tycker jag att undervisningen är en sådan minimal
del av min arbetsdag eller mitt yrke, så att det nästan är tragiskt. (E2:31)

Lärarna uppger att de under hela året arbetar betydligt mer än de 45 timmar
i veckan de i genomsnitt skall arbeta. Även om arbetsbelastningen varierar
över tid anges den genomsnittliga arbetstiden till mellan 50 och 55 timmar i
veckan. Lärarna har genomgående lagt ner mer tid på arbetet i början av
året samt under vissa avgränsade perioder, t.ex. vid betygsättning eller
prov.

Arbete, fritid och distans till arbetet

I detta avsnitt fokuseras fänrikarnas och lärarnas gränsdragning mellan
arbete och fritid samt deras distans till arbetet. Med distans till arbetet av-
ses deras förmåga att inte personligen involvera sig i arbetsuppgifterna så
att de ”lever” med arbetet på fritiden, exempelvis grubblar över värnplikti-
gas eller elevers situation och ”öden”. Hur de förhåller sig till arbete och
fritid och hur de förmår hålla distans till arbetet ger information om arbe-
tets betingelser och om de kommunikativa villkoren.

Fänrikarna

Lena och Helen försöker i högre grad än Bengt och Tony att dra gränser
mellan arbete och fritid och inte låta arbetet påverka fritiden, t.ex. i fråga
om möjlighet att träna, att vara hemma eller att umgås med ”civila” kamra-
ter. Bengt och Tony tar i högre grad på sig extra arbetsuppgifter än vad
Lena och Helen gör. Detta för att tjäna extra pengar, för att lära sig och för
att de vill vara med när det händer ”roliga saker”.

Det militära livet upptar ett större utrymme och intresse i Bengts och
Tonys liv, än vad det gör i Lenas och Helens liv. Det finns inslag i Bengts
och Tonys berättelser som kan tolkas som att de ser arbetet som militär
som en del i en livsstil och som en viktig del i deras identitet. Lena och
Helen tycker också att arbetet är intressant och givande, men arbetet är
inte lika tydligt kopplat till livsstil och identitet. För Helen och Lena ligger
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exempelvis ett civilt arbete närmare tillhands, än vad det gör för Bengt och
Tony.

Fänrikarnas personliga engagemang i arbetet utgår främst ifrån det egna
intresset för ”det gröna livet”, för det militära och allt som är förknippat
med det.52 Bengt och Tony fokuserar dock i högre grad än Helen och Lena
”häftiga övningar” och intresset för strid. Gentemot de värnpliktiga håller
fänrikarna en viss distans. Även om de bryr sig om de värnpliktiga, enga-
gerar de sig inte så mycket personligen i de värnpliktigas ”öden”, att de tar
åt sig och gör de värnpliktigas öden och problem till sina egna. Exempelvis
genom att i hög grad grubbla över detta eller i större omfattning än vad
som är rimligt att förvänta sig anse att de har ett ansvar att hjälpa de värn-
pliktiga eller lösa deras problem.53 Denna gränsdragning är dock svår att
göra. Helen beskriver hur hennes engagemang i utbildningen gör att hon
ibland engagerar sig i saker som hon formellt skulle kunna lämna till någon
annan. Exempelvis har hon lätt att engagera sig i de värnplikta och deras
välmående. Helen säger:

[…] men just det här att jag har en förmåga att ta ansvar för saker som inte
är mitt bord. För att jag känner för dom rent instinktivt. Typ när soldaten
kommer till mig och pratar problem och sådana där saker. Då kanske jag
ibland skulle skicka det vidare till plutonchefen så får han ta den biten. Det
är inte mitt ansvar liksom vad som händer med soldaten. Om han blir hem-
skickad eller om han är sjukskriven, utan det är plutonchefens sak. Där har
jag ju lätt för att grotta ner mig i de här grejerna. (H3:31)

Helens formuleringar om att hon har lätt att ”grotta ner sig” kan förstås
dels som ett personligt engagemang, dels som ett engagemang för att fin-
na andra lösningar än att avskilja värnpliktiga med t.ex. fysiska skador. Det
senare eftersom hon anser att många av dessa kunde undvikas med en mer
omvårdande attityd från officerarnas sida.54

Alla fyra fänrikarna beskriver att de tänker på jobbet på fritiden. Det fö-
refaller dock inte som om dessa tankar är destruktiva i den meningen att de

                                                
52 Benämningen det gröna livet innefattar faktorer som t.ex. kamratskap, militära

normer- och värderingar, att vara ute mycket och att kunna vidareutveckla sig.
53 Det är svårt att bedöma vad som är rimligt att förvänta sig. Bakgrunden till vald

formulering är att syfta på något som enligt fänrikarna går utöver det de flesta
andra officerare skulle göra eller känna ansvar för. Detta är dock ett trubbigt och
oprecist försök till värdering eftersom jag har en mycket begränsad inblick i vad
fänrikarnas kollegor känner ansvar för eller gör.

54 Detta kan förstås dels som att bättre försöka förebygga skador, dels som att inte
söka enklaste lösningen på ”problemet” genom att avpollettera den värnpliktige
utan istället ge de värnpliktiga chans till återhämtning och alternativ utbildnings-
gång.
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”ältar” detta om och om igen, utan att de upplever någorlunda kontroll
över sina arbetsuppgifter. Helen och Tony framstår som de som tänker
mest på arbetet på fritiden. Helen för att hon funderat över hur hennes
situation som kvinna i försvarsmakten är, över samarbetet med en högre
chef samt i slutet av det första året över om hon fysiskt klarar av arbetet.
Tony för att det är en pressad arbetssituation, med befälsbrist under hös-
ten och stort ansvar och nya arbetsuppgifter när han under tio veckor,
efter nästan ett halvår på förbandet, trädde in som plutonchef. Helen tän-
ker kring sin egen arbetssituation och trivsel, medan Tony i första hand
tänker på hur arbetet skall genomföras. I slutet av det första året säger
dock Tony att han inte längre tänker lika mycket på arbetet hemma.

Alla fyra fänrikar beskriver hur det kan vara jobbigt att hantera värnplik-
tiga som i pressade och stressade lägen t.ex. gråter av trötthet, oro eller
rädsla. Tony t.ex. beskriver en situation där han som ansvarig plutonchef
varit ledig några dagar och när han åter trädde i tjänst fick ta hand om någ-
ra oroliga, stressade och rädda värnpliktiga. Detta hände under de värn-
pliktigas första vecka i det militära. Tony kommenterar de värnpliktigas
förhållande till ett befäl som haft dem under de dagar Tony varit borta
med:

De kände inte förtroende för den här killen då. Det här befälet. Så därav så,
så ville de liksom, kände de att dom, dom ville vänta helt enkelt till jag kom.
Och då kom ju alltihop. De började gråta och allt sånt här. Och det kan ju
vara jäkligt för mig. Alltså han slipper ju ta, som vi kallar det här med att
gråta skiten då. För att det är rätt jobbigt. Det är ju det. Det är rent psykiskt
jobbigt för mig. Sen så är det ju, det stör ju mycket i arbetet. Det tar ju
mycket tid. (T2:61)

Denna situation, som även observerades, hade Tony att hantera i sam-
band med morgonuppställning och sjukvisitation, där det visade sig att
sju till åtta värnpliktiga ville ha enskilda samtal med honom kring sin oro,
vilsenhet och rädsla.55 Även om dessa samtal tog tid och han tyckte det
var ”psykiskt jobbigt” just då, så varken grubblade Tony eller var särdeles
illa berörd över detta någon längre tid. Bland annat distanserade han sig
från ”problemet” då han menade att t.ex. flera av dessa värnpliktiga över-
huvudtaget inte skulle vara på förbandet, eftersom de hade för dålig ”psy-
kisk status”.
                                                
55 Enligt Tony tyckte de värnpliktiga i slutet av utbildningen om detta befäl och an-

såg att han var bra. De hade inte glömt hur han varit i början, men de hade fått för-
ståelse för honom och tyckte i efterhand att det hade varit lite ”häftigt” också. Det
är dock oklart om dessa utsagor kom från dem som vid detta tillfälle samtalade med
Tony eller från andra värnpliktiga i plutonen.
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Lärarna

Lärarna har vissa svårigheter med att upprätthålla tydliga gränser mellan
arbete och fritid. En anledning är att de ofta arbetar i hemmet, vilket gör det
svårare att göra en symbolisk gränsdragning mellan privatliv och arbete.
Sofie och Agneta ägnar mer tid åt arbetet i hemmet än vad Jenny och Eli-
sabeth gör. En annan anledning till att lärarna har svårt att dra tydliga
gränser mellan arbete och fritid är att de ofta tänker på arbetet och barnen
under sin vakna tid. Ibland drömmer de även om barnen. Vid den första
intervjun säger exempelvis Elisabeth att:

Men det är rätt mycket att det genomsyrar hela ens existens. Man jag kän-
ner, det kanske är mycket så i början att man är bara lärare, man drömmer
om dem på nätterna till och med. Och det upptar all tanketid. Om jag har tid
över på tunnelbanan, t.ex. som nu när det var stopp, då sitter inte jag och
tänker på vad jag skall göra i helgen eller hur min mamma mår. Då tänker jag
på dem. Det bara kommer upp liksom, eleverna, skolan, personalen och all-
ting bara ploppar upp och jag kan inte hejda det alls. Det är jobbigt. Jag tror
att det är, andra som har jobbat längre säger att det avtar. (E1:208)

Elisabeth beskriver hur hon inte kan kontrollera när tankarna kommer och
att hon upplever det som jobbigt. Hon tröstar sig dock med att andra lärare
säger att detta kommer att avta. Vid den tredje intervjun framkommer att
hon i slutet av det första året har lättare att kontrollera tankarna och att slå
dem ifrån sig, samt att hon inte tänker på arbetet i samma omfattning.

En bidragande faktor till att lärarna tänker på arbetet är att de personligt
engagerar sig i och berörs av elevernas ”öden”. Mest berörd av elevernas
”öden” förefaller Agneta vara. Vidare förefaller hon ha störst förmåga att
göra elevernas öden och problem till sina egna problem. Till exempel ge-
nom att i mycket hög grad grubbla över dem, eller i större omfattning än
vad som är rimligt att förvänta sig, anse att hon har ett ansvar att hjälpa
eleverna eller lösa deras problem.56 En följd av detta är att Agneta kände
frustration över att inte själv kunna göra mer för dem. Hon försökte hante-
ra detta genom att kämpa ännu mer och ägnade mer tid och kraft åt att för-
söka hjälpa eleverna. Liknande drivkrafter för att ägna mycket tid och kraft
åt arbetet, eller för att ”grubbla”, återfinns i alla fyra lärares berättelser.
Särskilt tydligt framträder det i Agnetas och Sofies berättelser.

Jenny är den lärare som har lättast att skilja mellan privatliv och arbete
om man tar hänsyn till behovet av att ”prata av sig” med någon utanför

                                                
56 Min bedömning är att en del av de svårigheter Agneta försöker ta sig an, rimligen

borde falla på någon annans ansvar, t.ex. föräldrar, skolledning, specialpedagog, ku-
rator eller socialtjänst.



86

skolan eller hur mycket de arbetar, tänker eller grubblar hemma. Medan
Agneta, Sofie och i viss mån Elisabeth ger uttryck för ”grubblerier” i hem-
met, menar Jenny att hon sällan gör det.

Men det här med att, att jag inte kan sova på nätterna för att jag ligger och
tänker, så har det faktiskt inte blivit. Jag tycker på nått vis att genom att vi
pratar så himla mycket med varandra [i lärarlaget] så känns det som att man
får bearbeta det väldigt mycket under dagarna. När jag väl kommer hem kan
jag stänga av det där rätt så bra. Att jag kan släppa det till dagen efter […]
För jag tror att det hade varit en annan sak om jag, hade jag inte fått prata
med dem [i lärarlaget] så hade jag varit tvungen att komma hem och berätta
allt det här för min sambo. Och då tror jag att det hade varit en helt annan si-
tuation. (J1:86; 88)

Möjligheten att under dagen ”prata av sig” med kollegorna i arbetslaget,
menar Jenny underlättar för henne att släppa tankarna på arbetet när hon
är hemma. Agneta och Sofie anser att deras behov av att prata av sig inte
tillfredsställs – vare sig på skolan eller i hemmet. Elisabeth har flera arenor
att prata av sig på, t.ex. handledningsgrupp på skolan, andra nyblivna lära-
re samt en seminariegrupp med andra nyblivna lärare, vilket gör att hennes
behov av att ”prata av sig” i huvudsak tillfredställs.

Även om Jenny i mindre omfattning grubblar hemma, umgås hon privat
på fritiden med sina kollegor i arbetslaget. Bland annat har de gemensam-
ma fester och har även varit på semester tillsammans. I det umgänget blir
det mycket samtal om arbetet. Hon inlemmar sålunda arbetskamraterna i
sitt privatliv såsom goda vänner. Sett ur den bemärkelsen skiljer Jenny i
minst omfattning mellan arbete och privatliv, även om hon skiljer mellan
sin roll i arbetet och sitt privata jag. Sofie och Elisabeth umgås inte med
kollegor privat. Agneta gör det delvis mot slutet av året.

Agneta och Sofie tar ofta åt sig personligen av motgångar, ”misslycka-
de” lektioner eller av elevers mindre bra prestationer. Även Elisabeth gjor-
de det i början, men gör det successivt allt mindre under året. Vid den
andra intervjun i slutet av den första terminen säger hon:

Ja, jag kan ta åt mig personligen och bli verkligen ledsen om en elev är arg på
mig. Eller jag kan känna att det går för mycket till min person. […] Då kan
jag känna det ibland att jag tar åt mig så personligen. Jag tror att vi pratade
om det [på lärarutbildningen]. Det är mycket det att prata om att ni skall
skilja på vad som hör till er lärarroll och vad som hör till er person. Men det
vet man inte. Jag tror inte jag riktigt kan det än. (E2:58; 59)

Elisabeth lyfter fram skillnaden mellan att se något som en del av lärarrol-
len respektive som något som hör till hennes person. Detta har de talat om
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på lärarutbildningen, men hon tycker fortfarande att det är svårt att skilja
dem åt, eftersom hon själv och hennes personlighet utgör ett verktyg i
relationen med barnen. Elisabeth resonerar dock mycket medvetet kring
detta och har tydliga strategier för att göra åtskillnad mellan sin roll och
person. Min tolkning är att Elisabeth och Jenny har lättare att göra denna
åtskillnad än vad Agneta och Sofie har.

Beskrivningar av den första tiden

I detta avsnitt fokuseras fänrikarnas och lärarnas beskrivningar av den
första tiden. Medan avhandlingen som helhet spänner över fänrikarnas
och lärarnas första år, omfattar detta avsnitt i princip de tre första måna-
derna. Avsnittet ger information om fänrikarnas och lärarnas sätt att fram-
ställa sitt arbete, om arbetets betingelser och om kommunikativa villkor.

Fänrikarna

Fänrikarna beskriver de första sommarmånaderna som såväl utvecklande
och stimulerande som hektiska med dålig framförhållning och med många
snabba och provisoriska lösningar för att få verksamheten att fungera.
Helen säger:

Jag skulle säga kaos. Dålig framförhållning. Jag har inte haft någon tillhörig-
het på så vis så att dels har man varit på olika täter.57 KB58 var kalas för att
där har det ändå varit, vad ska jag säga. Det var väldigt uttalat vem som var
chef och vad som gällde och så där va. Men i och med att det är semesterpe-
rioder så blir det ju det att folk inte är här. De känner kanske inte det ansvar
för sakerna som jag normalt, för att antingen har man två veckor fram till
semestern, och då blir det att folk trappar ner. Och när de väl kommer tillba-
ka så säger alla: ”Men det visste inte jag för jag har varit ledig”. Så att de blir
på nåt vis ett glapp där när folk. Alltså jag förstår ju varför det har varit så
rörigt som jag har upplevt det. Men jag har tyckt att det har varit jobbigt,
det har jag. (H1:19)

Helen, Bengt och Lena beskriver personalbrist, tillfälliga konstellationer
för samarbete och dålig framförhållning. Orsakerna till detta upplever de
beror på att många av de ordinarie officerarna har semester, vilket gör att
de är underbemannade samt tillfälligt måste låna in personal från olika håll
och göra tillfälliga plutonarbetslag. En annan orsak är att de som oerfarna
har svårt att överblicka och förstå det som sker.

                                                
57 Med täter avser olika grupper involverade i parallella aktiviteter.
58 KB avser värnpliktiga kompanibefäl som vanligtvis gör 15 månaders värnplikt.
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Till skillnad mot de andra fänrikarna beskriver Tony att han varit under-
sysselsatt under den sommarmånad han arbetade på det första förbandet.
Anledningen till det var att det satsades särskilt på den grupp av värnplik-
tiga som då låg inne, vilket gjorde att det under sommarmånaderna fanns
6-7 officerare på drygt 40 värnpliktiga. Byte av förband i september inne-
bar dock en radikalt förändrad arbetssituation. Tillsammans med en löjt-
nant utgjorde han ett plutonarbetslag som hade hand om drygt 30 värn-
pliktiga. En följd av detta blev ökad stress och att han gjorde mycket över-
tid.

Sommarmånaderna beskrivs inte bara i negativa termer utan även i posi-
tiva termer som t.ex. utvecklande och stimulerande. Framförallt säger de
fyra fänrikarna att det är positivt att ”äntligen” få börja arbeta som instruk-
tör, vilket de sett fram emot. Lena, som har minst erfarenhet av de fyra fän-
rikarna, dels av den förbandstyp hon är på, dels av att truppföra, säger:

Det var mycket bättre än vad jag trodde. Det var roligare. Jag, dels var jag
nervös. Om man råkar ut för den här truppskräcken som vissa får, att de står
där framför 30 soldater så bara känner så här helt fel. Och, ja, dom vill inte
jobba med det helt enkelt. Men jag tycker det känns jättebra. Jag var jätteav-
slappnad och tog det lugnt. När jag väl stod där så var jag inte alls nervös el-
ler stressad eller någonting. Det kändes bara bra liksom. Det är det här jag
har pluggat för två år nu. Jag kan det så bra. (L1:127)

I likhet med Lena beskriver de andra fänrikarna mötet med och relationen
till de värnpliktiga i positiva termer.

En följd av personalbristen under sommarmånaderna är att de fyra fän-
rikarna får stor frihet att ta ansvar för arbetet själva eller tillsammans med
andra fänrikar. Även om planering och genomförande tar tid och ibland
sker improviserat så upplever de arbetet som lärorikt och utvecklande sam-
tidigt som självförtroendet stärks. Detta gäller särskilt för Lena.

Lärarna

Lärarna beskriver de första månaderna i huvudsak i negativa termer med
t.ex. hög arbetsbelastning, stress och tidskrävande planeringsarbeten
samt som en kamp för att bygga relationer med elever och att erövra en
auktoritet. De få positiva uttalandena är det främst Jenny och Elisabeth
som står för. Agneta beskriver den första tiden med orden:

Det blev en sådan otrolig chock att komma. Ännu större fastän jag hade för-
berett mig på det. Så blev det liksom ett kaos där ingenting liksom, ingenting
var lättlöst. Jag mötte motstånd tyckte jag när det gällde allting. På alla fron-
ter. Det är säkert överdrivet men det var så jag kände det i alla fall. När det
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gäller elevvård fick jag ta tag i en stor grej på en gång, och kände inte eleven.
Med kollegor, med elever, med disciplin, med planering, rutiner allt. Ja, en
väldigt stor ensamhet helt enkelt. Att inte ha den där mentorn i början.
(A1:146)

Agneta använder t.ex. formuleringar som ”chock”, ”ångest”, ”kaos”, ”be-
svikelse”, ”stress”, ”motstånd” och ”kamp” när hon beskriver sina käns-
lor, undervisningen och konflikter med elever. Hon känner sig ”jättemiss-
lyckad”, har svårt att läsa av situationer och ändra ambitioner och planer
samt menar att hon ofta blir psykiskt stressad och känner sig ensam och
utelämnad i lärararbetet. Agneta får därför lågt självförtroende, har fun-
deringar om att sluta på skolan och kanske också som lärare samt är sjuk-
skriven kortare perioder. Även under höstterminen är Agneta kritisk till
hur hennes undervisning fungerar, även om hon förändrat sina höga ambi-
tioner och, med hennes egna ord, börjat se mer realistiskt på vad hon kan
uträtta som lärare.

Sofie använder t.ex. formuleringar som ”skitjobbigt”, ”hemskt”, ”veder-
värdigt” och ”motstånd” när hon beskriver sina känslor, undervisningen
och konflikter med elever. Vid ett flertal tillfällen under de första månader-
na har hon fallit i gråt, såväl på skolan som på vägen till eller från skolan. I
början upplevde hon att vissa elever närmast saboterade och förstörde för
henne, exempelvis genom att öppet ifrågasätta, vara negativa till det hon
gjorde samt prata utan att lyssna på henne. Under vårterminen har även
Sofie lågt självförtroende och kortare perioder är hon sjukskriven.

Både Agnetas och Sofies första tid kan beskrivas i termer av kamp för
att få eleverna att acceptera och lyssna på dem. De är osäkra och villrådiga
över hur de skall hantera klassrumssituationer samt upplever en allmän
ensamhet och osäkerhet, t.ex. vilka regler som gäller eller hur andra lärarna
gör i vissa frågor. De arbetar båda i princip ensamma och har begränsade
möjligheter att få respons från kollegor. De ifrågasätter båda sitt yrkesval.

Även om Elisabeth och Jenny också säger att det har varit jobbigt den
första tiden, uttrycker de inte det med samma styrka och lika drastiska for-
muleringar eller med hänvisningar till samma typ av ”dramatiska” situatio-
ner som Agneta och Sofie gör. Medan Agneta och Sofie framförallt lyfter
fram det negativa, lyfter Elisabeth och Jenny även fram positiva aspekter i
lärararbetet. Jennys första tid kan beskrivas i termer av kamratligt, positivt,
stimulerande och lärorikt samarbete mellan lärarna i lärarlaget. Elisabeths
första tid kan beskrivas i termer av positiva men på sina håll utmanande
elevrelationer och som självständighet och integritet gentemot kollegor.
För dem båda gäller beskrivningar om mycket nedlagt tid i arbetet och en i
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grunden positiv attityd till sin situation och sitt yrke. Jenny framhåller med
eftertryck att hon har valt världens bästa yrke.

Sammantaget förefaller Agneta och Sofie ha haft det jobbigare än Elisa-
beth och Jenny den första tiden. Den bedömningen görs utifrån såväl de-
ras berättelser som utifrån observationer av deras yrkesutövning.

Intensitet i arbetet

I detta avsnitt fokuseras intensiteten i fänrikarnas och lärarnas arbete. Be-
skrivningarna ger information om under vilka betingelser fänrikarna och
lärarna arbetar samt hur de kommunikativa villkoren ser ut. Med intensitet
avser jag det tempo med vilket arbetsuppgifter genomförs samt de krav på
att samtala, bedöma och ge respons som ställs på fänrikarna och lärarna.
Intensiteten omfattar även faktorer som stör eller försvårar arbetet.

Fänrikarna

En distinktion måste här göras mellan utbildningsmoment som bygger på
formell undervisning eller formella övningar och tillämpade övningar där
kunskaper och färdigheter skall befästas och prövas.59 Slutsatsen utifrån
de observationer som gjorts och utifrån fänrikarnas berättelser är att in-
tensiteten vid formella övningar oftast är lägre än vid tillämpade övningar.
Exempel på mera formella övningar med låg intensitet som observerats är
tältresning, exercis, löpträning, utbildning på signalpistol, förevisningar av
utrustning eller föreläsningar i lektionssal. De flesta exempel på mera til� -
lämpade övningar med hög intensitet härrör ur fänrikarnas berättelser.
Dock har några mera intensiva övningar observerats, såsom t.ex. växelvis
framryckning.

Vid tillämpade övningar som fänrikarna är med om är däremot intensite-
ten hög. Det gäller särskilt under formella övningar i fält där situationer är
oklara, förhållanden tuffa och det kan finnas risk att någon skadas. Exem-
pelvis kan händelser och händelseförlopp vara spridda över ett stort geo-
grafiskt område och under förhållanden där den fysiska och psykologiska
prestationsförmågan sätts på prov, t.ex. under tidspress, stress, sömnbrist
eller under mörker. Under dessa förhållanden har fänrikarna ett stort an-

                                                
59 Vid formell övning används en formell, instruerande metod, där den som leder ut-

bildningen har kontroll över vad som sker. ”Med formella metoder skapas förut-
sättningar för att lära ett exakt och riktigt handlande i en klart definierad situation:
ett slutet problem. Med tillämpade metoder skapas förutsättningar för att utveckla
förmåga till effektiv handling i oklara (extrema) situationer: öppna problem.” (För-
svarsmakten 2000, s. 422-423). Kursivering i original.
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svar att leda, utbilda och utvärdera värnpliktiga. De kan då tvingas ta svå-
ra beslut som kan innebära fara såväl för dem själv som för andra.60 Hög
intensitet kan även förekomma i relativt enkla övningar.

Graden av intensitet är även kopplad till de funktioner som fänrikarna
har, exempelvis i fråga om ansvar, administration och nya uppgifter. Exem-
pelvis är uppdraget att vara plutonchef en uppgift som medför en hög in-
tensitet i arbetet för fänrikarna. Bengt beskriver de två veckor han, i plu-
tonchefens frånvaro hade funktionen som plutonchef, som tråkiga admi-
nistrativa veckor. Tony däremot beskriver sina tio veckor som plutonchef i
betydligt mer intensiva termer. Det långsiktiga ansvaret med administra-
tion, övningar och värnpliktiga som han fick efter ett halvt år på förbandet
innebar en mycket intensiv period för honom. Han säger:

Jag mådde inte bra av det alltså. Jag hade ont i huvudet, svårt att sova och
såna där saker liksom. Så att, det var lite jobbigt faktiskt. Man gick och tänk-
te på jobbet hela tiden. Mobiltelefonen ringde hela tiden för att folk, alltså
man hade inte tid. Man hade inte tid att organisera saker för att man hade så
mycket saker att göra bara för att man var så oerfaren. Hade jag gjort samma
sak nu så hade jag fått mer tid över i och med att nu vet man var man ska
börja liksom. (T3:22)

Den press och den intensitet i arbetet som Tony upplevde som plutonchef
medförde att han att hade svårt att koppla av från arbetet. Hans nattsömn
stördes och han hade ont i magen. Den höga intensitet Tony beskriver i
citatet ovan, skiljer sig från den höga intensitet han beskriver under det
första inrycket då de bara var två officerare i plutonen. Främst för att han
då inte hade ett helhetsansvar utan mera löste många tilldelade uppgifter,
ibland med kort varsel och kort förberedelsetid. Tiden som plutonchef be-
skriver han dock som utvecklande och lärorik. I plutonarbetslaget samta-
lade de mycket under denna tid. Detta eftersom Tony var den som var an-
svarig och därför ville veta vad och varför de skulle göra vissa saker, sam-
tidigt som han var mindre erfaren än vissa andra i arbetslaget.

Min bedömning är att Tony är den som har haft de intensivaste arbets-
förhållandena av fänrikarna, även om alla fyra fänrikar beskriver själva ar-
betet som omväxlande och med hög arbetsbelastning och intensitet. Ofta
är det många saker de skall ha i huvudet samtidigt. Exempelvis menar He-
len att hon ibland inte är mottaglig för information eftersom hon har tio
saker i huvudet som skall lösas. Förutom Tony ovan använder inte fänri-

                                                
60 Noteras bör att utifrån ett fredstida högt säkerhetstänkande skall besluten leda till

att fara undviks. Ändock finns situationer där olyckor kan inträffa med personska-
dor som följd, något som sker varje år i samband med värnpliktsutbildning.
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karna några särdeles dramatiska formuleringar för att beskriva intensitet
eller stress i arbetet.

Lärarna

Intensiteten i lärarnas arbetssituation är ofta högre än i fänrikarnas arbets-
situation. Främst då i jämförelse med fänrikarnas formella övningar och
utbildningssituationer och lärarnas lektioner. Om den första tiden och om
intensiteten i arbetet säger exempelvis Sofie att det var:

Jobbigt. Otroligt jobbigt. I början kändes som om verkligheten gungade. Det
hade nästan kunnat varit så att golvet åkte och dörrarna flyttade. Så allting.
upp och ner. Lustiga huset. Just det där att man inte hittade i lokalerna. […]
Ja, inte bara därför, utan allt nytt. Alla röster. Livet i korridorerna. Och så
att nu måste jag vara koncentrerad och göra det här, det här och det här och
så ”brrr” allting som försöker störa min koncentration hela tiden. Eller det
bara är så. Det är rörigt i skolan tydligt. Eller rörigt, det är så mycket ungar
och så mycket folks och då blir det så. Och de är inte lugna (S1:1; 2)

I citatet med Sofie framträder intensiteten som en konflikt mellan många
saker som skall göras och saker som stör hennes koncentration och för-
måga att vara fokuserad. Exempel på saker som stör hennes koncentration
är elever som pockar på uppmärksamhet och att hon måste rusa iväg utan
att hinna avsluta det hon håller på med för stunden, t.ex. är i arbetsrummet
och måste iväg till lektion. En likartad bild framträder även i de tre andra
lärarnas berättelser, där många saker skall göras under tidspress samtidigt
som andra saker kommer in och stör. I Agnetas berättelser framträder in-
tensiteten under lektionstid i termer av elever som vill ha hjälp eller upp-
märksamhet. Agneta säger:

Och så skall jag gå omkring bland 12-13 elever som alla är så oroliga att de
inte kan självständigt eller be om hjälp av kompisar. Utan det är bara jag som
gäller som hjälp. Och liksom: ”Kom, kom, kom till mig. Agneta kom till mig.
Nu har jag väntat så länge”. Kan inte liksom ta itu med det själv utan att man
skall hinna runt och hinna ge vettiga. Alltså prata med eleverna om texten så
att de skall förstå vad jag menar. För det är inte så lätt att förstå vad jag me-
nar heller kanske. Och få dem att lugna ner sig att fokusera på texten och att
få lust att skriva om den (A1:114)

Agnetas beskrivning av sin arbetssituation utgör ett exempel som i viss
mån kan sägas känneteckna de fyra lärarnas arbetssituation under lek-
tionstid. Alla fyra lärare beskriver, om än i något varierande omfattning,
intensiteten i termer av elever som pockar på uppmärksamhet eller vill ha
hjälp.
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Av de genomförda observationerna framgår att Jenny har en något
lugnare intensitet i arbetssituationen med barnen än de övriga tre lärarna.
En tänkbar orsak till detta är att Jenny ofta har en eller flera lärare närva-
rande i klassrummen samtidigt, vilket gör att hon vid dessa tillfällen inte
ensam behöver interagera med eleverna. En annan tänkbar orsak är att
hennes elever är yngre och därmed har större respekt för henne och därför
inte tar sig lika stora friheter som Agnetas, Elisabeths och Sofies lite äldre
elever gör.

Intensitet mellan arbetspass

I detta avsnitt fokuseras intensiteten i fänrikarnas och lärarnas arbete
mellan olika arbetspass. Beskrivningarna ger information om arbetets be-
tingelser och villkor för kommunikation, exempelvis förutsättningar för att
tänka och fundera i arbetet, att samtala med andra kollegor, att genomföra
för- och efterarbeten samt att vila sig. Fänrikarna och lärarna beskrivs un-
der en och samma rubrik för att ytterligare tydliggöra skillnaderna.

Fänrikarna och lärarna

I jämförelse med fänrikarna förefaller lärarna även ha det intensivare mellan
olika arbetspass, t.ex. mellan lektioner. Lärarna är i högre grad mer tids-
pressade mellan lektioner än vad fänrikarna är mellan olika övningsmo-
ment. Fänrikarnas tempo förefaller vara lugnare mellan olika arbetspass än
vad lärarnas tempo förefaller vara. Exempelvis tillbringar fänrikarna i högre
grad mer tid i fikarum eller till att småprata med kollegor än vad lärarna gör.
Agneta säger:

Ja, vi fikar ju nästan aldrig. Vi har inte haft tid till det heller. Det är ju så kor-
ta [raster: min anmärkning]. De går ju så kort tid på dagarna så det blir tio-
minutersraster. Man har ju aldrig rast då. Det är det som är så dumt, det blir
ingen lång fika. Det är synd, man träffas för sällan så (A2:74)

Exempelvis säger Sofie att:

Det är mycket när man kommer från lektioner. Jag hinner nästan inte skriva
ner vad vi har gjort och varför det gick som det gick. Vad som hände och vad
jag skall komma ihåg till nästa gång. Så nästa gång när jag kommer upp så
står jag: ”Varför hände det där? Varför blev det så?”. Men sen kan jag kom-
ma ihåg långt senare: ”Men den personen, långt tidigare blabla”. Så att det
blir som en kedja alltihop som jag inte riktigt hänger med i hela tiden. För det
är så många. Det är 20 personer i varje klass, och om jag skall följa med i al-
las, vad som händer i alla, det går bara inte. Då blir det bara kaos (S1:189)
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Förutom en tidspress mellan lektioner kan Sofies utsaga även tolkas som
uttryck för svårigheter att sortera intryck. Hög intensitet, många intryck
samt tidspress förefaller ge henne mindre möjlighet att i lugn och ro försö-
ka sortera intryck och förstå det som sker.

Vidare vistas lärarna i högre grad i miljöer där eleverna rör sig och kan
ta kontakt, t.ex. klassrum, korridorer, matsal och skolgård, än vad fänrikar-
na vistas i miljöer där värnpliktiga rör sig. Fänrikarna har sålunda fler om-
råden där de har möjlighet att vara i fred för värnpliktiga. Exempelvis finns
på de tre förbanden särskilda personalmatsalar för officerare, medan ingen
av de fyra skolorna erbjuder några särskilt bra möjligheter att äta i särskild
matsal.

På samtliga skolor och förband finns personalrum dit lärarna respektive
fänrikarna kan gå. Fänrikarna är mer ostörda av värnpliktiga i sina perso-
nalrum, än vad lärarna är av elever i sina personalrum. Eleverna söker i
högre grad kontakt med lärarna i deras personalrum än vad de värnpliktiga
söker kontakt med fänrikarna i deras personalrum.

Osäkerhet som genomgående tema

I detta avsnitt fokuseras den osäkerhet som fänrikarna och lärarna lyfter
fram vid intervjuer och som framträder vid observationer. Osäkerhet utgör
ett genomgående tema under det första året. Osäkerheten varierar dock i
omfattning och form för fänrikarna och lärarna, där lärarnas osäkerhet är
betydligt större än fänrikarnas och där osäkerheten får konsekvenser för
yrkesutövningen och hur de mår. Beskrivningarna ger information om ar-
betets betingelser, kommunikativa villkor samt om fänrikarnas och lärarnas
personliga oro och sätt att förhålla sig till detta.

Fänrikarna

Den osäkerhet som fänrikarna tydligast ger uttryck för formuleras i termer
av att de velat ha större erfarenheter av att truppföra, dvs. leda andra såväl
i formella som tillämpade utbildningsmoment. Osäkerheten på detta områ-
de förefaller inte påverka fänrikarna negativt i den meningen att de t.ex. är
nervösa, rädda eller har problem med att truppföra. Flera av fänrikarna
hänvisar till uttrycket ”oceaner av självförtroende döljer sjöar av osäker-
het” för att beskriva hur de hanterar denna typ av osäkerhet.

Fänrikarna ger även uttryck för en viss osäkerhet som grundar sig i de
snabba ändringar av verksamheten som kan ske. Osäkerheten utgår ifrån
att det ibland är kort framförhållning om vad som skall göras och vem som
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skall göra det. Veckoplaneringarna följs i stort sett, men ändringar och
kontraorder kan komma med kort varsel. Denna osäkerhet ser dock fänri-
karna som en naturlig del av arbetet vilket gör att de därför inte tar så hårt
på den. Helen, som stundtals upplevt detta som jobbigt, vänjer sig under
året successivt vid att ”det nog är så här”.

En annan form av osäkerhet som till viss del framträder i fänrikarnas be-
rättelser rör regler och rutiner, t.ex. att man skall göra på samma sätt och
kräva samma saker. Till exempel hur materiel skall förvaras, hur de värnplik-
tigas skåp skall se ut eller vilken ”hårdhetsgrad” officerarna skall gå fram
med gentemot de värnpliktiga. Denna smärre osäkerhet minskas, och un-
danröjs, genom att detta antingen dokumenteras eller att officerarna träffas
och gemensamt går igenom vad som gäller. Osäkerhet kring vilken ”hård-
hetsgrad” som officerare skall ha mot de värnpliktiga kan klarna dels ge-
nom samtal officerare emellan om detta, dels genom att observera hur
andra beter sig. Exempelvis observerade Tony särskilt de andra officerar-
nas tilltal, tonläge och ”attityd” gentemot de värnplitiga, för att själv kun-
na lägga sig på ”samma nivå”.

Ytterligare en annan form av osäkerhet som till viss del framträder i fän-
rikarnas berättelser är kopplad till att överväganden kan uppfattas som
osäkerhet. Helen och Lena menar att de, i jämförelse med sina manliga
kollegor, gärna tänker till lite innan de lägger fram ett förslag eller tar på sig
en uppgift. Exempelvis kan de tänka till kring vad uppgiften innebär och
vad som krävs av dem, medan de upplever att deras manliga kollegor ofta-
re direkt lägger fram förslag eller tar på sig uppgifter utan några större
överväganden. Helen säger:

Fast det jag känner att en del av mina kolleger har, men som jag saknar, det är
just det här att de tror på sig själva så pass mycket att de kör på det första
de känner, medan jag känner mig ibland tvungen att titta på det andra för att
man är rädd att misslyckas helt enkelt. Så vill man på nåt vis försäkra sig om
att man har fattat ett bra beslut så vill man inkludera in ett antal olika alter-
nativ och se att: ”Jo, men nu har jag kommit fram till det bästa av de här fyra
olika sätten jag kan göra det på”. Istället för att bara ta ett alternativ och sen
göra det så och sen, ”okej, det blev så här, och de här två sakerna kunde jag
ha gjort bättre, men de här två vart bra.” (H2:30)

De överväganden och den eftertanke Helen beskriver är dels kopplade till
en viss osäkerhet, dels till att hon vill ”ha torrt på fötterna”. En annan
tolkning är att hennes överväganden och tankar är uttryck för att hon är
reflekterande som person, vilket stöds av helhetsintrycket av henne.

Sökande efter alternativa lösningar och tid att värdera dessa kan enligt
Helen och Lena uppfattas som osäkerhet, fastän det enligt dem mer är ett
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uttryck för överväganden och ett analytiskt förhållningssätt. Helen och
Lena menar att deras överväganden och eftertanke kan framstå som osä-
kerhet i en förbandskultur där framåtanda, handlingskraft och initiativta-
gande premieras. Helen säger:

Jag menar det att samtidigt så är jag i en organisation där snabba beslut,
handlingskraft och sånt är så pass viktigt. Det är inte alltid det önskvärda att
man sitter och funderar till man kommer fram till vilket som är det bästa al-
ternativet. Utan det kan vara viktigare att bestämma sig för att göra någon-
ting och genomföra det. Det gäller ju allt ifrån den extrema stridssituationen
till enklare grejer på regementet. […] Och sen är det ofta det att jag tror att
folk får intrycket av att man är, kan var velig eller tveksam i och med att man
funderar då va. Att det kan ge, ja, kan vara en nackdel för hur man uppfattas
i organisationen eftersom det är eftersträvansvärt att man är snabb. (H2: 15;
18)

Övervägandena, eftertanken och osäkerheten är till viss del även ett ut-
tryck för en osäkerhet hos Helen och Lena över om det de gör duger och
är tillräckligt bra, såväl i egna som andras ögon. Insikt om att de egna pre-
stationerna duger får de genom att jämföra sig med andra eller att få posi-
tiv respons. Möjligheten att se hur andra officerare gör, att få handledning
och att arbeta tillsammans ger information utifrån vilken fänrikarna kan
jämföra sig med andra officerare och på det viset värdera sina insatser.

Lärarna

Lärarna ger tydligast uttryck för osäkerhet i fråga om vilka regler och ruti-
ner som gäller; hur de skall göra när det finns tolkningsutrymme (som t.ex.
i fråga om betygssättning och värdering av elevarbeten); hur de skall han-
tera klassrumssituationer, t.ex. i fråga om disciplin, samt osäkerhet över om
det de gör duger.

Osäkerheten över t.ex. regler och rutiner är kopplade till såväl skolornas
och kollegornas otydlighet med vad som gäller, som till det faktum att lära-
re i vissa avseenden helt enkelt gör på olika sätt eller tar saker för givna.
Exempelvis Sofie berättar om en episod där lärarna i arbetslaget i slutet av
terminen diskuterat regler och där det visade sig att flera lärare inte visste
vilka regler som gällde för t.ex. kvarsittning och kepsar. Ett annat exempel
är Agnetas frustration då hon får olika svar när hon pratar med sina kolle-
gor. Hon har förståelse för att lärare gör på olika sätt, men efterlyser en mer
enhetlig linje och vill gärna att någon berättar för henne hur de gör.

Till exempel om åtgärdsprogram, hur det förs då. Det förstod jag, så det kan
jag förstå är olika. Men hur man fyller i frånvaro och närvaro, hur man tar
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kontakt med föräldrar, olika sätt. Jag kanske ville ha en bild, ett sätt. Någon
som berättade hur man gör. […] Jag försökte ta det som verkade bäst. Jag
har plockat från olik då. Ändrat mig under resans gång när de gäller de här
praktiska sakerna. Kanske hittat något eget sätt ibland också. Men jag ville
kanske ha en pärm med, som jag vet finns på ett ställe som jag vet finns på
vissa ställen, med rutiner. Men det finns det inte. För rutinerna fungerar inte
på skolan, som det känns i alla fall. (A1: 10; 11)

Agnetas önskemål om att någon berättar för henne hur man gör mera
handgripligt bottnar i en kombination av dels osäkerhet kring att ta beslut,
dels att hon inte tilltror sig att själv komma på egna lösningar. Hennes
strategier – vilket även är de tre andra lärarnas strategier – är att plocka
från olika håll, ta det som verkar bäst och göra något eget.

Osäkerheten över t.ex. regler och rutiner är särskilt framträdande i Ag-
netas och Sofies berättelser, men är mindre frekvent förekommande i Elisa-
beth och framförallt i Jennys berättelser. Att den är mindre framträdande i
Jennys berättelser beror på att hon arbetar mer intimt tillsammans med sina
kollegor vilket gör att regler och normer synliggörs samtidigt som de måste
vara överens om dessa för att deras arbetssätt skall fungera. Agneta och
Sofie arbetar väldigt mycket ensamma och är i sitt arbete inte lika beroende
av samordning med kollegor.

Elever utnyttjar Agnetas och Sofies osäkerhet i deras lärarroll och kring
regler och rutiner, vilket undergräver deras legitimitet i såväl elevers som
kollegors ögon, något som kollegor har påtalat för dem. Att Sofie exempel-
vis inte har sagt ifrån att elever inte får tugga tuggummi eller ha keps på
lektioner har använts som argument gentemot andra lärare.

Ett annat genomgående tema i lärarnas berättelser är osäkerheten som
utgår ifrån att det i lärararbetet finns tolkningsutrymmen, t.ex. i fråga om
hur de skall hantera klassrumssituationer eller betygssättning och värde-
ring av elevarbeten. Exempelvis säger Elisabeth att:

Sen är det väl lite det här med lärarnas värld. Man kan inte fråga efter san-
ningar och svar för de finns inte riktigt. Det finns bara olika sätta att göra det
på. Sen så måste man bara hitta sitt eget sätt. (E2:43)

Den osäkerhet det innebär att i planerings- eller undervisningssituationer
ställas inför många olika valalternativ, eller att kanske inte se eller ha alter-
nativ, framträder främst i Agnetas och Sofies berättelser. De framstår när-
mast som otrygga i undervisningssituationer. Ibland försöker de exempel-
vis undvika konflikter genom att inte ingripa och tar ibland lätta vägar ut
ur konflikter eller jobbiga situationer. Exempelvis händer det att de låter
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eleverna sluta tidigare för att de inte orkar vara med dem längre eller ta
strider.

I lärarnas berättelser framkommer även en undran och en osäkerhet
över huruvida det de gör är tillräcklig bra, såväl i andras ögon som i sina
egna ögon. Det är främst Agneta och Sofie som är osäkra på detta, medan
Elisabeth och Jenny framstår som mer säkra på sig själva. En tolkning till
varför det är så är att Jenny och Elisabeth i högre grad kan jämföra det de
själva gör eller är med om, med det kollegor gör och är med om. En annan
tolkning är att detta är förknippat med personlighet. Dels säger Agneta
och Sofie själva att de är osäkra som personer, dels framträder denna per-
sonliga osäkerhet såväl i intervjuer som vid observationer. Min bedöm-
ning är att bägge dessa tolkningar är rimliga och att båda faktorerna sam-
verkar för att skapa osäkerheten. Om den personliga osäkerheten säger
Agneta:

Det är för att jag är så himla osäker i mig själv överhuvudtaget. Jag har alltid
varit sån där att jag ser saker innan de händer. Jag ser de här skräckscenarier-
na. Det är som om jag förbereder mig inför det värsta. Jag är mycket så ty-
värr. (A1:83)

En av Agnetas strategier för att hantera sin osäkerhet är att sätta stor tillit
till andra, såväl kollegor som auktoriteter inom olika områden, t.ex. forskare
eller Skolverket. Exempelvis använder hon en modell för analys av elevers
texter eftersom den är skriven av ”auktoriteter inom ämnet”.

Legitimitet, auktoritet och normsystem

I detta avsnitt fokuseras några aspekter av de norm- och regelsystem som
finns etablerade och som verkar inom försvarsmakten respektive skolan.
Dessa utgör viktiga betingelser för yrkesintroduktion, kommunikativa are-
nor, betingelser för kommunikation samt för hur fänrikarnas respektive
lärarnas yrkesblivande tar form.

Fänrikarna

De värnpliktiga som fänrikarna möter direkt vid inryckningen är, med He-
lens ord, vilsna och lättformade individer som inte utmanar eller ifrågasät-
ter vare sig fänrikarna eller de militära norm- och regelsystemen. Vid jämfö-
relser med nyblivna lärares förutsättningar att möta eleverna säger Helen
att:
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Vi har ju en jättefördel som får in värnpliktiga som känner sig fruktansvärt
vilsna i tillvaron. De vet inte ens när de ska komma hem nästa gång ibland.
De får nya kläder, de får, allting som är deras tillhörighet det försvinner ju.
Det plockar man ju av dem i och med att man byter kläder på dem i princip.
Sen en helt ny grupp. En helt ny miljö. Och plötsligt så har de ingen, så här
att säga: ”Nej, men det vill inte jag göra”. […] och sen så är ju de en homogen
grupp för oss i och med att det bara är killar och i och med att det är bara
ungdomar i en viss ålder. Så är det ju. Det gör ju att vi har de bästa förutsätt-
ningarna på så vis, tror jag, att lyckas och att få dom dit vi vill. Och att lik-
som lyckas man ta befälet över dom i den situationen så tror jag det är gans-
ka lätt att behålla det sen om man bara, eller det blir lättare att behålla det.
(H3:292)

Helen lyfter fram förutsättningarna att undvika ifrågasättande och att ska-
pa inordning i gruppen och rådande norm- och regelsystem, som följer av
att de nyinryckta värnpliktiga kommer till en ny och obekant miljö och att
de alla kläs i samma uniform. De skall lyda order från officerare samtidigt
som de skall följa ett antal för dem nya regler för t.ex. hur de skall klä sig,
stå, gå, bädda sängen, städa, hälsa eller sortera sina saker i skåpen. Om
inte allt av detta är nytt för dem, så är det mesta det. Lärandet sker i en
miljö där officerarna avsiktligt upprätthåller en viss nivå av press, stress
och rädsla i syfte att inordna och underordna individer i ett kollektiv. Detta
samtidigt som de nyinryckta värnpliktiga rimligen har svårt att veta vad
officerarna har för befogenheter och sanktionsmöjligheter. De vet bara att
order skall följas och att de förväntas respektera grader och officerares
yrkeskunnande och ledarskap. Officerares auktoritet och ledarskap utma-
nas därför ytterst sällan.

Inordningen i de militära norm- och regelsystemen innebär dock inte att
värnpliktiga inte kan ifrågasätta eller diskutera med officerarna. Exempelvis
menar Bengt att detta blir vanligare när de värnpliktiga blivit ”varma i klä-
derna” och själva tycker att de kan sina uppgifter. Däremot skall de veta
när det är möjligt att ifrågasätta eller diskutera och när det inte är det. De
värnpliktigas utrymme att ifrågasätta eller diskutera är, menar Tony, bero-
ende av om det är frågan om rena utbildningsmoment eller om det är frågan
om tillämpade övningar eller skarpa lägen. Vid rena utbildningsmoment är
det större utrymme att ifrågasätta och diskutera, än vad det är under til� -
lämpade övningar eller skarpa lägen. Vid de senare finns sällan tid att dis-
kutera samtidigt som tydlighet måste upprätthållas kring vad som gäller. I
såväl fänrikarnas berättelser som vid observationer framträder ett mönster
av att fänrikarna uppmuntrar de värnpliktiga att ta egna initiativ, att analy-
sera och att diskutera. Syftet med detta förefaller vara att lösa uppgifter
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snabbt och effektivt, att lära sig självständigt agerande och för att skapa
en förståelse för uppgiften eller för officerarnas intentioner.

De värnpliktigas möjligheter att ta initiativ eller att ifrågasätta innebär
dock att de inte kan utmana de militära norm- och regelsystemen alltför
mycket. Alla fyra fänrikar ger exempel på enstaka värnpliktiga som, enligt
dem, mer eller mindre ifrågasätter bara för ifrågasättandets skull och för att
vara emot. Fänrikarna ger exempel på hur dessa värnpliktiga kan ”discipli-
neras” genom att de t.ex. spela på grupptrycket från andra värnpliktiga, ha
enskilt samtal med dem eller låta pluton- eller kompanichef ha det eller att
ge dem disciplinstraff i form av t.ex. förbud att lämna kompaniet.61 Vidare
kan de vara ”på dem” hela tiden. Exempelvis genom att kommentera minsta
överträdelse, kommendera dem i givakt eller uppmärksamma dem särskilt,
t.ex. be dem sträcka på sig och inte gå som en ”hösäck”.

Alla fyra fänrikar framhåller dock att utan de värnpliktigas respekt för
officerarnas kunskaper, har de mycket liten legitimitet i de värnpliktigas
ögon. Breda kunskaper skapar förtroende och legitimitet utifrån vilket fän-
rikarna kan bygga sitt ledarskap. Likaså om de har varit på uppdrag utom-
lands. Lena säger:

Men jag tror nu, nu har du liksom ingenting mer att sätta emot än din kun-
skap. Så du måste kunna en hel del saker. Det räcker liksom inte att du har
min grad utan jag måste ha reella kunskaper också. Mer än bara hur AK5:an
fungerar eller hur lastbilen kör, eller stridsfordonet. (L1:290)

Även om de värnpliktiga inte i detalj har kännedom om de militära norm-
och regelsystemen och de sätt att utbilda och disciplinera värnpliktiga
som finns, så har de föreställningar och förväntningar om detta. Som
värnpliktiga är de rimligen medvetna om att en viktig aspekt av militär-
tjänstgöringen innebär att inordna sig i de militära norm- och regelsyste-
men och den disciplinering som sker. Om utbildningen inte är tillräckligt
”tuff” kan de värnpliktiga därför bli besvikna. Exempelvis kommenterar
Lena detta vid samtal kring hennes ledarstil, som hon menar är mer att pra-
ta med och lyssna på de värnpliktiga, än att skrika och skrämma dem. Hon
säger:

De vill ju ha någon som skriker och gapar på dom också. Det är ju kombina-
tionen tror jag som gör att det blir bra. För skulle alla vara som mig, det

                                                
61 Bengt och Tony ger även exempel på att dessa värnpliktiga kan avskiljas från sin

tjänst, dvs. bli hemskickade. Den formella anledningen är ofta någon annan efter-
som ”ifrågasättandet” ofta, enligt Tony, bara utgör en del av en större helhet, ex-
empelvis bristande motivation eller ”fel attityd”.
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skulle de inte uppskatta. De förväntar sig en jargong när de kommer hit. Så
jag tror inte att de skulle vilja att alla är likadana, utan de vill ha någon riktig
stridis. […] För att man förväntar sig, och jag, jag. Om jag tänker tillbaka till
mig själv så tyckte jag nog likadant under värnplikten. Det var kul att det
kom någon ibland som var stenhård och bara ”köttade”62 rakt av liksom.
Men sen fanns det någon annan som var enklare att prata med. Man upp-
skattar allihop ändå i kombination med varandra. Det tror jag. Så man kan
väl, när det inte har varit de här momenten när man står och gapar och skri-
ker på dom och basröst och skällt, så har de inte riktigt gjort lumpen heller.
(L3:231; 232)

Lena lyfter fram sin egen och de värnpliktigas föreställningar om att värn-
plikten innebär förväntningar om ”stenhård utbildning”, ”stridisar” till of-
ficerare och officerare som skäller. Hon lyfter även fram variationen mellan
”skrikiga” officerare och andra som det är enklare att prata med. Samtliga
fyra fänrikar ger exempel på hur officerares olika sätt att vara skapar en
utbildningsmiljö, som bygger på en växelverkan mellan å ena sidan press,
stress och rädsla och å andra sidan förtroende, stöd och kollegialitet. I
deras berättelser finns exempel på officerares anpassning till denna dyna-
mik mellan ”hårda” och ”lite mjukare” förhållningssätt. Exempelvis Tony
menar att på hans förband finns en skämtsam jargong med allvarliga un-
dertoner mellan officerarna. Han säger:

Vi brukar ju säga, nästan innan inrycket så här: ”Ja vilken roll tar du till in-
rycket? ”Ja, jag tar den onde”. ”Ja, men då är jag den snälla”. Nej, nu har vi ju
inte kört så, men vi vet. Jag vet ju att Olsson är ondskan liksom. Och vi bru-
kar skämta om sånt här. Och då är det ju så här att plutonchefen är ju den
som man ska ha förtroende för. (T2:66)

Tony framhåller att det är viktigare att de värnpliktiga har förtroende för
pluton- och kompanichef, än att de har förtroende för fänrikarna. Vid en
utvärdering med de värnpliktiga visade det sig dock att de värnpliktiga
uppfattade plutonchefen som ”den onde”, medan de uppfattade Tony
som fänrik som ”den gode”. Detta fick plutonchefen att hålla igen lite, vil-
ket i sin tur föranledde att Tony delvis ändrade sin ledarestil. Han säger:

Alltså han [plutonchefen] berättade för mig att han hade fått den här dåliga
feedbacken och efter det så började han skära ner. Alltså ta det lite lugnare
och sånt här. Och då uppstod det ett behov av någon som tryckte på man-
narna liksom. Och det var jag som fick gå in och ta den platsen. […] Jag var
ju tvungen att gå in och ta hans plats som den onde bara för att de skulle få
förtroende för honom. Så jag var ju, jag fick ju ända ledarstil helt. […] Det är
rätt roligt när man läser de olika utvärderingarna. […] Då [vid första utvärde-

                                                
62 ”Köttade” kan närmast förstås som ”pådrivande”.
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ringen] fick han jättedåligt och jag fick jättebra och sen i slutet när vi fick, tre
dagar innan de skulle mucka, det var precis tvärt om. Precis tvärt om. Helt
tvärt om. (T2:66; 70; 67; 72)

Tony ser inte den dåliga kritiken vid utvärderingen i slutet, som någon kri-
tik av honom som person. Han har mycket medvetet klivit in i en, som han
ser, nödvändig roll som pådrivare för att utbildningen och plutonen skall
fungera. Senare under året, då han själv gick i funktionen som plutonchef,
antog han återigen en ledarstil som syftade till att skapa förtroende hos de
värnpliktiga. Rollen som pådrivare och ”den onde” hade då ett annat befäl.
I samtliga fyra fänrikars berättelser finns dessa roller med, dels rollen som
”de onda” och pådrivare, dels rollen som ”inlyssnare” och ”förtro-
endeskapare”. Lena och Helen känner sig mest bekväma som ”inlyssnare”
och ”förtroendeskapare”, eftersom de menar att detta ligger närmare deras
sätt att vara som personer.

I citatet ovan framträder dessutom implicit dynamiken mellan distans
och närhet i officerarnas ledarskap. I sitt ledarskap pendlar fänrikarna mel-
lan distans och närhet gentemot de värnpliktiga. Distans innebär att de
markerar avstånd mellan dem själva och de värnpliktiga, t.ex. genom att ge
order, vara formell eller genom att ta sig rätten att kommentera, värdera
eller skälla på de värnpliktiga. Närhet innebär att fänrikarna antar ett mera
informellt och avslappnat förhållningssätt som närmast är kollegialt och
kamratligt. Vid observationerna framträder denna pendling tydligt. Bengt
menar att vissa av hans kollegor undviker att vara informella med de värn-
pliktiga. Han känsla är att vissa kollegor känner att de har svårt att ta till-
baka en ledarroll om de är för informella med de värnpliktiga.

Sett över en längre tidsperiod, exempelvis några månader, bygger de
fyra fänrikarna i början sitt ledarskap i hög grad på att markera distans ge-
nom att vara formella, medan deras ledarskap mot slutet mera bygger på
närhet och stundtals en närmast kollegial relation till de värnpliktiga. En
inledande distans och kollektivisering ersätts således successivt med en
ökande närhet och individualisering. Denna pendling mellan närhet och
distans förekommer även i den vardagliga utbildningen, då fänrikarna
pendlar medan formella och informella situationer.

Lärarna

I alla fyra lärarnas berättelser finns inslag av hur de som lärare utmanas av
eleverna och hur eleverna utmanar skolans norm- och regelsystem. Under
de första månaderna förefaller lärarna utmanas särskilt mycket av eleverna.
Exempel på utmaningar är att eleverna inte lyder lärarna, att de bryter mot
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regler om t.ex. keps, tuggummi, att de kommer sent eller i största allmänhet
stör under lektioner genom att prata, röra sig i klassrummen eller göra an-
nat än det lärarna avsett. De följder som elevernas utmaningar och ifråga-
sättande kan få, kan illustreras med Agnetas beskrivning av undervis-
ningssituationen som hon inte anser fungerar och där hon tappar tråden.
Hon säger:

Men disciplinen gör ju, eller icke-discipinen för med sig att undervisningen
inte fungerar. För då störs ju kanske tre-fyra elever som kanske skulle vilja
lyssna. Eller jag störs och det är oerhört stressande. Så att jag glömmer bort
vad jag skall säga. Det försvinner. Jag får inte, min linje som jag skulle hålla,
eller min plan den bryts. För att jag måste först och främst, ja, inte börja grå-
ta eller få en hjärtinfarkt liksom. (A1:51)

I samtliga lärares berättelser finns exempel på situationer där lärarnas auk-
toritet ifrågasätts genom att eleverna säger att de gjort på annat vis med
andra lärare. Mest frekvent förekommande är det i Agnetas och Sofies be-
rättelser och minst förekommande i Jennys berättelser. Genom att elever
påtalar att andra lärare gör på annat sätt, utmanas den nyblivne lärarens
sätt att göra och de val denne gjort.63 Ofta måste då läraren motivera sina
val och det de gör.

En strategi att undvika att utmanas på detta vis är att lärarna försöker
vara överens och upprätthålla en enad front i fråga om normer, regler, krav
och sätt att göra. Exempelvis observerades Elisabeth när hon i samtal med
elever kring betygsättning gav intrycket av att de som lärare var mer över-
ens och sampratade än vad de egentligen var. Vidare beskriver hon hur en
kollega i början idogt försökte få henne att göra på samma sätt som kolle-
gan. Elisabeth säger:

Den andra läraren i svenska och engelska hon har varit på mig jättemycket
och vill att vi skall ha samma planering för hon har 9:orna i den andra paral-
lellklassen […] Hon förväntar sig så pass mycket att jag skall göra som hon,
att hon hör inte när jag är så explicit som jag bara kan och säger att jag gör på
mitt eget sätt […] Jag tror att hennes elever tycker att hon kräver väldigt
mycket. Och det gör hon också tycker jag. Och då vill hon kunna säga, hon
vill ha någon bakom sig och kunna säga att: ”Det här gör vi lärare. Vi kräver
mycket. Att vi som undervisar i svenska och engelska på den här skolan har
kommit överens om att vi skall kräva”. Hon behöver egentligen samma stöd
som jag […] hon behöver stöd för sitt och jag behöver stöd för mitt.

                                                
63 I vissa situationer kan hänvisning till annan kollega tolkas som ett direkt undergrä-

vande av lärarens legitimitet som en självständig auktoritet. I andra situationer kan
det tolkas som ett enkelt konstaterande utan närmare intentioner av ifrågasättande.
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I citatet synliggör Elisabeth en kollegas strävan att få henne att göra på
samma sätt, för att vid eventuell argumentation med eleverna kunna hän-
visa till andra kollegor. I alla fyra lärares berättelser finns inslag som kan
tolkas som att de, i likhet med Elisabeth, balanserar mellan att å ena sidan
göra på egna sätt och å andra sidan att inte avvika alltför mycket från kol-
legor. Elisabeth är den som tydligast framhåller en kollegas uttalade på-
tryckningar.64

Genomgående i de fyra lärarnas berättelser är deras dilemman att veta
hur de skall förhålla sig till eller stävja elevernas utmaningar. Främst är det
Agneta och Sofie som utmanas av eleverna och som har svårast av de fyra
lärarna att bemöta detta. Vid jämförelser av observationer under lektioner
framträder ett mönster som antyder att Agneta och Sofie – i jämförelse
med Jenny och Elisabeth – inte är lika tydliga auktoriteter och ledare för
sina elever. De utmanas i högre grad av eleverna och har svårare att bemö-
ta detta. Agnetas och Sofies elever tar mindre hänsyn till vad Agneta och
Sofie gör och säger, än vad Jennys och Elisabets elever gör. Denna tolk-
ning utifrån observationer stärks av lärarnas egna berättelser. Vid obser-
vationerna framstår dessutom Jenny och Elisabeth som mera självsäkra i
sina relationer till eleverna och har t.ex. lättare att stå på sig och följa upp
tillrättavisningar.65 Sofie menar exempelvis att det som lärare inte finns ut-
rymme att komma som ny och vara oerfaren. Hon säger:

Det är precis som om man borde vara expert när man kommer och är ny. Det
finns inte utrymme för att vara ny. För då kan de, ungarna också de tar ju
chansen att, de skall ju vara mot skolan lite. Det är ju allmänt så där och vara
uppkäftig mot lärare det är ju jättetufft och kul. Kan man det så vinner man
ju poäng liksom. […] Det känns lite så för att eleverna, inte sitter de och sä-
ger: ”Här kommer en ny lärare och nu skall vi vara extra snäll mot henne”.
Nej det gör de inte. (suckar). […] De är ju mera på en som en hök och försö-
ker få en att tappa fattningen. (S1: 10; 11; 12)

I citatet beskriver Sofie en mot-kultur från elevernas sida där det är tufft
och legitimt att vara mot skola och lärare. Även Agneta beskriver en sådan
mot-kultur, med ”jättemycket motstånd” och ”väldans mycket negati-
vism”. Hon är dock medveten om att det ibland är ”show” och att de

                                                
64 I svenska som Elisabeth är utbildad i har hon lättare att stå emot kollegans propåer

om att göra på samma sätt. I engelska däremot, som hon inte är utbildad i, har kol-
legan lättare att utöva inflytande på Elisabeth. Elisabeth har där kompromissat och
i ungefär hälften av undervisningen i engelska gör hon i stort sett som kollegan.

65 Att Jennys elever är yngre än de andra lärarnas elever samt att hon oftare arbetar
tillsammans med andra lärare i klassrummet kan göra att eleverna blir mer ”fogli-
ga”. Faktum kvarstår dock att Jenny uppträder som en tydlig ledare och auktoritet
samt framstår som självsäker i handlandet.
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egentligen tycker att skolan är ”ok”. Till viss del beskriver även Elisabeth
en mot-kultur, medan Jenny snarare beskriver ett positivt förhållningssätt
från elevernas sida gentemot skolan.66

Sofies citat ovan kan tolkas som att nyblivna lärare kan vara särskilt ut-
satta för elevers utmaningar eller eventuella mot-kulturer, eftersom nybliv-
na lärare ofta är relativt oerfarna när de utmanas av eleverna. Hon menar
exempelvis att eleverna ”är på henne” för att få henne att tappa fattningen
och eleverna utnyttjar hennes oerfarenhet som lärare för att själva ta sig
friheter. Liknande tolkningar kan göras utifrån Agnetas och Elisabeths
berättelser och i viss mån även utifrån Jennys berättelser. Eleverna ut-
nyttjar såväl lärarnas osäkerhet i klassrumssituationerna som deras orutin
med vilka regler och normer som gäller. Detta gäller främst Sofie och Elisa-
beth och i minst omfattning Jenny. Lärarna ger även exempel på att elever
utnyttjar lärarnas svårigheter att se regelöverträdelser och hur detta kan
vändas mot såväl lärare som skolans norm- och regelsystem.

Lärarna är inte bara oerfarna i klassrummet eller med skolans specifika
normer och regler. De kommer även till en skola med ett upptagningsområ-
de av elever som har sina specifika normer, värderingar och regler, som
lärarna inte är bekanta med, men som eleverna är väl hemmastadda i. Ex-
empelvis Jenny beskriver detta samt vikten av att ha en kollega som själv
är uppvuxen i närområdet. Hon säger:

Alltså hon är ju uppväxt här i X67. Hon har gått i den här skolan själv. Hon
har ju väldigt stor insyn i just det här hur familjelivet funkar. Hon kan för-
klara: ”Ja men så här”. Saker som sker utanför skolan i deras familjer. Vilka
oskrivna regler som finns i X. Varför kommer inte den här killen till skolan
idag? Då kan hon veta, ”jo, jo men det är för att idag är det den här och den
här dagen och då brukar man inte komma till skolan”. Och hon kan väldigt
mycket liksom om, dels om alla olika folkgrupper som bor här och som sagt,
hur man, hur det är bäst att prata med föräldrarna enligt henne. Vad hon har
för erfarenheter (J2:24)

I citatet betonar Jenny vikten av att dels ha kollegor med kännedom om
elevernas kulturella bakgrund och de specifika normer, värderingar och
regler som följer med detta. Jenny som arbetar i en mångkulturell skola har
kollegor med kulturella kunskaper som hon kan samtala med. Agneta där-
emot, som också arbetar i en skola med ett mångkulturellt upptagningsom-

                                                
66 Jenny själv bedömer att detta beror på att skolan för barnen representerar en plats

där de kan vara barn, ha någonting att göra samt vara trygga. Som motsats ställer
hon barnens hemförhållanden där de t.ex. kan få ta stort ansvar för hemmets sköt-
sel, för syskon och i vissa fall även för sina föräldrar som kanske kan dålig svenska.
Likaså är utbudet av fritidsaktiviteter begränsat i bostadsområdet.

67 Namnet på stadsdelen utelämnat av etiska skäl.
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råde, får inte den typen av information från kollegor. En effekt av detta är
att Jennys arbete underlättas, men inte Agnetas.

När lärarna utmanas av eleverna, bemöter de dem med ett antal olika
strategier. Vanligast är helt enkelt att säga åt eleverna. Denna strategi är
inte alltid så lätt, eftersom de som lärare då kan lockas in i diskussioner
som, ur lärarnas perspektiv, inte alltid leder fram till något positivt. Exem-
pelvis menar Agneta att vissa grupper kan man inte diskutera med, utan
där måste hon bara försöka vara bestämd, vilket inte är lätt för henne. Det
är då lätt hänt att hon blir arg och skriker. Agneta kommenterar vid det
första intervjutillfället såväl sitt sätt att skrika som sin då ökande uppgi-
venhet. Hon säger:

Jag skriker mindre och mindre för det vet jag att det hjälper inte. De sista
veckorna, tyvärr, så har jag inte orkat bli arg. Det är lite farligt. Jag har inte
ens orkat spela arg, fast jag. Nu var jag trött. Det är inte bra. Man måste visa
ändå att det här tolererar jag inte. Och det har jag väl gjort i perioder, men
ibland har jag inte orkat. Inte på sista tiden i alla fall. (A1:54)

Att skrika och ”skälla” är en strategi som Agneta inte ser som särskild
lyckad. Observationer av t.ex. Jenny och Elisabeth visar dock att sakliga
tillrättavisningar ofta ger lugnande effekter, även om Jenny berättar att
höja rösten är ett sätt bland flera att försöka få tyst på barnen.

Andra möjligheter att utöva sanktioner mot elevernas utmaningar som
framträder i lärarnas berättelser är t.ex. talanmärkningar, att visa ut elever
från lektioner, att de får prata med rektor eller att ringa hem till föräldrar.
Vidare kan föräldramöten och utvecklingssamtal ha en lugnande effekt,
såväl för att disciplinfrågor då kan tas upp som för att eleverna vet att ut-
vecklingssamtal skall hållas. För Agneta, Sofie och Elisabeth utgör även
betygen ett sätt att påtala för eleverna att de måste anta ett annat förhåll-
ningssätt. Inte så att de får dåliga betyg för att de inte lyder, utan mer att
de inte utvecklar sina kunskaper om de inte arbetar och är uppmärksamma
på lektioner.

En annan strategi, som inte bygger på sanktioner, är att hålla eleverna
sysselsatta under lektionstid så att de inte har tid att ”störa” och utmana.
Detta gör lärarna dels genom att ha många arbetsuppgifter på lager, dels
genom att uppgifterna inte är för svåra eller för lätta. Alla fyra lärarna, men
särskilt Sofie och Agneta, beskriver hur de i början missbedömt såväl
lämplig svårighetsgrad som den tid olika uppgifter tagit att göra. Ytterliga-
re en strategi är att involvera eleverna i bestämmandet av reglerna.

Lärarna tycks försöka bygga sin auktoritet och sitt ledarskap genom att
försöka skapa närhet, förtrolighet och personliga relationer med eleverna.
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Exempelvis genom att vara personliga och berätta om sig själv eller att för-
söka ta sig tid att lära känna eleverna och småprata om annat än skola.
Kombinerat med denna strategi markerar lärarna viss distans, t.ex. genom
att visa vem som bestämmer. Elisabeth menar dock att eftersom det inte
skiljer så många år mellan henne och eleverna, hon är 24 år och vissa ele-
ver 15 år, finns det områden där hon har samma intressen som eleverna.
Hon känner då att hon inte borde gå in i samtal om detta, eftersom det dels
inte borde vara intressant för en lärare, dels för att eleverna måste ha sitt
frirum. Ibland har hon dock känt att hon inte tagit det ”vuxet nog” och
försöker därför aktivt tänka på att hålla en lärarroll och roll som vuxen.

Sammanfattning och kommentarer

Samtliga fänrikar har erfarenhet av förbanden innan de börjar arbete på
dem, medan endast en lärare har erfarenhet av skolan hon börjar arbeta på.
Under utbildningstiden har alla fyra fänrikarna haft kontakt med förbanden
samt deltagit i vissa aktiviteter. Jenny är den enda lärare som har tidigare
erfarenhet av den skola hon kom att arbeta på. De övriga tre lärarna har
bara hört rykten om sina respektive skolor. En följd av detta är att fänrikar-
na har bättre förutsättningar att i förväg, innan de kommer till förbanden,
skapa sig mer realistiska föreställningar om sin kommande arbetsplats än
vad lärarna har om sin arbetsplats. Vidare kan fänrikarna identifiera sig
med förbanden, kollegorna och de arbetsuppgifter de kommer att få. Fänri-
karna får även möjlighet att i förväg bygga upp kollegiala relationer och
skapa gemensamma föreställningar och handlingsmönster med kollegor
samt ta del av lokala rutiner och strukturer.

Till skillnad från lärarna har samtliga fänrikar varit med om någon forma-
liserad introduktionsutbildning. En möjlig förklaring till det är att det är
lättare att tänka sig att anordna särskilda introduktionsutbildningar om det
kommer en större grupp personer till arbetsplatsen samtidigt, än om det
kommer enstaka personer. Till Bengts och Lenas samt Helens förband kom
det tio till tolv fänrikar samtidigt, medan det har varit en till två nyutbildade
lärare som kommit till respektive skola.

En annan möjlig förklaring är att läraryrket är mer individuellt till sin ka-
raktär än officersyrket. En stor del av introduktionen och överlämnandet
av arbetsuppgifter sker då från en lärare till en annan. Som fänrik arbetar
man mer kollektivt med likartade arbetsuppgifter, varvid den första intro-
duktionen då inte blir ett personligt överlämnande av personliga arbets-
uppgifter utan mer en introduktion till arbetsplatsen.
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Fänrikarna beskriver den första tiden i avsevärt mindre omtumlande och
omvälvande ordalag än vad lärarna gör. I huvudsak verkar det som om
intryck i högre grad väller över lärarna, att de i högre grad direkt kastas in i
situationer de har svårt att hantera, att arbetet har en högre intensitet, att
de är ensammare i arbetet och att de i högre grad får kämpa med att bygga
relationer med eleverna och att erövra en auktoritet. Lärarna talar dessut-
om i högre grad om sina egna känslor och reaktioner än vad fänrikarna gör.

Lärarna ägnar mer tid åt arbetet än vad fänrikarna gör. Även om fänri-
karna kan ha vissa perioder med mycket arbetstid, t.ex. vid övningar eller
kvälls- och helgtjänstgöringar, ägnar lärarna såväl i början av anställning-
en som i genomsnitt över året mer tid åt sitt arbete än vad fänrikarna gör. I
huvudsak beror fänrikarnas övertid på att de tar på sig extra arbetsuppgif-
ter eller att det är brist på officerare. Lärarna å sin sida har arbetat mycket
övertid för att de upplevt det mer eller mindre nödvändigt för att de skall
klara av balansen mellan ovana, osäkerhet, ambitioner och svårigheter att
prioritera och att sätta gränser för arbetet.

Fänrikarna genomför mycket sällan arbetsuppgifter i hemmet, medan lä-
rarna mycket ofta gör det. Fänrikarna har lättare att dra gränser mellan ar-
bete och fritid än vad lärarna har, då fänrikarna inte berörs lika mycket av
de värnpliktigas privata situation, som lärarna berörs av elevernas privata
situation. En följd av detta är att lärarna i högre grad grubblar över arbetet
och eleverna än vad fänrikarna gör.

Jämförelser mellan fänrikarna och lärarna visar att lärarna upplever en
betydligt större och djupare osäkerhet än vad fänrikarna gör. Framförallt är
det Sofie och Agneta som upplever osäkerhet. Jämförelser visar också att
lärarnas, främst Sofies och Agnetas, arbete och trivsel i hög grad påverkas
negativt av osäkerheten. Fänrikarnas arbete och trivsel däremot förefaller
inte påverkas negativt av den begränsade osäkerhet de upplever. Den
osäkerhet som framträder hos såväl fänrikarna som lärarna handlar främst
om vad som gäller, t.ex. i form av regler, rutiner och vad som skall göras. I
dessa fall är osäkerhet ofta kopplad till otydlighet. I lärarnas berättelser
framkommer även en osäkerhet över om det de gör är tillräcklig bra i såväl
egna som andras ögon. Denna osäkerhet framträder inte hos fänrikarna,
mer än i viss mån i Lenas och Helens berättelser.
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Kapitel 6. Att se varandra i handling

I detta kapitel beskrivs och analyseras kommunikativa arenor och beting-
elser för kommunikation, yrkesintroduktion och yrkesblivande utifrån de
möjligheter olika aktörer har att se och höra varandra i handling. I kapitlet
fokuseras omfattningen, innehållet och betydelsen av att arbeta tillsam-
mans med kollegor och genomföra undervisning, utbildning eller övningar
på sådant sätt att olika aktörer ser och hör varandra i handling.

Fänrikarna

Organisering i arbetslag

Samtliga fyra fänrikar ingår under det första året i olika konstellationer av
plutonarbetslag som formeras kring utbildningen av de värnpliktiga. Ex-
empelvis så ingår Tony i tre olika konstellationer av plutonarbetslag under
de tre omgångar av värnpliktiga han är med om att utbilda under året.68

Inte vid något tillfälle ingår samma personer i de tre arbetslagen, utan
Tony samarbetar under de tre perioderna med olika personer. Under de två
senare perioderna är han dock bekant med merparten av de andra office-
rarna. Detta eftersom de är så få officerare på förbandet och för att de tidi-
gare samarbetat över plutonarbetslagens gränser. Vid den andra omgång-
en får Tony pga. officersbrist och uttag av ledighet träda in som pluton-
chef.

Bengt och Lena ingår under det första året i ett flertal olika konstellatio-
ner av arbetslag under kortare eller längre tid. Under de första sommarmå-
naderna ingick de i en ”fänrikspott” utifrån vilket de fick rycka in där det
behövdes och under ett funktionsskoleskede om fem veckor organisera-
des en tillfällig konstellation där officerare från kompaniets plutonarbets-
lag blandades.69 Förutom detta har Bengt under året ingått i två plutonar-
betslag och Lena har ingått i ett plutonarbetslag. Under året samarbetar de
ofta med de andra nio fänrikarna som är på samma kompani och som de
gick på officersutbildningen tillsammans med.

                                                
68 Detta gäller det andra förbandet han kom till i slutet av augusti. Medräknat är inte

det plutonarbetslag han ingick i under tre veckor på det första förbandet.
69Funktionsskola innebär att de värnpliktiga utbildas för sina speciella befattningar

och funktioner. Benämns även befattningsutbildning.
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Under det första året ingår Helen tillsammans med sin fänrikskollega i
två olika konstellationer av plutonarbetslag. Under de första sommarmå-
naderna ingick hon dessutom i ett tillfälligt arbetslag. Vidare har Helen och
hennes fänrikskollega organisatoriskt tillhört ett kompani men under en del
av året varit utlånat till ett annat kompani och plutonarbetslag för att utbil-
da de värnpliktiga.

Alla fyra fänrikar delar arbetsrum med andra officerare och de flesta av
kompaniernas arbetsrum ligger i anslutning till varandra, vilket gör att offi-
cerarna har ett kort avstånd att röra sig om de vill samtala med andra.

Samarbete och planering

Den övergripande planeringen för innehåll och förläggning i tid och plats
av de värnpliktigas utbildning görs på regements-, bataljons- och kompa-
ninivå. Ju närmare de värnpliktiga, desto mer detaljerad och precis blir pla-
neringen. På plutonsnivå är det plutonarbetslaget som planerar och
genomför aktiviteterna inom de ramar som satts av högre nivåer. Utifrån
denna övergripande planering gör plutonarbetslaget – ofta plutonchefen –
planeringar för längre och kortare tid. Fänrikarna är dock ofta delaktiga i
planeringen och fördelningen av arbetsuppgifter. Om plutonarbetslagets
planering säger exempelvis Bengt:

Kompanicheferna har gjort en utbildningsstruktur kan man säga. Vad som
ska utbildas de olika veckorna. Sen oftast på fredagen innan eller någon gång
i veckan innan sätter man sig, de flesta som kan samlas i plutonen. Inte den
som har truppen just då kanske. Det kanske är någon som är ute och fysar
med dom [de värnpliktiga] och då är inte han med på det mötet. Men de
andra sätter sig då och så tittar man på nästa vecka. ”Ja, vi ska gå igenom,
det ska vara NBC-utbildning. Sen så delar man upp övningar. ”Ja, du har
tillämpningsövning med tårgas på onsdag förmiddag”. Då behöver du kanske
tisdag eftermiddag på dig att planera så att då har någon annan plutonen då.
Och sen så försöker man lägga ihop det här pusslet så att man har oftast
kvar en planeringstimme eller två innan man ska ha övning. Ibland kan det
vara att man har en hel eftermiddag på sig att planera. Alltså om det är öv-
ning som sträcker sig mer än fyra timmar eller om det är mycket materiel
som ska beställas. (B1:14)

Bengt beskriver att han under hösten är delaktig i och har inflytande över
planering och vilka övningar och utbildningsmoment han ansvarar för.
Denna möjlighet till inflytande beskriver alla fyra fänrikar. De beskriver
även möjligheten som fänrikarna har att sinsemellan byta uppgifter när
planeringen väl är gjord. Exempelvis för att de skall vara lediga eller tycker
andra uppgifter är intressantare. Lena har även bytt uppgifter för att hon
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inte känt att hon behärskat momentet tillräckligt. Hon har då låtit någon
annan ha huvudansvaret och själv varit med som biträde för att lära.70

Alla fyra fänrikar beskriver också att de kan få sig övningar tilldelade
utan möjlighet att utöva inflytande. Exempelvis Helen beskriver här en
skillnad mellan de två plutonchefer hon haft under året, där den första gav
mer utrymme för inflytande i planeringen än vad den andra gjorde. Den
förste plutonchefen angav mål och lade sig sedan inte så mycket i genom-
förandet, medan den andra plutonchefen i högre grad själv detaljstyrde
verksamheten. Även Bengt och Lena menar att de under hösten i högre
grad planerade och genomförde övningar tillsammans med andra officera-
re, än vad de gjorde under våren.

Att utbilda och öva tillsammans

Fänrikarna arbetar ofta tillsammans med andra officerare när de utbildar
eller övar de värnpliktiga, dvs. det är ofta två eller fler officerare närvaran-
de vid själva genomförandet av utbildningsmoment eller övningar. Ibland
är det mer eller mindre nödvändigt att det är flera officerare närvarande,
t.ex. beroende på att det är många värnpliktiga eller att de skall genomföra
en komplex eller farlig övning. Ofta förefaller det dock vara frivilligt att de
är flera, t.ex. för att det är kul att vara med eller för att det blir bättre utbild-
ning om de är fler.

Vanligtvis arbetar fänrikarna tillsammans med andra fänrikar, men det
förekommer även att de arbetar tillsammans med plutonchef, ställföreträ-
dande plutonchef eller med andra officerare. Överlag verkar det som om
fänrikarna arbetar tillsammans med högre officerare mest i början och
mindre mot slutet av året. En orsak till detta är att t.ex. plutonchefer har
erfarenhet av att exempelvis hjälpa de värnpliktiga att skjuta in sina vapen,
vilket gör att det blir effektivare om de gör det istället för om fänrikarna gör
det. En annan anledning är att de vill skapa sig en bild av såväl de värn-
pliktiga som de fänrikar de är ansvariga för. Oftast arbetar dock fänrikarna
tillsammans med andra fänrikar eller ensamma.

Bengt förefaller vara den som i högst grad arbetar tillsammans med
andra officerare, tätt följd av Lena. Bengt uppskattar att han tre dagar av
fem arbetar tillsammans med andra officerare. Helen och Tony menar att de
under hösten arbetat mycket ensamma, främst därför att det varit brist på

                                                
70 Fänrikarna menar att det ofta kan vara bra att ha ett ”biträde” med sig som kan ”ta

truppen” om övningsledaren behöver tid till något. Biträdet kan då med kort varsel
lägga in korta och mindre övningsmoment, exempelvis prata med truppen under
några minuter eller visa något. Truppen behöver på det viset inte stå och vänta mer
än nödvändigt, utan kan sysselsättas.
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befäl. I Tonys fall har det varit en generell brist på befäl på förbandet. Ex-
empelvis var de bara två officerare i det första plutonarbetslaget mot nor-
malt fem. I Helens fall är det en brist inom hennes plutonarbetslag eftersom
de tidigt tappade ställföreträdande plutonchef och för att plutonchefen
varit mycket ledig. Exempelvis var Helen och hennes fänrikskollega under
sex veckor helt ensamma med att utbilda de värnpliktiga i plutonen, dvs.
att planera och genomföra utbildningar och övningar. Efter jul och måna-
derna därefter arbetar hon dock något oftare tillsammans med andra office-
rare än tidigare. Främst därför att den nye plutonchefen prioriterar att de
skall vara många officerare ute med de värnpliktiga.

Hur många officerare som är med i genomförandet varierar och är bero-
ende av vilka aktiviteter som skall genomföras. Vid enklare utbildnings-
moment eller övningar är det vanligare att fänrikarna arbetar ensamma, än
vid mera kvalificerade utbildningsmoment eller övningar. Även tillgången
till officerare påverkar hur många som har möjlighet att vara med, vilket
exemplen med Helen och Tony ovan visar. Vid övningar där något ”intres-
sant” eller ”häftigt” skall genomföras är det vanligt att officerare är med,
mer för sin egen skull, än för att de behövs i t.ex. utbildningssammanhang-
et. I dessa fall tar sig officerarna tid, antingen genom att de inte har annat
att göra just då eller genom att prioritera bort annat. Exempelvis Bengt är
hellre med ”där ute” än han sitter och planerar eller gör ”tråkiga” administ-
rativa uppgifter.

Prioritering att vara med de värnpliktiga

Bengt inställning om att hellre vara ”ute” där det händer saker, än att pla-
nera och göra administrativa uppgifter, delas av många andra officerare.
Det förefaller som om det på alla tre förbanden finns en inställning hos en
majoritet av officerarna att de skall prioritera att vara så många som möjligt
ute tillsammans med de värnpliktiga i samband med utbildning och öv-
ningar. Lena säger:

Nu är inställningen mer att vi ska vara så många befäl som möjligt hela tiden
med soldater då. Det finns ju en tanke bakom det också liksom. Det är ju ro-
ligare att stå ute och öva med truppen när man har, när man är fler befäl för
det är enklare. Men samtidigt så vet ju jag att de, är vi färre där ute så är det
någon som får lite tid här inne för träning och planering. Jag tycker inte att
det alltid behöver vara så mycket befäl som möjligt, utan jag tycker vi ska
försöka friställa någon lite då och då så här. Dels så har vi ju rätt till tre tim-
mars träning varje vecka, på arbetstid. Och det har vi inte riktigt slagit ut.
(L2:194)



113

Lena beskriver hur denna prioritering går ut exempelvis över planering och
den egna fysiska träningen. Även Helen beskriver detta, men med tillägget
att även utvärderingar försummas till förmån för att vara med de värnplik-
tiga. För Helen har en följd av denna inställning bland kollegor varit att
hon upplevt arbetet som ostrukturerat och oplanerat, vilket gjort att hon
stundtals inte trivts med arbetet.

Bakgrunden till inställningen att det skall vara så många officerare som
möjligt med de värnpliktiga anger fänrikarna vara att officerare på förban-
den vill att de värnpliktiga skall få så bra utbildning som möjligt. Därför
nedprioriterar många officerare andra delar av sin yrkesutövning för att
vara med de värnpliktiga och ge dem så mycket utbildning som möjligt.
Det är dock främst Lena och Helen som lyfter fram att detta ibland får ne-
gativa följder för dem själva och för planerings- och utvecklingsarbetet i
stort.

Att göra på samma sätt och att få tillgång till det outsagda

Att fänrikarna arbetar tillsammans med andra officerare innebär att de mås-
te anpassa sig till vad andra gör och att de måste försöka delge varandra
vad de gjort och vad de värnpliktiga lärt sig. Exempelvis så att de gör på
samma eller i alla fall på ett likartat sätt så att de inte säger emot varandra
eller gör på helt olika sätt. Detta är inte helt lätt alla gånger, särskilt om de
inte genomfört någonting tillsammans. Helen poängterar detta i samband
med befälsbristen under hösten:

Det är inte så ofta vi är ute och har truppen samtidigt, men vi är ju ändå
knutna till samma uppgifter, och så får vi lösa olika delar av dom. […] Och
det gör ju det att i och med att vi har haft ett sånt befälsläge att vi oftast va-
rit ensamma när de har varit ute då, någon av oss [fänrikar]. Så har det varit
svårt att få den här överlappningen som gör att man hinner briefa över den
andra. ”Vad har hänt?” ”Hur mycket kan de?” ”Vad har de för utbildningsbe-
hov?” Man hinner bara säga det viktigaste va. Sen tappar man lite grann där i
kopplingen man gör. (H2:48; 92)

I likhet med Helen ovan beskriver även de tre andra fänrikarna samtal kring
vad de värnpliktiga gjort, vad de kan och vilka utbildningsbehov de har.
Även vid observationerna framkommer sådana samtal officerare emellan.
Jämförelser mellan å ena sidan Bengt och Lena och å andra sidan Helen
och Tony visar att de senare i högre grad fått förlita sig till muntlig infor-
mation kring detta, eftersom de mera sällan arbetar tillsammans med andra
och själva ser vad andra gör, vad de värnpliktiga kan och vilka utbild-
ningsbehov de har.
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Att officerarna kan se varandra i handling kan också vara en förutsätt-
ning för att göra på samma sätt och upprätthålla en (någorlunda) gemen-
sam linje gentemot de värnpliktiga. Exempelvis är det viktigt att de värn-
pliktiga gör på samma sätt vid parader, eftersom det skall se ”snyggt och
enhetligt ut”. Alla officerare involverade i utbildningen måste därför säga
och göra på samma sätt, samt veta att kollegorna gör och säger samma
saker. Överhuvudtaget finns det många situationer där värnpliktiga och
officerare måste göra på samma sätt och veta vad som gäller, exempelvis
hur materiel skall hanteras och order förstås.

Att se varandra i handling ger också möjlighet att själva skapa sig upp-
fattningar om vad andra menar när de säger något. Särskilt när det är frå-
gan om subtila detaljer som är svåra att berätta om eller som man kanske
inte ens är medvetna om. Ett exempel på ett sådant område är hur pass
hårda officerarna skall vara gentemot de värnpliktiga och med vilket för-
hållningssätt de skall bemöta dem. Om att skapa sig en uppfattning om det
förhållningssätt som plutonchef och kollegor valt att anlägga gentemot de
värnpliktiga säger Tony:

Det är viktigt att titta. Man behöver bara kolla fem minuter. Jag känner ju
stämningen direkt. […] Man ser, ser alltså löjtnanterna nu går in. Man ser
att de är strikta och formella. De pratar i lugn och skön ton, mjuk ton då lik-
som inte sån här formell. Ja, alltså: ”Johanson, varför gör du på detta vi-
set?”71 Och stressar bassen liksom, så att han kommer fram med fel svar.
Istället: ”Ja men. Om du tänker, varför gjorde du så här?”72 Mer som att frå-
ga. Lugnt. Får du verkligen tänka till, istället för att vara stressad och komma
ut med ett svar. Jag märker direkt och styr upp [mitt eget förhållningssätt]
korrekt. […] Ska jag ha fasad eller ska jag inte ha fasad. Ska jag skrika, ska
jag inte skrika? Hur ska jag göra vid morgonvisitationen? Ja, jag tittar på
mina kolleger. ”Ja de gör så”. (T3:156;157; 166)

Citatet ovan är riktat mot en situation som observerades där Tony varit
ledig några dagar och där officerskollegor tagit emot de värnpliktiga och
påbörjat utbildning. Tonys första strategi i det läget var att fråga officers-
kollegorna om ”nivån” de antagit. Av plutonchefen fick han veta att de
”kör en lugn stil” och att de pratar ”pedagogiskt”. Därefter var Tonys stra-
tegi att iaktta hur de andra officerarna gjorde, vad de sade och på vilket
sätt de sade det. Särskilt i fråga om tilltal, röststyrka och tonläge. Att se
och höra de andra i handling var ett sätt för Tony att bättre förstå inne-
börden i deras uttalanden om vilken nivå de antagit i utbildningen.

                                                
71 Uttalas med betoning på namnet och med ett ”barskt” röstläge.
72 Uttalas lugn med ”mjukt” röstläge.
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Ett annat exempel på betydelsen av att se varandra i handling kan häm-
tas ur Helens berättelse. Helen ger exempel på hur en order givits och hur
hon och en annan officer agerat på olika vis eftersom de tolkat ordern och
chefens intentioner på olika sätt. Helen menar att hon som relativt ny på
förbandet hade svårare att tolka chefens outtalade intention, än kollegan
med större erfarenhet. Helen säger:

Och fatta då, veta det att han [chefen] funkar så. Att han vill ha det så här.
Och det är väl egentligen, alltså. Det beskriver egentligen hela vårt, det
handlar mycket, alltså otroligt mycket mer än vad jag trodde, om personliga
kontakter i jobbet. […] liksom lära känna folk och veta att: ”När han säger så
här, då vill han ha det så här i andra änden”. […] Det handlar mycket om
förbandskultur. Och det tror jag, för det har mina kolleger påpekat för mig.
Att just: ”Ja, vi tänker inte på det, det är så mycket som är självklart här på
förbandet” Hur man beter sig och vad man gör och vad man inte gör som
man inte vet om. Och det är ju svårt för dom att peka på det, för de lever ju i
det hela tiden. Och har gjort det. Så att det har tagit tid också, liksom att
veta. (H3:258; 260; 262)

För att förstå någon annans intention behöver man, som jag tolkar Helens
utsaga, lära känna denne för att förstå vad denne egentligen och precist
avser, när denne säger något. Även om Helen inte uttrycker det explicit i
citatet kan detta i sitt större sammanhang tolkas som att arbeta tillsammans
med möjlighet att se varandra i handling, underlättar uppbyggnaden av
denna förståelse (se även Tonys utsaga ovan).

I citatet lyfter Helen även fram förbandskulturen och det som tas för gi-
vet av erfarna kollegor, exempelvis hur man beter sig, vad man gör och inte
gör. Hon pekar på svårigheten att explicit lyfta fram det som tas för givet,
om man själv lever i det. Att som nybliven fänrik vara med i situationer
eller med om händelser där dessa förgivet taganden synliggörs är ett sätt
att bli medveten om dem och att förhålla sig till dem, exempelvis helt eller
delvis anamma eller ta avstånd från dem. I samtliga fänrikars berättelser
finns exempel på hur de genom att arbeta tillsammans med andra och se
dem i handling successivt blivit medvetna om lokala sätt att bete sig och
om vad som är legitimt respektive mindre legitimt att göra eller tycka.

Att lära

I alla fyra fänrikars berättelser framträder betydelsen av att se andra office-
rare i handling i utbildningen eller under övningar. Att se andra i handling
ger tillfälle att lära av varandra. Bengt säger:
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Det är ju i princip det som betyder nåt. För där får man ju. Alltså man får ju
kontinuerlig feedback hela tiden och det är ju den som man typ, småstyr lite
på olika sätt man gör. […] Eftersom man har en dialog i princip hela dagarna
när man har utbildning och sånt där. Så det är ju då man kanske ändrar på
småsaker i sin, som man är som utbildare. För det är ju inte liksom att. Det
är ju väldigt sällan man får en, en, en sån här aha-grej på en, en av utvärde-
ringarna med typ som med handledaren, det yngre befälet. Att ”oj”, och sen
ändrar man helt i sitt sätt att vara. Utan det är ju de här små, ja, tips och trix
grejerna som gör att man kanske gör på ett lite annorlunda sätt. Men det blir
ju över en längre tid, så det är ju inga sådana här stora grejer som skiljer.
(B3:218; 219)

Förutom att kommentera att han lär sig av att se kollegor i handling lyfter
Bengt dessutom fram betydelsen av dialogen han har med dem han sam-
arbetar med. Samtliga fyra fänrikar lyfter fram dialogen som uppstår när de
arbetar tillsammans med andra officerare som viktig för deras lärande.

Att i vardagen se och höra hur andra gör leder till att fänrikarna anam-
mar sådant om de tycker är bra och tar avstånd från sådant som de tycker
är mindre bra. Att arbeta tillsammans med många olika officerare ger dess-
utom fänrikarna en mångfald av intryck att förhålla sig till och lära av.
Bengt och Lena arbetar dock i huvudsak tillsammans med fänrikskollegor
på samma kompani och som de gick på officersutbildningen tillsammans
med. Detta gör att de har viss kännedom om hur de andra är som personer
och officerare och hur de kan vara i utbildningssammanhang. Bengt säger:

För när man går på skola så har man ju övningar tillsammans med andra fän-
rikar. Som biträdande och en övningsledare och så där. Och alla som kommer
från samma, ja ifrån samma förband, har jobbat ihop innan. Så att de har man
ju koll på. Mer eller mindre då. (B3:113)

Alla fyra fänrikar anser att det är roligt och lärorikt att arbeta tillsammans
med andra officerare, samtidigt som de anser att det höjer kvalitén på ut-
bildningen. Kvalitén kan exempelvis höjas genom att det är flera som kan
komma med idéer, att de kan dela upp sig i mindre grupper eller att de kan
hämta saker de glömt eller kommer på under tiden. Flexibiliteten ökar om
det är flera officerare närvarande. Det senare kan också ha en baksida om
officerare minskar sin planeringstid därför att de räknar med att kunna im-
provisera och att kollegor täcker upp. I exempelvis Bengts berättelser finns
antydningar till ett sådant förhållningssätt. Observationer av övningar
med stora inslag av improviserade moment stödjer tolkning att sådana
tendenser kan finnas.
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Utvecklande att ta fullt ansvar

Att arbeta tillsammans under lång tid med samma personer kan även inne-
bära att de bekantar sig med varandras rutiner och utvecklar gemensamma
rutiner, vilket t.ex. Bengt anser är trist. Alla fyra fänrikar har under året ar-
betat tillsammans med många andra officerare. Bengt och Lena är de som
arbetat tillsammans med störst antal kollegor.

Att arbeta tillsammans är inte enbart positivt. Exempelvis innebär det
ibland att fänrikarna måste koordinera arbetet med andra inblandade, vilket
kan ta tid. Dessutom kan det ibland vara mer utvecklande att själv ha hela
ansvaret, än att dela ansvaret med andra. Exempelvis Bengt menar att det
är mer utvecklande för honom att samverka med andra och få sina egna
uppgifter att genomföra, än att planera och genomföra tillsammans med
andra. Han ser dock poänger med att arbeta tillsammans. Han exemplifierar
detta med att hänvisa till när han i början, då, ofta arbetade tillsammans
med en annan fänrik och nu, då han i högre grad själv får uppdraget att
själv ansvara för utbildnings- och övningsmoment. Bengt säger:

Det är nog mer utvecklande som det är nu. Men det är, det kan vara bättre
att jobba som jag jobbade då. […] Vi bedrev mer övningarna tillsammans då.
Alltså, planerade tillsammans och genomförde tillsammans. Så är det inte nu.
Det är väl lite tidsmässigt [att vi inte har tiden nu]. Sen är det lite hur plu-
tonchefen lägger upp tiden liksom. Så alla plutonchefer, de gör ju på olika
sätt liksom. Som min plutonchef han kör mycket snabba puckar. Så där,
utan att det är utklarat vem som har huvudansvaret för vissa saker. Sen så
löser det sig efterhand på nåt sätt. Oklart riktigt hur. […] Men som vi gör
nu, då jobbar vi, då samverkar vi mer med varandra och att alla löser sin del
liksom. Det är mer utmanande därför att det är svårare liksom […] men det
är ju alltid lättare om man är två på en sak och sitter och bollar liksom. Det
är ju två stycken som kan komma på saker som är dåliga. Två stycken som
kommer på bra saker också. (B2:247; 246; 249; 250)

Bengt menar att det är lättare att vara två involverade, eftersom det då blir
lättare att planera och komma på bra saker. Likaså var samarbetet bra för
Bengt, eftersom han var tvungen att skriva övningsplaner för att kollegan
ville det. Bengt skriver annars inte gärna övningsplaner om han inte måste,
men ser att de kan vara hjälpmedel i en planerings- och läroprocess.

I citatet framhåller dock Bengt att det för honom är mer utvecklande att
samverka med andra officerare och sinsemellan klara ut ansvarsområden
och vem som gör vad. Att de arbetar på det viset beror på att plutonche-
fen ofta ger direktiv med kort framförhållning och att ansvarsområdena
ibland är oklara. Detta gör att officerarna sinsemellan måste samverka och
ta ansvar för att dela upp planering och genomförande. Det förefaller som
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om fänrikarna utvecklat både ett kollektivt och individuellt ansvar för att få
verksamheten att fungera och där det sammanhållande är dels förmågan
att samverka och sinsemellan koordinera och hjälpa varandra, dels att själ-
va ta ansvar för såväl sin del som helheten.

Att positionera sig själv

Att fänrikarna har möjlighet att se kollegor i handling gör att de får möjlig-
het att jämföra det de själv gör och tänker på det kollegorna gör. Det ger
även möjlighet att värdera de egna prestationerna och att positionera sig i
förhållande till kollegorna. För exempelvis Lena har detta varit betydelse-
fullt då hon successivt ersatt sin bristande tilltro till det egna kunnandet
med en ökad säkerhet och tilltro till att det hon gör är minst lika bra, och
enligt henne i vissa fall bättre, än det andra fänrikar gör. En liknande ut-
veckling beskriver Helen, om än inte i lika starka ordalag.

En annan aspekt av att se andra i handling är att de kan bli påminda om
sina utvecklingsbehov. Via utvärderingar har Helen fått omdömen och
förslag att förbättra vissa saker som hennes fänrikskollega är bra på, och
vice versa. Att hon ser kollegan i handling medför då, enligt henne, att
hon påminns om vad hon skall utveckla.

Att se för att reflektera och skapa mening

Att se andra i handling kan även bidra till att fänrikarna bättre förstår det
de själva är med om eller har varit med om. Lena var exempelvis i slutet av
året med om en övning där hon gick som blå-gul73 och följde en fänriks-
kollega som ledde en pluton vid en tillämpad övning som sträckte sig över
några dygn. Alldeles i början när Lena kom till förbandet hade hon själv
befunnit sig i en liknande situation som den fänrikskollega hon nu följde.
Att hon nu, flera månader senare, själv var med och observerade en kolle-
ga i en liknande situation, gav henne större förståelse för vad hon själv
varit med om tidigare. Hon framhåller:

I och med att jag var ju bakom han fänrik Olsson som truppförde, som jag
gjorde förra sommaren. Följa hans arbete och det lär man sig. När man står
där bredvid och inte är involverad. Då bara: ”Nu borde han göra så här.” Me-
dan jag vet, jag var ju i hans ställe förra året. Att när man står mitt i det så
ser man inte de andra lösningarna. Det var väldigt lärorikt. […] Se hans lös-
ningar. Hur han löser det under stress, eftersom jag hade mycket att jämföra

                                                
73 Att gå som blå-gul innebär att man är övningsledare och är med för att t.ex. kon-

trollera säkerhet, spela upp scenarier för dem som övar, döma vilka som skall anses
som skadade eller döda samt att värdera prestationer och vara med och utvärdera.
Blå-gula armbindlar och markeringar på mössa anger vilka som har denna funktion.
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med hur jag gjorde förra året. Då jag gjorde det och hur jag, vad jag kom på
för lösningar när jag stod där utan stress. […] Det var mycket så här: ”Jaha,
var det så här det gick till?” […] Till exempel bara det att strukturen i anfal-
len. För då först fick den ena plutonen: ”Nu anfaller ni.” Ja, då anfaller vi.
Sen fick de andra: ”Nu anfaller vi”. Så de körde liksom så här varannan gång
och det var ganska lätt att förstå att nu kommer de när man tittar på tidsin-
tervallerna och såna här saker. Men det tänkte inte jag på då. För då bara,
helt plötsligt så small det. (L3:112; 113; 115; 116)

Lenas egna erfarenheter av att vara i liknande situationer förenat med att
hon i lugn och ro kan se såväl fänrikskollegan i handling som hela situa-
tionen som sådan, bidrar till att hon ökar sin förståelse för vad hon själv
var med om tidigare. Förutom att hon ser hur kollegan gör och relaterar till
det hon själv gjorde, kände och tänkte, får hon en annan förståelse för
helheten i övningen, dvs. i vilket sammanhang olika skeenden kan förstås.

Lärarna

Organisering i arbetslag

Alla fyra lärare ingår i någon form av arbetslag, som omfattar mellan fem till
tolv personer. Förutom i Jennys fall framstår arbetslagen mest som admi-
nistrativa enheter, där en grupp lärare som undervisar ungefär samma
klasser förts samman av skolledningen. På Jennys skola utgör dock ar-
betslagen grund för ett operativt samarbete mellan lärarna, då de fem lärar-
na ofta tillsammans planerar, genomför, utvärderar och utvecklar under-
visningen. Något sådant operativt samarbete är inte organiserat på Elisa-
beths, Agnetas och Sofies skolor. Deras arbetslag är sällan utgångspunkt
för samarbete i undervisningssituationer, utan främst behandlar arbetsla-
gen frågor kring eleverna, exempelvis frånvaro, elevvård eller gemensamt
utvecklingsarbete. För Agnetas del förefaller arbetslaget om nio personer
dessutom närmast ge upphov till mer bekymmer än positivt samarbete i
och med de konflikter och spänningar som finns i arbetslaget. Av de fyra
lärarna är det bara Jenny som delar arbetsrum med dem hon arbetar till-
sammans med i vardagen. Lärarna i de tre övriga lärarnas arbetslag har
sina arbetsrum spridda över skolan.

Elisabeth, Agneta och Jenny refererar ofta till sina arbetslag, medan So-
fie sällan gör det. Sofie är den lärare som har den svagaste relationen till
sitt arbetslag. Agnetas relation till arbetslaget är ansträngd då hon anser
att arbetslaget inte fungerar pga. en allmän trötthet, att de är oense inbör-
des samt har ett mindre bra ledarskap.
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På Agnetas, Elisabeths och Jennys skolor har arbetslag organiserats
med ambitionen att även i undervisningssammanhangen öka samarbetet
mellan lärarna. På Agnetas och Elisabeths skolor har inte dessa ambitioner
förverkligats i någon nämnvärd omfattning. På Jennys skola däremot sam-
arbetar lärarna i hög grad även i undervisningssammanhangen. Exempelvis
planerar, genomför och utvärderar lärarna i Jennys lärarlag ofta undervis-
ningen tillsammans. Ibland delar lärarna storklassen om 38 elever i mindre
grupper men ofta undervisar de tillsammans. I arbetslaget har varje lärare
ett särskilt utvecklingsansvar i något eller några ämnen, men de har ett
kollektivt ansvar för att eleverna når målen i alla ämnen. Detta kollektiva
ansvar har noga påtalats av skolledningen.

Jennys arbetslag kan i betydligt högre grad själva bestämma om och
förfoga över egna lokaler och elevernas tid än vad Agnetas och Elisabeths
arbetslag kan göra. De senare är i högre grad beroende av när andra ar-
betslag skall förfoga över lokalerna och över eleverna. Exempelvis under-
visar Elisabeth elever som organisatoriskt tillhör tre olika arbetslag. Under
höstterminen försökte Elisabeth och två kollegor få till stånd fyra tema-
veckor där eleverna hade all undervisning inom ramen för det egna ar-
betslaget. De lyckades inte få till detta bland annat pga. svårigheter med
att koordinera med de andra arbetslagen och motstånd från lärarna i det
egna arbetslaget. Elisabeth säger:

Sen så verkar det ju vara väldigt svårt. Det var som Jens sade, att en platt
organisation så verkar det vara svårt att få ut någon åsikt över lagen. Jag
tycker att det är en nackdel att det är en så stor skola. […] Det är för många,
det är för många att övertyga om man vill göra något nytt. Om man nu skall
köpa in några böcker i svenska så måste jag kontakta tio olika lärare. Det är,
ja det känns som om det är för stort. Det vore bättre om vi var färre och man
hade mer, en tätare kontakt. Just den där närheten är faktiskt en viktig fysisk
närhet. Att man faktiskt ser varandra. Man är i närheten av varandra. Många
av lärarna ser jag ju inte ens. Speciellt inte dem som jobbar nere i den bygg-
naden, de är där. De fikar där och de liksom har sin undervisning där.
(E3:100)

I citatet berör Elisabeth flera effekter av sin skolas organisation och stor-
lek. En platt organisation med ambitionen att öka lärarnas och arbetsenhe-
ternas självständighet, skapar svårigheter att utveckla eller samordna nå-
got som berör flera arbetsenheter på skolan. Vidare försvårar skolans
storlek, såväl i fråga om antalet lärare som den geografiska spridningen på
flera olika byggnader, möjligheterna att göra något som berör andra lärare
eller elever.
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Att undervisa ensam

Agneta, Sofie och Elisabeth arbetar mycket sällan tillsammans med andra
lärare på sådant sätt att de genomför undervisningen tillsammans och kan
se varandra i handling i undervisningssituationer med elever. Under hela
det första året har detta endast skett vid ett fåtal tillfällen för dem. Jenny
däremot har ett mycket nära och intensivt samarbete med kollegorna i ar-
betslaget. De planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsam-
mans och det är sällan Jenny är helt ensam i undervisningssammanhang.

Under våren har exempelvis Sofie sett en av sina mentorer ha hennes
klass under sex lektioner. Vidare har hon under halva vårterminen suttit
med på en timme i veckan av elevens val, där en annan lärare lett verksam-
heten i ett praktiskt-estetiskt ämne. Sofie tror att tanken var att hon skulle
vara med som resurs, men hon använde tiden mest till att vila och iaktta
läraren och barnen.

Under hösten har Sofie något större möjligheter att samarbeta med och
undervisa tillsammans med andra lärare och därmed se dem i handling.
Främst genom att de under större delen av terminen är tre lärare som sam-
arbetar kring ett 20-tal elever och deras tre lektioner språkförstärkning i
svenska och engelska i veckan. I början av terminen var de två lärare. Då
den andre hade huvudansvaret och planerade och ledde undervisningen
under alla tre lektionerna, medan Sofie var med och hjälpte till, hade hon
möjlighet att se hur denne planerade, lade upp och genomförde undervis-
ningen samt bemötte eleverna. Efter någon månad delade de upp gruppen
och lektionerna mellan sig så att Sofie under den andra halvan av höstter-
minen hade en lektion i veckan tillsammans med helt nyanställd och nyex-
aminerad lärare, och två lektioner själv.

Agneta har vid några tillfällen sett andra i undervisningssituationer
med elever. Främst är det den lärare hon delar kontaktlärarskapet med som
hon sett i handling under t.ex. klassråd. Under den senare delen av vårter-
minen har hon även börjat samarbeta lite med en annan lärare som under-
visar samma elever. Exempelvis har de vid några tillfällen när det varit re-
dovisningar valt att istället för att ha varsin halva av en delad grupp, slå
samman grupperna och turas om att ha ansvaret så att den andra kan vara
med och iaktta. I arbetslaget har de även pratat om att de skulle vara med
på varandras lektioner för att ”iaktta spelet”, men det blev inget av det.

I Elisabeths berättelse framgår att hon vid några enstaka tillfällen under
det första året varit tillsammans med andra lärare i undervisningssamman-
hang. Det är främst med en före detta studiekamrat från lärarutbildningen
som hon några gånger arbetat tillsammans. Hon menar att hon troligen
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skulle ha upplevt arbetet som mer ensamt och mindre positivt om hon inte
haft denna kamrat på samma skola.

Jenny är den lärare som i störst omfattning har möjlighet att se andra lä-
rare i handling i undervisningssituationer. I det arbetslag Jenny ingår är
det mer regel än undantag att hon kan se de andra lärarna i handling i lek-
tionssammanhang. En anledning är att de har valt att samarbeta kring en
klass om 38 barn, istället för att dela upp den i mindre klasser. Det är sällan
någon av lärarna i arbetslaget är helt ensam under en hel lektion och ofta
arbetar de i mindre grupper. Vanligtvis är de två lärare närvarande under
hela eller delar av lektionerna. Det är mindre vanligt att tre, fyra eller alla
fem lärare är med, även om det ibland förekommer vid t.ex. klassråd, redo-
visningar eller introduktion av temaarbeten.

Att det är flera lärare närvarande i undervisningssituationer ger möjlig-
het att hjälpas åt. Alla fyra lärare ger exempel på det, även om det framför-
allt är Jenny som kan lyfta fram många exempel eftersom hon ofta arbetar
tillsammans med andra lärare i klassrummet. Det är endast i undantagsfall
Sofie, Agneta och Elisabeth har möjlighet att se andra lärare undervisa.
Vanligare är dock att de ser lärarkollegors sätt att bemöta eller samtala med
elever utanför lektionstid, t.ex. i korridorer under raster eller i matsalen.

Att se för att lära och för att positionera sig själv

Alla fyra lärare värdesätter de möjligheter de har att se andra lärare i hand-
ling. Sofie, Agneta och Elisabeth ser dessa möjligheter som ovanliga, me-
dan det för Jenny närmast är en naturlig del i yrkesvardagen. Detta gör att
Jennys möjligheter att lära av att se kollegorna i handling är större än de
övriga tre lärarnas.

När Sofie, Agneta och Elisabeth har chansen iakttar de vad och hur
kollegorna gör samt de sätt på vilket de säger olika saker. Exempelvis hur
de har planerat lektionen och hur de lägger upp den. I alla fyra lärarnas
berättelser framträder samspelet mellan lärare och elever som den viktigas-
te faktorn som lärarna iakttar när andra lärare undervisar. Exempelvis iakt-
tog Sofie detta när hennes mentor hade hennes klass. Bland annat såg
hon hur han utan konflikter och särskilda tillsägelser avledde elever som
”trilskandes” så att de istället började att ”flina”. Ett annat exempel kan tas
ur Agnetas berättelser där det framgår att hon iakttar andra lärares sätt att
förhålla sig gentemot eleverna och deras sätt att prata. Agneta uttrycker:

Ja, jag iakttar alla. Det känner jag att jag gör. Deras sätt att prata. Deras sätt
att informera. Ja, förhållningssätt till eleverna. Jag märker att jag verkligen
iakttar. Det är ingenting som jag har planerat, ”Idag skall jag lära mig”. Det är
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inte så. Men jag vill se hur folk gör. De gör ju olika. […] Jag tror att hur lära-
re är mot elever, det tittar jag mycket på, i olika sammanhang. Omedvetet.
Samspelet mellan lärare och elever. (A2:86; 109)

I citatet ovan framgår att Agneta iakttar för att lära sig. Hon iakttar dessut-
om vad de gör och jämför det med sig själv, det hon gör och den hon är
som lärare. En tolkning av detta är att det för Agneta är viktigt att jämföra
med andra för att kunna värdera det hon själv gör samt kunna positionera
sig själv gentemot kollegor. En sammantagen analys av Agnetas berättel-
se stödjer denna tolkning. Om behovet av att värdera och kunna positio-
nera sig själv gentemot kollegor säger Sofie:

Själva planeringen hade jag väl själv kommit på också. Men man får stöd ge-
nom att se att en gammal lärare tänkte på samma sätt som jag. Att jag får den
där erfarenheten […] Att jag kan göra så verkligen. Att jag tänker på rätt
sätt. Att jag gör rätt, eller inte för att. Det finns många rätt va. Att jag helt
behöver ändra kurs eller tänka att: ”Det här är helt fel”. (Skratt). Man vet ju
aldrig liksom. Man vill ju ha någon bekräftelse. (S2:26; 27)

I samtliga fyra lärares berättelser framträder behovet av att känna att det
de gör och tänker är bra. Detta behov uppfylls dock i olika grad. Önske-
målet om att ha bättre möjligheter att värdera sina insatser som lärare fram-
träder med tydlighet och styrka i Agnetas och Sofies berättelser samt i
viss omfattning i Elisabeths berättelser. I Jennys berättelser framträder
behovet nästan inte alls. Min sammantagna tolkning av detta är att Sofie
och Agneta upplever detta behov för att de dels har en jobbig arbetssitua-
tion, dels inte har tillräckligt bra möjligheter att jämföra de egna insatserna
med andra lärares insatser. Jenny däremot som dagligen kan se andra lära-
re i handling har avsevärt större möjligheter att jämföra sin egen insats
med andra lärares insatser.

Att få tillgång till det outsagda

Att lärarna, Jenny undantaget, har begränsade möjligheter att se varandra
i handling medför att t.ex. regler eller kunskaper som tas för givna eller som
är svåra att synliggöra, eller sådant som ingen tänkt på att synliggöra, inte
synliggörs för de nyblivna lärarna. I samtliga fyra lärares berättelser finns
många exempel på regler, insikter eller lärdomar som de under året blivit
successivt medvetna om. Det är rimligt att anta att de skulle ha blivit med-
vetna om dessa tidigare om de i högre grad sett andra lärare i handling, än
vad de nu gjorde. Exempelvis är det rimligt att anta att Sofie tidigare blivit
uppmärksam på att eleverna inte får ha keps på sig i klassrummet om hon
sett andra lärare kommentera detta. Ett annat exempel är Elisabeth som un-
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der året successivt omvärderat en kollega. Från att först ha uppfattat hen-
ne som ”konservativ” och fokuserad på ”kvantiteter före kvalitet”, till att i
slutet av året anse att hon själv i början i alltför hög grad nedvärderade
kollegans undervisning.

Lärarna är medvetna om att möjligheten att se varandra i handling kan
leda till pedagogisk utveckling och ökad medvetenhet om vad såväl kolle-
gorna som de själva gör och tänker – och på vilket sätt det görs. Exempel-
vis har detta lyfts fram i samband med det utvecklingsarbete som Agnetas
arbetslag inledde i mitten av vårterminen. Ambitionen, som dock inte infri-
ades i någon större omfattning, var att lärarna skulle vara med som obser-
vatörer på varandras lektioner. På det viset förväntade de sig att lära av
varandra, skapa större förståelse för varandra samt försöka utveckla ett
mera likartat förhållningssätt gentemot eleverna.

Att konkret ha varit med om samma situation och sett och hört vad som
skett gör det lättare att samtala kring det och dela erfarenheten med andra
lärare, än om de inte varit med i samma situation. I Jennys berättelse före-
kommer rikliga beskrivningar av samtal kring delade erfarenheter från un-
dervisningen. Dessa samtal sker i huvudsak efter lektioner och ofta i ar-
betsrummet som ligger precis intill lektionssalarna. Jenny säger:

När vi går in i arbetsrummet. ”Men hur gjorde du där, och vad gjorde du, och
varför sa du så, och funkade det?” Och särskilt då när man har suttit och
kanske iakttagit mest en lektion eller bara liksom försökt få de som inte kon-
centrerar sig att koncentrera sig. Så kan man ju ge varandra feed-back. Mer
alltså på konkreta saker. För det är nog svårt att diskutera med någon som
inte varit där inne. Det är ju mycket lättare att prata med någon som har sett
allting. (J2:4)

Närheten mellan lektionssalar och arbetsrum medför att de snabbt kan
komma till en relativt avskiljd miljö där de kan samtala om det som varit. I
citatet framgår även att delade erfarenheter av samma situation underlättar
samtal och gemensamt meningsskapande. Detta gäller särskilt sådana fak-
torer som tas för givna, är svåra att synliggöra, eller sådant som ingen
tänkt på att synliggöra. Exempel på sådant är subtila detaljer i gester, mimik
eller i tilltal, röststyrka och tonläge. Jenny berättar t.ex. att hon särskilt
iakttagit kollegorna i arbetsrummet när de pratat med föräldrar. Hon påtalar
att:

Jag var jättenervös när jag skulle börja ringa hem till föräldrarna. Så då lät jag
alltid de andra ringa först till de barnen de skulle ringa. Så att jag kunde: ”Ok,
de klarar det och de pratar ungefär så där”. Och jag tänkte verkligen på de
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sakerna. Ska man låta så här: ”Hej, det här är Fröken!”74, eller ska man låta:
”Hej, det här är jag”75 och liksom vara lite mer avslappnad. Sedan kan man ju
aldrig kopiera någon annan, men att man just höra olika typer av. Och där
tror jag att jag har utvecklat min egen, mitt eget sätt liksom. Jag har hittat det
som passar mig. Jag tror det. (J2:35)

Exemplet ovan fokuserar främst att Jenny lärt genom att höra andra lärare. I
hennes berättelser förekommer rikliga exempel på situationer där hon lärt
sig mer subtila detaljer genom att se kollegorna i handling, exempelvis när
hon sett kollegor lösa konflikter. Att de i Jennys arbetslag arbetar så nära
tillsammans, att de ser varandra i handling och att de samtalar så ofta gör
att de utvecklar dels en ömsesidig förståelse för varandra, dels likartade
normer och rutiner. Jenny säger:

Alltså ibland behöver vi inte ens säga till varandra vad vi tänker för vi vet att
vi gör. Vi kan gå in i två olika klassrum och göra det på ungefär samma sätt
utan att vi behöver prata om det. […] Vi berättar om vad som hände inne på
lektionen och berättar hur vi gjorde. Och att man liksom sitter och tar upp
det för varandra och lyssnar. Vad funkade? Och så lägger man in det i sin
egen repertoar liksom. Det som funkar. Vi jobbar ju så extremt nära varandra
så att jag känner att det är svårt att undvika att man blir så påverkade.
(J2:18; 19)

Att Jenny och hennes kollegor i arbetslaget ser varandra i handling bidrar
till att de utvecklar och upprätthåller en (någorlunda) gemensam linje
gentemot eleverna. De lär dessutom av varandra genom att samtala och
foga in tillämpliga delar av det kollegorna gör, och det de säger sig göra, i
sin egen undervisningsrepertoar.

Lärarkultur att inte samarbeta i undervisningssituationer?

Att se andra lärare i handling innebär även att de kan ifrågasätta det kolle-
gor gör och säger samt att själva bli ifrågasatta. Exempelvis Agneta kom-
menterar de tillfällen då hon och en kollega slagit samman grupper och en
ansvarat och en iakttagit, att:

Och då iakttar jag hennes sätt mot eleverna, och jag kan tänka att: ”Där var
hon tuff. Där var hon för hård”. Inte döma, utan bara ställa frågor som: ”Var
inte det där en lite väl giftig kommentar mot henne eller honom? (A2:87)

I Sofies, Elisabeths och Agnetas berättelser framkommer att de inte känner
sig riktigt bekväma om de blir observerade av andra lärare när de undervi-

                                                
74 Uttalas med betoning på ”hej” och ”fröken” samt med ett ”bestämt ” tonfall”
75 Uttalas i ”vanlig” samtalston.
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sar. Tecken på motsatsen finns också, främst om det är lärare de samarbe-
tar med, känner sig trygga med och har förtroende för. Exempelvis Elisa-
beth menar att hon är lite blyg i dessa sammanhang och att det finns
många lärare som ”stänger in sig lite”. Det förekommer också inslag i alla
fyra lärares berättelser som kan tolkas som att undervisningens genomfö-
rande uppfattas som en privat del av lärares yrkesutövning. Elisabeth
kommenterar:

Jag har känt att på den här skolan så är det väl så att man hittar den som man
vill samarbeta med. Den eller de. Och så samarbetar man med dem. Det är
inte så att alla samarbetar, utan det bildas par eller en liten grupp som gör
det. Annars är det mycket själv. […] När Kattis och jag har kört ihop ibland
så känns det verkligen roligt att vara två lärare i klassrummet. Det är kul att
se henne när hon undervisar, även om det inte varit mycket det heller. Kattis
är lite mera framåt. Jag är nog lite mera blyg vad det gäller att andra ska ob-
servera mig. Men hon är väldigt mycket framåt och så där. Jag har sett
många lärare som stänger in sig lite. Om man börjar så att man vänjer sig vid
att vara tillsammans så blir det nog lättare, än att helt plötsligt börja. Som
t.ex. när man råkar komma in för att hämta en bok och läraren tystnar och
hela aktiviteten stannar av och så fortsätter den när man gått ut och stängt
dörren. (E2:49; 51)

Elisabeth menar att lärare ofta stannar upp i aktiviteten under en lektion
om någon annan lärare kommer in i klassrummet. Detta kan dels bero på att
läraren anser att aktiviteten inte kan fortgå pga. den störning som uppstår
eller att läraren inte vill synliggöra för andra lärare vad de gör. Liknande
tolkningar kan göras ur Sofies och Elisabeths berättelse. Dessa tolkningar
stöds dock inte av intervjuer och observationer med Jenny och hennes
arbetslagskollegor. Däremot säger Jenny att vissa lärare inte klarar av öp-
penheten i arbetslagets sätt att arbeta och samtala, vilket gjort att flera
lärare slutat på skolan, även i Jennys arbetslag.

Elisabeth antyder vidare att lärarna själva väljer vilka de samarbetar med
och att det bildas mindre grupperingar av lärare, som av olika anledningar
samarbetar på ett eller annat sätt. Ofta för att de trivs tillsammans och
upplever att de har något att vinna på samarbete. I samtliga fyra lärares
berättelser framträder denna bild av att lärare, såväl de själva som deras
kollegor, samarbetar i mindre informella grupperingar. Samarbetet innebär
dock sällan, utom i Jennys fall, att de gemensamt är i undervisningssitua-
tioner på sådant sätt att de kan se och höra varandra i handling. I huvud-
sak förefaller lärares samarbete handla om möjligheter till förtroliga samtal
om arbetet och om elever samt utbyte av idéer och tips. Detta förefaller
dock, enligt Sofie, kräva en vilja att samarbeta och att man ”tänker lika”.
Hon säger:
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Jag saknade någon erfaren att jobba så tätt intill [under vårterminen]. Det
hade jag inte. För de andra, gubbarna och de som hade jobbat i flera år, de
jobbar liksom i ett annat arbetsrum och inte alls nära mig. Och de är inte
heller såna att de släpper in. Jag tror inte att jag skulle, det skulle inte funka
liksom. Man måste ju ha någon, nåt sätt att tänka lika om man ska jobba till-
sammans. Och det är inte alla som, en del är såna ensamvargar. (S3:26)

Sofie ser kollegor som ”ensamvargar” som inte gärna ”släpper in” andra
lärare i det de gör, vilket stödjer tolkningen om att undervisning har priva-
ta dimensioner. Sofie menar även att lärare på något sätt måste ”tänka lika”
för att samarbete skall komma till stånd, vilket stödjer tolkningen om att
lärare samarbetar i informella grupperingar som successivt växer fram allt-
eftersom de lär känna varandra.

Sammantaget framträder ett mönster som kan tolkas som institutionella
yttringar för såväl ett förhållningssätt bland lärare som för ett sätt att or-
ganisera arbetet, vilket leder till att lärare mycket sällan arbetar tillsammans
i undervisningssituationer.

Samarbete utanför lektionssituationer

Samarbete kring undervisningen kan även ta sig uttryck i att lärarna gör på
samma eller likartat sätt i undervisningen utan att de fysiskt är närvarande
samtidigt i undervisningssituationen. Exempelvis framhåller Elisabeth:

Om man samarbetar så samarbetar man så att man har gemensam planering
eller att man gjort upp att det här går vi igenom det här läsåret. Men man
samarbetar mycket sällan tematiskt eller ämnesövergripande. (E1:116)

Hon berättar vidare om en kollega som även hon undervisar i svenska och
engelska i parallella klasser och som vill att Elisabeth skall göra på samma
sätt som hon. Exempelvis arbeta på samma sätt i läroböckerna, genomföra
bokrecensioner efter samma mönster och i stort ställa samma krav på ele-
verna. Elisabeth tolkar kollegans försök att likforma undervisningen som
ett sätt att undvika kritik från elever, eftersom de som lärare då kan hänvisa
till varandra och uppvisa en enad front. Även Agneta och Sofie ger ut-
tryck för anpassning av undervisningens innehåll och form till vad kolle-
gor gör, om än i betydligt mindre omfattning.

Om undervisningens innehåll och form får lärarna influenser från kolle-
gor t.ex. via samtal i arbetsrum, i korridorer och i arbetslagen. Särskilt Jen-
ny och Sofie betonar arbetsrummens betydelse. Elisabeth säger:
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Vad gäller franskan så har jag suttit i arbetsrummet med en tysklärare och
två spansklärare och där har jag känt mer att vi har på sätt och vis jobbat
ihop. Även om vi inte kunnat slå ihop grupper genom språken, men vi har
kunnat ge varandra tips och råd och. För det är ändå lite av samma sak. Det
man kan göra på franskan kan man göra på spanskan också. Liksom att vi
pratar och håller lektionerna samtidig, så vi går iväg samtidigt. Så där kan
man känna lite mer samhörighet så där. (E2:49)

I citatet fokuserar Elisabeth möjligheten att få tips, råd och idéer i arbets-
rummet, även om dessa kan hämtas från andra ämnen. Hon lyfter även
fram den identitetsskapande gemenskap som kan skapas genom dessa
utbyten.

Sammanfattning och kommentarer

Fänrikarna ingår i flera olika konstellationer av plutonarbetslag under året.
Utbildnings- och övningsmoment genomför de ofta tillsammans med andra
officerare, oftast med andra fänrikar. Helen och Tony är de som pga. offi-
cersbrist i minst omfattning arbetat tillsammans med andra. Att arbeta till-
sammans och se hur andra gör och vad de säger skapar möjlighet att lära
av varandra samt ger tillgång till outsagda kunskaper och handlingar, vil-
ket är utgångspunkter för kollektivt meningsskapande och för att agera på
samma sätt. Genom att se andra och få kommentarer från andra skapas
möjlighet för fänrikarna att positionera sig själva och sina egna kunskaper
och färdigheter i relation till andra. Många officerare, även fänrikar, anser
att det har högre prioritet att vara med de värnpliktiga, än att t.ex. planera
eller träna.

Alla lärare ingår i arbetslag som dock fungerar olika bra. I Jennys ar-
betslag samarbetar lärarna kring planering, genomförande, utvärdering och
utveckling av undervisningen. Agnetas, Sofies och Elisabeths arbetslag
framstår dock mest som administrativa enheter där frågor kring t.ex. elev-
vård och gemensam utveckling hanteras. De är nästan alltid ensamma om
att genomföra undervisningen, medan lärarna i Jennys arbetslag oftast är
flera med samtidigt i undervisningen. Detta gör att Jenny och hennes kol-
legor samtalar mycket om undervisningen, om vad som händer och hur de
som lärare tänker. Något som Agneta, Sofie och Elisabeth saknar.

I Jennys arbetslag har lärarna ett kollektivt ansvar för att eleverna når
målen i alla ämnen, vilket noga påtalats av skolledningen. I de övriga tre
lärarnas arbetslag framträder inte något sådant kollektivt ansvar.
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Kapitel 7. Organiserade former för stöd
och kommunikation

I detta kapitel belyses yrkesintroduktion och yrkesblivande samt kommu-
nikativa arenor och betingelser för kommunikation utifrån formellt och in-
formellt organiserade former för stöd och kommunikation i arbetet som de
nyblivna fänrikarna och lärarna möter. I kapitlet fokuseras speciellt av-
handlingens frågeställning kring vilka arenor och betingelser för kommu-
nikation som organiseras eller framträder särskilt för att fänrikarna och lä-
rarna är nya på arbetsplatsen, är oerfarna i sin yrkesroll eller skall introdu-
ceras i yrket. I kapitlet används termer och begrepp i den betydelse och i
de sammanhang som fänrikarna respektive lärarna använder dem. Olika
avsnitt har olika stort utrymme, vilket är ett sätt att spegla balansen och
betydelsen av delarna såväl mellan som inom de olika yrkesgrupperna.

Fänrikarna

Begreppsförvirring

Mest framträdande i militärernas utsagor och berättelser kring formalisera-
de former för stöd är handledning, uppföljning och utvärdering. Begrep-
pen används ibland mer eller mindre synonymt för ett likartat fenomen,
nämligen att någon är med och tittar på det de gör och att de sedan får
kommentarer på detta eller omdömen utifrån det. Även om fänrikarna an-
vänder begreppen mer eller mindre synonymt kan ibland vissa nyanser i
betydelse urskiljas. Dessa nyanser är kopplade till några olika situationer.

Fänrikarna använder begreppet handledning för såväl formella som in-
formella situationer. De mera formella situationerna handlar om att någon
officer med högre grad och större erfarenhet, helt eller delvis, är med i pla-
neringsprocessen och vid genomförandet och därefter ger muntliga
och/eller skriftliga omdömen. Ofta rör det sig om planerade övningar där
säkerhetsfrågor är viktiga, t.ex. vid skarpskjutning eller sprängningar. Be-
greppet handledning används även för spontant uppkomna situationer av
mer informell karaktär där erfarna officerare ger kommentarer samt förmed-
lar sina erfarenheter och ger ”tips och trix”.

Begreppen uppföljning och utvärdering används ibland även i sam-
manhang där samtal kring övningsplaner inkluderas. Begreppen används
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dock i högre grad för mera informella samtal om vad som varit. De används
även i sammanhang fänrikskollegor emellan, exempelvis som spontana
samtal om det som genomförts, medan begreppet handledning i större om-
fattning används då officerare av högre grad är med.

Ingen av fänrikarna använder de tre begreppen på något enhetligt sätt
och med tydlig distinktion mellan ordens olika möjliga innebörder och
möjliga tillämpning på olika situationer, vilket framgår i de belysande cita-
ten framöver. Rimliga tolkningar varför det är så är: att fänrikarna inte är
helt på det klara över möjliga skillnader mellan begreppen, att begreppen
används för att benämna fenomen och situationer där det ibland kan vara
problematiskt att se och kategorisera vad det är för typ av situation de är
med om, samt att det ur fänrikarnas perspektiv inte är särdeles relevant att
göra distinktion mellan möjliga innebörder eftersom det är fenomenet som
sådant som är intressant.

Fenomenet med handledning, uppföljning och utvärdering är således
svårt att kategorisera i tre distinkt åtskilda kategorier. En kategorisering
kan däremot göras efter det sätt på vilket fenomenen uppträder, vilket
medfört att texten nedan är strukturerad i kategorierna formellt påkallad
och planerad handledning samt informellt och spontant uppkommen
handledning.

Formellt påkallad och planerad handledning

Handledning – här som samlingsbeteckning inkluderande även uppfölj-
ning och utvärdering – kan erbjudas, efterfrågas eller vara påbjuden. Fän-
rikarna kan själva säga att de vill ha handledning och högre officerare kan
erbjuda sig att handleda. Vanligast förekommande är dock att handledning
påbjuds, dvs. att högre befäl tar initiativet till handledning.

Under det första året har fänrikarna haft mer formellt påkallad handled-
ning vid ett antal tillfällen.76 Bengt säger sig ha haft mera formellt påkallad
handledning vid fem tillfällen; vid ett skjutpass under de första veckorna
med en officer anställd tillfälligt över sommaren; vid sprängning av väg-
trumma med kompanichefen; vid skyddsvaktutbildning med ställföreträ-
dande kompanichef samt två gånger med handledaren yngre befäl varav

                                                
76 Med formellt påkallad handledning avser jag i detta sammanhang en i förväg plane-

rad situation där högre officers syfte att närvara är att kommentera och ge skriftli-
ga eller muntliga omdömen. Mot bakgrund av fänrikarnas egna problem med att be-
skriva situationer och använda begreppen på en distinkt sätt är det problematiskt,
såväl för fänrikarna som för mig som forskare, att försöka bedöma antalet gånger
de varit med om handledning, uppföljning eller utvärdering. Nedanstående bedöm-
ningar av antalet tillfällen är därför att betrakta som tentativa. Bedömningarna ger
dock en bild av fänrikarnas uppfattning om hur ofta fenomenen förekommer.
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den ena var en övning i brandsläckning. Lena säger sig ha haft mera for-
mellt påkallad handledning vid två tillfällen; av flera olika officerare när
hon gick som plutonchef vid slutövning den andra månaden på förbandet
och vid teorilektion med plutonchefen. Helen anser sig haft mera formellt
påkallad handledning ”ett antal gånger med plutonchef och ställföreträda-
re” samt en gång med en teknisk officer samt två gånger med kompaniche-
fen. De senare handlade om teorilektion i hjärt-lungräddning, där kompani-
chefen var med under 20 minuter och hade ett ungefärligt lika långt samtal
efteråt, samt vid en grupperingsövning. Tony säger sig ha haft mera for-
mellt påkallad handledning vid två tillfällen då han med en pluton skjutit
skarpt och kastat skarp handgranat. Handledningen vid dessa tillfällen var
ett led i att ge honom formell behörighet och ett godkännande att genom-
föra dessa moment ensam. I början av 2003 trädde Tony in som plutonchef
vilket innebar att han själv fick uppgiften att handleda, följa upp och ut-
värdera underlydande, bl.a. fick han handleda en sergeant och hjälpa ho-
nom med t.ex. övningsplaner och säkerhetsrutiner.

Informellt och spontant uppkommen handledning

Förutom mera formellt påkallad och planerad handledning kan fänrikarnas
handledning även ske mera informellt. Ofta sker det när de arbetar tillsam-
mans med högre officerare eller när dessa kommer och tittar på vad som
sker. Alla fyra fänrikar beskriver flertalet situationer där högre officerare
närvarat och där de som fänrikar fått kommentarer, där kortare eller längre
samtal ägt rum eller där de fått korta omdömen.

Vem som handleder fänrikarna varierar beroende på vem som har tid
och om lämpligt tillfällen ges. I huvudsak är det kompanichefer, plutonche-
fer eller handledare yngre befäl och i viss mån ställföreträdande pluton-
chefer som står för den formellt påkallade handledningen. Men även andra
officerare såsom kompanitekniker och till kompanierna tillfälligt tillförda
officerare kan stå för handledningen. Bengt berättar:

Ja, alltså, det finns ingen fast handledare utan det är nån som, kapten, som
har tid och ja. Självklart så vill de att vi ska utvecklas som nya fänrikar och
då följer de med och sen så går det. ”Okej, jag kan följa med och handleda dig
under det här skjutpasset” eller det kan vara nånting som du kan liksom.
Men bara för att då tittar han på dig i utbildningsrollen och sen ger han dig
tips och trix. Erfarenheten som han själv har till exempel: ”Du kunde ha gjort
så här, då vet jag att då hade du sluppit den där tidsförlusten” eller: ”Lägg
upp en sån här övning på följande sätt. Det hjälper dig med det här.” Och
sen så. Ja så att man utvecklas liksom. Man lär sig hela tiden. Det är ju lätt,
det är ju svårt att utvärdera sig själv när man står där liksom. (B1:104)
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Den handledningen som kommer till stånd med kort varsel har, såsom det
framställs i fänrikarnas utsagor och berättelser, i huvudsak karaktären av
att förmedla de erfarna officerarnas erfarenheter.

Handledningens form, innehåll och värdering

Fänrikarnas beskrivningar av värdet av handledningen är tudelade. Dels
beskriver de situationer där handledning upplevts som värdefull och gi-
vande, dels situationer där handledning närmast varit en belastning och
ett störningsmoment för dem i deras arbete. Överlag är fänrikarna nöjda
med omfattningen av och innehållet i handledningen.

Några typiska faktorer för handledning lyfter Lena fram i sin beskriv-
ning av samtalet efter en teorilektion i en lektionssal där plutonchefen när-
varade.

 [Samtalet efteråt] var några minuter. Det var en bra utvärdering. Han hade ju
verkligen utvärderat alltifrån kroppsspråk till det jag hade skrivit på OH-
bilder. Det är en jättebra utvärdering. Men det skulle behövas mer. Nu var
man här ett helt år och kanske är lite inne på fel spår, så kommer man ju
fortsätta på det spåret. Man kanske kan förhindra det i ett tidigt skede. Men
sen hade det varit så att någon var helt ute och seglat och haft problem eller
nåt sånt där, ja då hade vi, då hade de ju säkert märkt och stoppat och velat
prata med en. Så det, det är helt enkelt ett tecken på att det går bra liksom.
Men samtidigt det finns ju alltid saker att utveckla. (L3:144)

Typiska faktorer är att handledningssamtalen ofta är korta. I fänrikarnas
ögon ofta alltför korta. Fokus är i huvudsak på vad fänrikarna gör och vad
de kan göra bättre. De äldre officerarnas förhållningssätt i handledningssi-
tuationerna är i huvudsak att kommentera och delge sina erfarenheter samt
att korrigera beteenden. Ett exempel på korrigering av beteende observe-
rades vid ett tillfälle. En fänrik, en kollega till en av de fyra huvudmedver-
kande i denna studie, tillrättavisades av sin kompanichef för att denne an-
såg att fänriken gjorde anspelningar som ”balanserade på gränsen till sex-
ism”. Anspelningarna kunde anses ”olämpliga och ovärdiga en officer”
samt kunde ”slå tillbaka på honom själv”.77

Fänrikarna beskriver såväl situationer där handledningen passar bra in i
ordinarie utbildningsverksamhet som där handledningen närmast utgör en
belastning och ett störningsmoment i arbetet. Det senare berättar Bengt,

                                                
77 De båda citeringarna bygger på mina minnesbilder av ordval och tolkningar som jag

minns situation och uttalanden ungefär ett halvt år efter händelsen. Citaten finns
inte ordagrant nedskrivna i fältanteckningar från observationstillfället, även om si-
tuation, nyckelord och min tolkning finns återgivna i fältanteckningarna.
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Lena och Helen. I huvudsak handlar det då om att de inte upplever att de
fått ut tillräckligt för egen del i förhållande till den tid det tagit att t.ex. sam-
tala om det som hänt.

Handledning kan även bidra till att skapa konstlade situationer där så-
väl fänrikars som värnpliktigas arbete samt besluts- och handlingsutrym-
me påverkas av att högre befäl skall komma. Exempelvis berättar Helen om
en sådan situation där högre officerares åsikter om dels hur en gruppering
skulle se ut, dels om att Helen skulle truppföra, ställdes mot plutonens
nyligen upprättade rutiner, där de värnpliktiga och särskilt KB-eleverna
skulle tänka själva, pröva sig fram och ta eget ansvar. Dessutom kunde
Helen inte hämta nödvändigt material eftersom hon förväntades vara på
plats då de högre officerarna skulle komma. Helen säger:

Och jag kände ju det att i och med att KB-eleverna precis hade börjat få in
rutinen så ville ju jag att KB-eleven skulle truppföra. Jag kände bara att jag
blev nån sån här lustig mellanhand som förstör deras utveckling mer än jag
hjälper den så att säga. Plus att jag inte kunde stötta dom med allt runtom-
kring för att jag skulle stå ute i skogen hela tiden och inte fick åka därifrån.
(H3:223)

Fänrikarna kan även känna en viss press över att ”ha någon hängande
över axeln”, även om de i huvudsak inte säger sig störas av högre officera-
res närvaro. Vissheten om att högre befäl kommer med på övningar kan
leda till att de förbereder sig lite extra noga, t.ex. genom att göra noggran-
nare och ”snyggare” övningsplaner. Angående handledning och öv-
ningsplaner menar Bengt:

Det lägger ju bara lite press på mig, alltså att jag måste. Annars skulle jag
kunna skriva den här övningen på baksidan på snusdosan liksom, och
genomföra den. Och sen att de andra biträdande, Hedlund och Stenlund, vet
vad som gäller liksom. Men nu finns det ju mer eller mindre ett tydligt krav
att jag har en utskriven övningsplan liksom. […] Oftast kan man säga att det
är som ett extra jobbigt kontrollmoment. Det beror på precis hur förberedd
man är själv. Är man 100-procentigt förberedd då är det, då kan det bara vara
skönt för då får man ju liksom en bra utvärdering som man kan. Är man då-
ligt förberedd så vet man att det är massa skitfel som man inte skulle göra
om man hade gott om tid. Och då, då blir det bara jobbigt. (B2:212; 226)

Handledning kan även vara svårt att få till i den omfattning och med den
kvalitet som såväl fänrikarna som, enligt fänrikarna, högre befäl skulle
önska. Tidsbrist för högre befäl anges som en begränsade faktor till att
handledning inte förekommer i större omfattning. Svårigheten att veta vil-
ka fänrikar som har vilka övningar när och var, försöker högre befäl på



134

Bengts och Lenas förband lösa genom att begära in sådana uppgifter i
förväg. Främst är det plutonchefer, kompanichefer och handledare högre
befäl som önskar dessa uppgifter.

I fråga om brister i handledningen så är det främst tid att prata efter öv-
ningarna som fänrikarna efterlyser. Alla fyra fänrikar lyfter fram detta, men
tydligast att betona detta är Helen och Lena. Helen säger:

Plutonchefens intention från början var att vi skulle ha det [handledning],
men sen har inte han kunnat ha det med tanke på sin arbetstid då. Sen nu då.
Den vi har nu, han är ju ännu mer för att vi ska ha uppföljning. Så han gör ju
så att fänrikarna genomför övningarna och han och ställföreträdandens
främsta uppgift det är att följa upp oss. Så nu har vi fått uppföljning, en del.
Men sen är det ju inte alltid tycker jag att man känner att man hinner bottna
i det där. För att, det han gör, han läser ju planen innan, sen skriver han ju
kommentarer i den. Det tycker jag är jättebra. Men jag saknar ju det här ef-
teråt, att man sätter sig i tio minuter och så pratar man. ”Hur hände, hur gick
här nu? Varför gjorde du så?” ”Jo, det var för att jag tänkte att, bla, bla. Ja
okej. Nästa gång”, eller, hur det nu var. Det är väl en allmän frustration tyck-
er jag som jag har att man ofta känner att man påbörjar saker, men det är inte
alltid man slutför dom.. […] Man är så fokuserad på det som ska hända sen.
(H2:171; 172)

Kommentarerna i övningsplanen före övning upplever Helen som bra, men
vill ha mer tid att samtala efteråt. Hon efterfrågar vidare mer ömsesidiga
samtal där hon får möjlighet att lyfta fram och diskutera sina intentioner
med övningen (se även citat nedan). Förutom detta fokuserar hon dilem-
mat med att prioritera mellan arbete som skall göras och att samtala kring
det som varit. Överhuvudtaget framträder såväl i intervjuer som vid obser-
vationer en bild av att de fyra fänrikarna ingår in sammanhang där fokus
och prioritet i arbetet är riktat mot framåtriktade aktiviteter och där lärande
samtal om det som varit inte är vanliga, mer än i översiktliga ordalag.

En annan aspekt som lyfts fram är handledarens kompetens att bedöma
det arbete som fänrikarna gör. Kompetensen kan då ligga såväl i officerens
kunskaper om förbandets uppgifter, utrustning eller utbildning som i kun-
skapen om bakomliggande intentioner. Det är främst Helen som lyfter fram
detta. Om en övning berättar hon:

Då kom kompanichefen ut och tyckte att, det var postställe på fel ställe och
det ska inte se ut så här och de ska inte göra si och de ska inte göra så. Nej
det ska de inte, om de hade varit en pansarskyttepluton. Men nu var de inte
det. De var en närskydds-pluton och de har annat sätt att gruppera och job-
ba då, med poster och allt vad det är. Och i det läget då, jag tar ju inte åt mig
det kompanichefen säger utan tänker. ”Ja, han vet inte hur det här ska vara.”
Jag hör vad han säger, men jag vidtog inga åtgärder. Jag ändrade ingenting för
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att det var ändå rätt i stort det vi hade gjort. […] vi pratade aldrig om det
sen, men det var enda gången jag hade handledning. Däremot så fick jag det i
ett omdöme sen av kompanichefen. För hela det året jag hade jobbat, det la
han på den dan han var ute och tittade. (H3:222)

I citatet fokuseras den högre officerens förståelse av vad det är för situa-
tion som han kommer till och utifrån vilken han skall värdera fänrikens in-
satser, i detta fall Helens. Helen ger i sina berättelser flera exempel på situ-
ationer där hon anser att högre officerare inte har tid eller vilja att ta reda
på helheten eller hennes intentioner. Inte heller anser hon att de flesta av
hennes officerskollegor i sitt sätt att vara bjuder in till samtal på sådant
sätt att hon känner att det är möjligt att förklara sammanhangen eller sina
intentioner utan att det uppfattas som bortförklaringar. I detta samman-
hang hänvisar Helen till en ”kultur” inom försvarsmakten där de som får
feedback inte skall gå in och försvara sig.

Det är väl en kultur också, just det här med, som vi pratade om, med kritik
och feedbacktrappan.78 Om nån säger till mig: ”Oj då, det här var kasst där-
för att…” I det läget ska inte jag säga: ”Jo, men…” Då har inte jag tagit åt
mig av vad den personen har sagt. (H3:241)

Detta fenomen återfinns till viss del även i Lenas, Bengts och Tonys be-
rättelser. Främst då i termer av att samtalen efter handledningen ofta ten-
derar vara en envägskommunikation där högre officerare ger sina kommen-
tarer och sina perspektiv utifrån egna personliga erfarenheter och sätt att
göra.79

Handledning – balans mellan lärande, bedömning och kontroll

De tre mest framträdande anledningarna till att högre officerare tar initiativ
till att handleda, följa upp eller utvärdera de nyblivna fänrikarna handlar
om lärande, bedömning och kontroll.

Ett sätt att bidra till fänrikarnas lärande är att dessa får kommentarer på
det de gör samt konkreta tips på andra sätt att göra. Överhuvudtaget fram-

                                                
78I korthet går feedbacktrappan ut på att beskriva ett stegvis ökat kvalitativt förhåll-

ningssätt till feedback, från det lägsta steget, att förkasta responsen t.ex. genom att
säga att ”Det här berör inte mig”, till att medveten förändra. Fedbacktrappans steg
utgörs av förkastande (”Det här rör inte mig”), försvarande (”Nej, så var det inte”),
förklarande (”Jo, men…”), förståelse (”Lyssnar och bearbetar) samt förändra, (Eget
medvetet val) (UGL 2000: Deltagarmaterial).

79 Noterbart är att denna tolkning i huvudsak bygger på fänrikarnas berättelser. En-
dast i ett fåtal situationer har jag observerat hur samtalet under handledning tar
form. Dessa observationer stödjer dock tolkningen om att envägskommunikation är
vanlig i handledningssituationer. Detta är dock en fråga för vidare forskning.
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träder lärandedimensionen i handledningen, uppföljningen och utvärde-
ringarna starkt. I citaten nedan framträder ytterligare en dimension, nämli-
gen förhållningssättet hos vissa officerare om att det är fänrikarna som
”äger” sin egen läroprocess. Citaten är hämtade från Lenas berättelse om
när hon, drygt en månad efter det att hon kommit till förbandet, gick i funk-
tionen som plutonchef under en veckolång övning.

”Här kan du göra bort dig för de försvinner om en vecka. Det gör ingenting.
Kör på. Prova nya beteenden om du vill det och. Ja, prova på helt enkelt för
det är inte så farligt om du gör bort dig.” Och det kändes faktiskt bra. […]
Det fanns ju alltid nån [officer] som fanns i stort sett i närheten så fort det
var några stridigheter, och det var jättebra handledning. Dels så kom de med
lite tips och trix och de frågade: ”Har du tänkt så här?” ”Ja, vad bra. Då kan
du börja tänka på det här nu”. Eftersom jag hade ganska låg kunskapsnivå
mot uppgifterna så det var en svår uppgift jag hade, så kom de med tips och
trix och: ”Har du tänkt på det här och. ” Men samtidigt så påpekade de:
”Tycker du att vi säger för mycket, säg bara försvinn härifrån så säger vi ing-
enting mer. Du får själv styra hur mycket hjälp du vill ha och vad du tycker
vi ska göra liksom.” Ja, ja, alltså de pejlade liksom med mig vilket sätt jag
ville ha handledningen. […] ”Vi är inte här för att kontrollera dig eller testa
dig, vi är här för att handleda dig.” Och det ville de påpeka också, att de var
inte där för att testa mig. Det finns ju gånger du går som plutonchef för att
testas också, för att du ska få ett betyg eller motsvarande för att se om du är
lämplig för nästa utbildning. Och det ville de påpeka att så var det inte. Det
var bara för att lära sig. (L1:215; 211; 218)

Även de andra tre fänrikarna framhåller att det finns öppenhet att prova
olika sätt att vara eller göra. Ibland uppmuntras det aktivt av kollegor.

I senare delen av Lenas citat ovan lyfts bedömningsfunktionen fram.
Som officer och fänrik skall de i slutet av det första året få formella tjänst-
göringsomdömen.80 Bedömningen ges av kompanichefen och görs utifrån
vad andra officerare har sett av fänrikarnas prestationer, exempelvis i
handlednings-, uppföljnings- eller utvärderingssituationer. Alla fyra fänri-
kar ser ett dilemma med att denna person i hög grad måste lita på omdö-
men från andra. Bengt, Lena och Tony anser dock att omdömena ger en
någorlunda rättvisande bild. Helen är dock mer tveksam om omdömena
speglar hennes prestationer på ett riktigt sätt. Bl.a. mot bakgrund av att
hon tycker att de andra officerarna sällan är intresserade av hennes tän-
kande och intentioner. Hon upplever att bedömningen mera bygger på

                                                
80 Bengts och Lenas förmåga, egenskaper och färdigheter i t.ex. samarbetsförmåga,

ledarskap och personliga egenskaper bedömdes enligt en 4-gradig skala: icke godtag-
bar (IG), godtagbar (GT), god (G), mycket god (MG).
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kompanichefens omdöme, vilket dock i hennes fall förefaller vara till nack-
del för henne. Hon säger:

Sen det han gav mig i omdömet det upplevde jag som att det var det han
själv tyckte. Och det är väl på sätt och vis positivt att han inte bara läser
vad nån annan skriver och tänker: ”Jo men det här stämmer nog” och sen så
går på det. Samtidigt som jag känner att det var kanske mer substans i det
med de som har jobbat med mig under året i fyra månader eller i fem veckor,
än en [kompanichef] som har varit ute i tio minuter. (H3:229)

Fänrikarna har även funderingar kring hur tillförlitliga omdömena är, dvs.
om dessa återspeglar några precisa och jämförbara bedömningar och om
bedömningsunderlaget är stort nog. Exempelvis Bengt menar att bedöm-
ningarna nog ofta görs utifrån en allmän känsla och att godkänt ges lite
generellt. Även Lenas utsagor i denna fråga kan tolkas som att utgångs-
punkten är att alla är godkända och att grunden för eventuella avvikelser
inte är tydlig för henne. Lena vill gärna se mer utförliga och förklarande
omdömen.

Förutom att motivet till handledning handlar om lärande samt att få un-
derlag för bedömning, finns en mer informell kontrollaspekt knuten till
handledningen. I ett tidigt skede vill förbandets officerare bedöma och
kontrollera att fänrikarna kan sitt arbete i tillräcklig hög grad. Om de inte
kan arbetet kommer andra officerare att bli lidande av det, t.ex. genom att
de värnpliktiga inte når målen eller att andra utbildningsmoment inte kan
genomföras framgångsrikt. I samtliga fänrikars berättelser framträder den-
na kontrollaspekt. Lena uppfattar detta mera som en misstro mot deras
officersutbildning och en okunskap om vad den innehåller, än som en kri-
tik mot enskilda fänrikar.81 Helen lyfter även fram denna kontroll som en
sondering av hur mycket handledning som fänrikarna behöver eller om de
behöver extra utbildning och i så fall i vad och hur mycket.

Utvärdering för att lära och ge omdömen

Bengt, Helen och Tony beskriver situationer där i princip hela deras plu-
tonarbetslag, fänrikar som löjtnanter och i förekommande fall kaptener,
tillsammans satt sig ner och utvärderat det de gjort samt givit varandra

                                                
81 Lena anser dock att de som fänrikar kollektivt möttes av misstro när de efter de

första sommarmånaderna bytte kompani och kom till det kompani på förbandet vid
vilket de tjänstgjorde större delen av första året. Hon, och enligt henne flera av de
andra fänrikarna, upplevde att de ”sågades vid fotknölarna” av vissa officerare vil-
ket medförde att flera fänrikar upplevde arbetet som ”mindre positivt” under delar
av hösten. Detta vände dock sedan.
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omdömen. Omdömena har sammanställts skriftligt och ingått i underlagen
för tjänstgöringsomdömena vid årets slut. Helen berättar om en metod att
ge omdömen som de tillämpade med hennes första plutonchef.

Vi pratade om brist, alltså ”fortsätt med”, ”sluta med”, ”börja med”. Så tog
vi upp det på varandra och satt, pratade helt öppet, och det har varit väldigt
bra. (H2:219)

Helen beskriver öppenheten i samtalen, vilket även Bengt och Tony gör.
Lena avviker dock i detta sammanhang. Hon hade gärna sett mer öppenhet
och berättar att hon och de andra fänrikarna i hennes plutonarbetslag är
förvånade och besvikna för att de i dessa samtal i sin tur inte har fått ut-
värdera plutonchefen.

Alla fyra beskriver även hur de värnpliktiga givit omdömen om pluton-
arbetslagen och om dem som fänrikar. Dessa omdömen har sedan diskute-
rats i plutonarbetslagen och fänrikar emellan. Detta har bidragit till fänri-
karnas självbild och för några av dem även till konkret förändring av bete-
ende. Exempelvis Tony berättar att dessa omdömen föranledde honom att
ändra sätt att vara i det första plutonsskedet. Han hade fått omdömen att
han var ”den gode” medan de värnpliktiga mera uppfattade plutonchefen
som ”den onde”. Eftersom Tony menar att det i första hand är plutonche-
fen som skall ha de värnpliktigas förtroende, ändrade han sin ledarstil och
blev mer auktoritär. Han säger:

Jag var ju tvungen att gå in och ta hans plats som den onde bara för att de
skulle få förtroende för honom. Så jag var ju, jag fick ju ändra ledarstil helt.
[…] Alltså han [plutonchefen] berättade för mig att han hade fått den här
dåliga feedbacken och efter det så började han skära ner. Alltså ta det lite
lugnare och sånt här. Och då uppstod det ett behov av nån som tryckte på
mannarna liksom. Och det var jag som fick gå in och ta den platsen. (T2:67;
70)

Noterbart är att Tony inte ändrade ledarstil för att han fått kritik som leda-
re. Förändringen gjordes som en del i en komplex dynamik gällande dels
plutonarbetslagets samlade ledarskap, dels Tonys och andras, föreställ-
ningar om hur förtroende och ledarskap skall positioneras inom en pluton.

Handledare yngre befäl

Ingen av fänrikarna beskriver att de har någon formellt utsedd person som
under en längre tid är deras särskilda personliga stödperson. Inte heller
beskriver de någon spontan och informellt uppkommen relation där det
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över en längre tid finns en direkt uttalad ömsesidig förståelse om stöd och
hjälp.

På Bengts och Lenas förband samt på Helens förband finns dock en
formell befattning inrättad som benämns handledare yngre befäl (HYB).
Denna befattning finns inte på Tonys förband. Han har dock drivit frågan
om att inrätta en sådan tjänst och, enligt honom, har högre officerare sagt
att det är på gång. En anledning till varför förbandet inte hade någon be-
fattning handledare yngre befäl när Tony kom är att det är frågan om ett
mindre förband som under senare år inte har haft så många nyblivna fänri-
kar. Den kollegiala stämningen och närheten mellan officerarna har troligen
varit orsaker till att behovet av befattningen inte bedömts nödvändig. De
andra två förbanden där Bengt, Lena och Helen tjänstgör är större och tar
sedan flera år emot många nyblivna fänrikar. Till Bengts och Lenas för-
band var det tolv fänrikar som kom samma år och till Helens förband var
det tretton fänrikar.

Den person som på respektive förband har befattningen som handleda-
re yngre befäl har bl.a. haft kontakt med Bengt och Lena samt med Helen
under officersutbildningen, innan de inledde sitt första år på förbandet.
Detta har varit uppskattat av fänrikarna och har haft betydelse för deras
förståelse av vad som sker på förbandet och vad som kommer att hända
när de börjar arbeta där själva. Lena berättar att:

Och sen lite under utbildningen så kom han ner till Kvarn och hade informa-
tionsmöten. Så här ser det ut hemma nu och så här beräknas ni tas emot
hemma och det här ska ni göra och ni måste fylla i semesterplaneringen och.
Ja mycket sånt där runt omkring-grejs. (L2:165)

Handledare yngre befäl har även lett introduktionen de första dagarna på
förbanden samt har under året varit med som handledare vid övningar.
Bengt har vid två tillfällen handletts av handledaren yngre befäl och Helen
under en halv dag. Lena har inte handletts av handledaren yngre befäl.
Under året har handledarna yngre befäl ordnat träffar med de nyblivna
fänrikarna samt ordnat utbildningar. Helen uppskattar att fem träffar och
utbildningsdagar har anordnats, men säger samtidigt att det inte varit så
givande.

Men utbildning och utbildning. Jag vet inte. Men det är just det som känns
som att han har inte riktigt koll på vad vi har läst. Utan det som han har lagt
tid på, vissa stycken, nu senast då, det är sånt som vi har varit, det vi har
läst mest kanske. Vi ägnade en dag åt att prata om hur man formulerar ett
mål, ett krav och syfte på en övning, t.ex. Det är en sån där grej som vi har
pratat om ganska mycket i Kvarn t.ex. Det finns ju andra saker som vi inte
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är lika bra på kanske som man hade behövt ha. Nu har ju vi, han har ju inte
ens frågat oss då vad vi vill göra. Men den frågan kom ju när det har gått ett
halvår. Och det här stödet då som vi ska få från honom, det är ju under det
första året i första hand. Sen så följer ju han upp nästa kull, är tanken.
(H2:269)

Lena är mer positiv och lyfter handledare yngre befäl som en person som
står på fänrikarnas sida mot högre befäl. Hon anser honom vara ”driven
och engagerad” för att exempelvis ordna kompletterande utbildningar om
fänrikarna anser det nödvändigt. Vid jämförelser mellan Lena och Helen
framstår Lena som mer nöjd än Helen med såväl möten som med helheten
kring det handledarna yngre befäl gör. En orsak till detta kan vara att
handledaren yngre befäl på Helens förband, enligt Helen, inte har lika nära
förankring i en fänriks utbildning och arbetsuppgifter som han på Lena
och Bengts förband. I det senare fallet är det en kapten som innehar be-
fattningen, medan befattningen på Helens förband innehas av en major.
Helen framhåller att:

[Det borde vara en kapten], de ligger lite närmare ändå. De ser det här när
fänriken kommer ut på kompaniet, vad det vi har som är bra. Liksom hur det
nya skolsystemet, de ser ju skillnaden på den fänrik de får hem idag och den
de fick hem förr. Så jag tror att det hade varit bättre med en driven kapten
som nyligen själv har gått skola också. Som själv är van kanske att bli hand-
ledd eller som de här som vi har haft nu som har fått jobba med att vara just
handledare. Jag tror att man gör det för enkelt för sig om man bara sätter nå-
gon på det. ”Nu ska du handleda”. För det är en konst i sig. Det har varit lite
lättvindigt med det där liksom att ”jo, men han passar bra för han har myck-
et erfarenhet”. Ja det är ju jättebra att han har mycket erfarenhet, men han
ska ju kunna… (H3:236)

I citatet fokuserar bl.a. Helen relationen mellan kunskap om yrkesofficers-
utbildningen och insikt i fänrikarnas yrkesvardag som viktiga kunskaper
för handledare yngre befäl. Dessutom fokuserar hon vanan att handleda.
Sammantaget kan detta tolkas som att hon saknar dessa kunskaper och
färdigheter hos handledaren yngre befäl på sitt förband. Överhuvudtaget
hade hon förväntat sig ett annat stöd under första tiden på förbandet. Hon
säger:

Och jag upplever det som väldigt bristfälligt när vi kom hem. Jag hade för-
väntat mig en helt annan uppvaktning. Kanske inte just som handledning, för
det har jag hört alltid att det är svårt att få till. Men vad gäller stöd när man
kommer till förbandet med e-mailadresser, tjänstgörings, alltså id-kort, par-
keringstillstånd. Alla såna här idiotgrejer som är svårt att fixa när man inte
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har vart på förbandet tidigare. Man vet inte vem man skall gå till. Och under
året så har han följt upp mig en halv dag tror jag det är. (H3:221)

Helhetsbilden är dock att Helen, Lena och Bengt talar om funktionen
handledare yngre befäl i positiva ordalag. Tony efterlyser en sådan funk-
tion på sitt förband, inte för att han anser sig ha haft behov av en sådan
stödperson själv, utan mer utifrån principen att funktionen borde finnas på
förbandet.

Den vardagliga och informella kommunikationen viktigast

Även om fänrikarna i huvudsak talar i uppskattande ordalag om handled-
ning, uppföljning och utvärdering, och även om de önskar mer sådant,
förefaller det vardagliga och mera informella arbetet, där de har möjlighet
att se och lära av varandra, att ha större kommunikativ betydelse. Fänri-
karna genomför ofta övningar, helt eller delvis, tillsammans med andra fän-
rikar eller andra officerare, t.ex. plutonchefer. Är flera officerare närvarande
är övningarna i huvudsak upplagda så att någon officer är huvudansvarig
och någon eller några andra är med i form av biträden. Vid genomförande
av övningar är det dock inte alltid tydligt för en utomstående observatör
vem som är den formelle ledaren och vem eller vilka som biträder.82

I dessa situationer skapas möjligheter att se, höra, känna och uppleva
vad den andra gör och vilka effekter och följder det får. Vidare skapas möj-
ligheter att prata om det som varit och utifrån det skapa gemensamma upp-
levelser och gemensamma tolkningsramar. Om dessa möjligheter att lära, i
jämförelse med mera formellt påkallad handledning menar Bengt:

Det är ju i princip det som betyder nåt. För där får man ju. Alltså man får ju
kontinuerlig feedback hela tiden och det är ju den som man typ, småstyr lite
på olika sätt man gör. […] Eftersom man har en dialog i princip hela dagarna
när man har utbildning och sånt där. Så det är ju då man kanske ändrar på
småsaker i sin, som man är som utbildare. För det är ju inte liksom att. Det
är ju väldigt sällan man får en, en, en sån här aha-grej på en, en av utvärde-
ringarna med typ som med handledaren, det yngre befälet. Att ”oj”, och sen
ändrar man helt i sitt sätt att vara. Utan det är ju de här små, ja, tips och trix
grejerna som gör att man kanske gör på ett lite annorlunda sätt. (B3:218;
219)

I citatet lyfts den vardagliga kontinuerliga feedbacken, dialogen och sam-
talen kollegor emellan fram som det som betyder något. Detta kan tolkas
                                                
82 Jag har observerat övningar, t.ex. i skyddsvaktsutbildning, hjärtlungräddning och

skjutning med lysgranat, där två eller fler fänrikar tillsammans samarbetat och flera
tagit initiativ, haft ansvar och aktivt utövat ledarskap.
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som att det vardagliga arbetet och de korta samtalen ges mest utrymme
och är mest betydelsefullt för lärandet.

Alla fyra fänrikar beskriver många olika situationer där övningar eller
något de gjort eller sagt kommenterats. I såväl fänrikarnas berättelser som
vid observationerna framträder arbetsrum, fikarum och alla former av
transporter, t.ex. i bil eller båt till eller från övningar, som arenor för kortare
samtal. De pauser som uppkommer vid t.ex. transporter förefaller ofta ut-
nyttjas till sådana samtal.

Föregångsmannaskap och mentor

En framträdande aspekt av det informella och vardagliga lärandet är det
militära föregångsmannaskapet. Det informella lärandet kan sägas för-
kroppsligas i fänrikarnas tal om föregångsmannaskap och förebilder. Alla
fyra fänrikar talar på något vis om kollegor som förebilder, såväl i positiv
bemärkelse som mindre positiv bemärkelse. Det kan vara att de i någon
person ser egenskaper eller sätt att vara som de också vill ha eller inte ha.
Helen och Lena menar dock att de saknar kvinnliga förebilder.

Noterbart är att föregångsmannaskapets potential för lärande är stort i
sammanhang där arbetet är synligt för andra och där genomförandemo-
ment ofta sker kollektivt, vilket ofta är fallet för de fyra fänrikarna. Betydel-
sen av föregångsmannaskapet och av förebilder framträder tydligt i Tonys
uttalande om hur han har utvecklat sitt ledarskap. Han säger:

Alltså allt ledarskap, det har jag fått genom att titta på mina föregångsmän.
Titta på min kolleger. (T1:217)

I jämförelse med de andra tre fänrikarna uttrycker Tony en tydlig strategi
att dels titta på sina kollegor, dels att söka respons på det han gör. Om det
är så att han bara är mer medveten om vad han gör, bättre förmår uttrycka
det eller om det verkligen är så att han observerar och söker respons på ett
mer systematiskt sätt än de andra är svårt att bedöma. Hans strategi byg-
ger dock på ett aktivt sökande efter föregångsmän och förebilder. Även
begreppet mentor används i detta sammanhang, men Tony är ensam om
att använda begreppet mentor för att tala om kollegor som han ser som
förebilder.



143

Lärarna

Handledning och mentorskap

I de fyra lärarnas berättelser används begrepp som handledare, mentor
och mentorskap. Begreppet handledare använder de när de talar om lärar-
utbildningen och de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen.
Begrepp som mentor och mentorskap använder de för att beteckna situa-
tioner där de själva som nyblivna lärare har formellt utsedda mentorer.
Jenny och Elisabeth använder även begreppen för att beteckna sin rela-
tion till elever. Exempelvis benämner de sig själva som mentorer för en
grupp barn, istället för att benämna sig som klassföreståndare för klas-
ser.83

Under det första året har Sofie och Agneta formellt utsedda mentorer
medan Jenny och Elisabeth inte har det. I Jennys fall hade hon en mentor
under den termin hon arbetade på skolan, men ännu inte var färdig med sin
lärarutbildning. Efter avslutad utbildning avböjde hon erbjudandet om
mentor. Mycket beroende på att hon kände att hon ”inte behövde det”,
dels för att hon hade lärarlaget, dels för att hon vet vilka hon kan vända
sig till på skolan om det är någonting hon behöver hjälp med. Även om
Elisabeth inte har haft någon formell mentor så har hon andra, mer eller
mindre, formella grupperingar i vilka hon kan få stöd.

Mentorskapets form och innehåll

Under det första året har Sofie tre olika mentorer medan Agneta under vå-
ren har en mentor. Sofies första mentor arbetade på en annan skola och
Sofie hade haft henne som handledare under den avslutande praktiken i
lärarutbildningen. De kom då tillsammans överens om att hon skulle vara
hennes mentor. Sofie ordnade således en egen mentor utan inblandning
av någon på den skola hon började arbeta. Med denne mentor har Sofie i
princip bara telefonkontakt, eftersom de planerade skolbesöken uteblev.
Orsaken till det var att oväntade saker dök upp för mentorn, vilket medför-
de att antingen satt Sofie själv och väntade eller så ställdes mötena in med
kort varsel. Eftersom Sofie upplevde ett behov av att få prata och få stöd
på skolan, bytte hon mentor. Om första bytet säger Sofie:

                                                
83 Agneta använder begreppet kontaktlärare för att beskriva sin funktion gentemot

barnen. Jag har inte närmare undersökt vilka innebörder lärarna lägger i begreppen.
Det är således oklart om lärarna använder olika begrepp för samma fenomen eller
om de talar om olika fenomen med reellt skilda arbetssätt och förhållningssätt.
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”Nä, det här går inte”, tänkte jag. För att, och sen var det att jag kände att jag
inte kom in bland de lärare som har jobbat här länge. Att jag kände att jag
inte kunde bara ställa frågor heller, för det var ju liksom den som var men-
torn som skulle svara på dem då och hon var på en annan skola. Så att då be-
stämde jag, eller det var att jag gick och funderade på jag kanske borde byta,
eller jag kanske borde ha en här också. Sen var det någon inne på, en studie-
rektor som sade också, utan att jag hade sagt någonting, sa att: ”Du kanske
kunde ha en här också?” Eller någonting. Sen var det en sådan jobbig vecka.
Det var någon lektion som var jättejobbig. Eller det var flera stycken. Sen
satt jag i lärarrummet och sen satt jag på toa och grinade och tyckte att hela
världen var emot mig. Och då kände jag att nu måste jag ha en mentor här
och då gick jag in och pratade med studierektorn. Och så tyckte hon att jag
kunde ha, frågade om det var någon speciell som jag ville ha, ”Nä, jag vet inte
sade jag”, och då föreslog hon en. (S1:94)

Sofies behov av att ha någon att samtala med och få hjälp av kan kopplas
dels till en upplevd distans till kollegorna, dels till hennes arbetssituation
med bl.a. svårigheter att få eleverna att lyssna på henne under lektionstid.

Den andra mentorn, den som studierektorn föreslog, är enligt Sofie en
tongivande lärare på skolan. Han är en återkommande person i hennes
berättelse och framstår som en person som förmedlar och är bärare av
skolkulturen. Enligt Sofie har han hög status, hörs och syns samt styr med
”järnhand” över sitt ämne. Denne person träffade Sofie vid några tillfällen,
bl.a. för att prata om undervisningen, om ämnesinnehåll och för att plane-
ra.

Mentorn tog dessutom över totalt sex lektioner i hennes tre klasser för
att prata med eleverna, vilket gav Sofie möjlighet att observera såväl ele-
verna som mentorn. I varje klass handlade det i princip om en 40-minuters-
lektion vid två olika tillfällen under samma vecka. Klasserna skulle även
skriva s.k. ”kontrakt” på temat: ”vad kan jag göra för att bidra till att klima-
tet i denna klass blir bättre?” Mentorn och Sofie planerade att följa upp
detta, men det blev inte av.

Den tredje mentorn fick Sofie från och med höstterminen eftersom den
andra mentorn inte ansåg sig ha tid att vara mentor. Denna tredje mentor
är yngre än Sofie och har arbetat några få år som lärare. De andra två men-
torerna har arbetat som lärare i mer än tio respektive tjugo år.

När Agneta anställdes på sin skola hade hon under den första en och
en halv månaden inte någon mentor. Men eftersom hon kände att kolle-
gorna i arbetslaget inte hade tid att ge henne det stöd hon önskade, fick
hon efter påtryckningar på skolledningen en mentor. Hon ansåg sig nämli-
gen behöva någon som kunde hjälpa henne samt någon att prata ”peda-
gogiska” frågor med. I likhet med Sofie upplever Agneta lärararbetet pro-
blematiskt och slitsamt och särskilt i fråga om hur hon skall hantera klass-
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rumssituationerna, dvs. få eleverna att lyssna på henne och göra det hon
ber dem om.

Mentorn undervisar i samma ämnen som Agneta, dvs. svenska och
engelska, men tillhör ett annat arbetslag. Agneta delar arbetsrum, dvs.
bokförrådet, med mentorn vilket innebar att de dels var lite bekanta innan
de blev mentor och adept, dels att de ”snabbt går om varandra” i varda-
gen. Agneta och hennes mentor kom överens om att de skulle sitta på
onsdagar och att de skall ta en halvtimme på sig. Inför mötena med men-
torn förbereder Agneta vad hon vill ta upp. Exempelvis förbereder hon sig
för att samtala kring hur elevtexter skall tolkas och betyg sättas. Hon be-
rättar:

Vi skall sitta onsdagar och vi har en halvtimme på oss att prata. Det är inte
speciellt mycket. På onsdag då så skall jag ta ett par texter med henne då och
ja, att bolla. Jag vet inte om hon känner till performance-analysen, jag tror
inte det.84 Men att jag, vi får se. Jag får visa hur jag har sett på de här texter-
na utifrån nationella kursplanen. Titta lite på dem, målen, plus den egen den
här nivådelningen, och höra hur hon säger. Om det är G eller IG eller så. Så
att hon kan kolla på texten. Sen måste jag ju klara resten själv. (A1:71)

Agneta uppskattar att hon under vårterminen träffade mentorn vid mindre
än fem tillfällen. Till det kommer kortare frågor och samtal som följd av att
de tillfälligtvis träffat på varandra i arbetet, ofta i arbetsrummet. I huvudsak
hade Agneta konkreta frågor, exempelvis om betygssättning eller om hur
man gör vid utvecklingssamtal, men hon berättade även – liksom Sofie
gjorde – att hon hade det jobbigt med disciplinen i klasserna. Inför höst-
terminen fick Agneta fast anställning på skolan, vilket medförde att hon
inte fick någon mentor.

Värdering av mentorskapet

Agnetas och Sofies beskrivningar visar att värdet av mentorskapet är tu-
delat. De beskriver att mentorskapet visst varit värdefullt och till hjälp för
dem, men de beskriver samtidigt mentorernas arbete som kortare insatser
som bara delvis motsvarat deras förväntningar. Undantaget är Sofies
tredje mentor med vilken hon upplever ett reellt stöd under i princip hela
hösten. Sofie som har haft tre mentorer beskriver värdet på tre olika sätt.
Den första mentorn fungerade endast delvis som en samtalspartner på
distans genom att Sofie då hade någon att prata av sig med. Detta fyllde

                                                
84 Performance-analys är en metod att analysera elevernas färdigheter – performance

– i en text. Se t.ex. Bergman, 2001.
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dock inte hennes behov av att ha någon som hon spontant och direkt kan
ta kontakt med, t.ex. genom att söka upp i korridorer eller tala med vid da-
gens slut. Den andra mentorn hjälpte henne handgripligen genom att hjäl-
pa till med planering och att samtala med eleverna i tre av Sofies klasser.

Relationen med den tredje mentorn beskriver Sofie som öppen och när-
mast informell och kamratlig, vilket genererar ömsesidigt utbyte av tips
och idéer samt möjligheter för Sofie och mentorn att positionera det de
gör, tänker och är med om i relation till varandra. Enligt Sofie har relationen
till denna mentor varit mera informell och på mer jämbördig basis, än vad
relationen med den andra mentorn var. Anledningarna till det är dels att
den tredje mentorn själv är relativt oerfaren, dels att de till vardags i högre
grad arbetar i närheten av varandra, vilket gör det lättare att samtala spon-
tant. I huvudsak har de pratat om sina erfarenheter, dvs. det de är med om,
samt utbytt tips. Sofie berättar:

Ja nu har jag haft Ulla här och det har ju varit bättre för att då har jag haft
någon här att vända mig till. Och sen så har det blivit mer så att vi har pratat,
vi har utbytt olika erfarenheter bara. Mest som, eftersom inte hon inte heller
har jobbat så länge va. Hon är ju yngre än mig också då. Så har vi liksom ut-
bytt tips bara, kan man säga. Och det är ju värdefullt att känna liksom att
hon då med alla sina ämneskunskaper och alltihopa, då fattas det andra bitar
för henne liksom. Och se det också. […] Det betyder att jag kan se att jag
kan vara bra på andra saker. Att jag kan värdesätta för mig själv det jag kan.
(S3:149; 150)

En betydelsefull insikt för Sofie har, som framgår av senare delen av citatet
ovan, varit att mentorn, trots sina ämneskunskaper, har brister inom andra
områden. Denna insikt hjälper Sofie att värdesätta sina egna färdigheter på
annat sätt än tidigare.

Agneta beskriver relationen till sin mentor som närmast formell, där hon
frågar och mentorn svarar. Agneta å sin sida vill gärna ha samtal och dis-
kussion som bygger på spontanitet, men detta kommer inte till stånd med
mentorn. Agneta säger:

Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva den relationen. Jag känner att jag inte
har fått så mycket. Jag har fått några tips. Jag har frågat: ”Hur har du gjort
när du har jobbat med dikter i sjuan” och så? Då har jag kunnat få några idé-
er. Jag vet inte vad det är som gör att jag inte tyckt att jag kunnat ta till mig
så mycket av det hon har sagt. Det kan vara jag själv som har stängt mig. Jag
har inte funderat så mycket på det där. Vi har ju suttit några gånger och pra-
tat då, en halvtimme, trekvart. Eller att jag upplever att det bara är jag som
frågar. Att det blir inte det här spontana. Det kommer inte igång någon dis-
kussion. Det har inte gjort det och det kanske det inte kommer att göra. Så
jag tycker väl inte att jag har behov av en mentor, om det är så. Jag tycker att
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jag kan fråga andra svensklärare som jag lärt känna, mer spontant. Så jag
tycker inte det fyller den funktionen kanske som. Jag har heller inte sagt rik-
tigt hur jag vill ha det [med en mentor] för jag vet inte. (A2:140)

Agneta anser inte att mentorskapet givit så mycket, mer än några tips. Hon
efterlyser spontana diskussioner med mentorn och att denne mer bjuder in
till samtal genom att fråga hur hon tänker eller upplever olika saker. Detta
har enligt Agneta inte förekommit. Under det första året återkommer Agne-
ta ofta till avsaknaden av samtal och diskussioner kring pedagogiska frå-
gor. Mentorn och arbetslaget förmår inte tillgodose denna önskan. Att
Agneta tar frånvaron av diskussion som anledning att ifrågasätta men-
torskapet kan tolkas på två sätt. Dels som uttryck för en önskan om ömse-
sidiga samtal och inte samtal av fråga-svar-karaktär, dels som att hon inte
upplever utfallet av samtalen, dvs. innehållet i samtalen, som tillräckligt
givande i förhållande till vad hon själv investerar i dem. Noterbart är att
Sofie i början av året förefaller uppfatta mentorn som den som skall svara
på frågor, så att hon själv inte behöver ”besvära” andra lärare. Sofie fram-
håller:

Jag måste ha någon som kommer eller en. Som finns till hands som jag kan
söka upp i korridoren på en gång. Jag vet ju att mentorn får extra pengar för
det. Därför att svara på frågor för det kan ju gå åt en massa tid. Och då vill
inte jag ligga till last för någon annan genom att springa och fråga, för jag vet
att jag är en sån att ställer jag en fråga så vill jag fråga mer, mer, mer. Och då
tar det lång tid. Så mentorn behövde vara här kände jag, känna till lokalerna.
(S2:15)

Även om hon ger uttryck för behovet av att fråga, så förväntar sig inte
Sofie att samtalen med mentorn enbart blir av fråga-svar-karaktär. I likhet
med Agneta efterlyser hon mer ömsesidiga samtal och att prata om peda-
gogiska frågor eller om sina upplevelser.

Inte bara Agneta och Sofie utan samtliga fyra lärare ger tydligt och
starkt uttryck för önskemålet att prata om pedagogiska frågor eller om sina
upplevelser. Det senare kan närmast karaktäriseras som ett behov av att
”prata av sig”. Det är dock Agneta och Sofie som starkast ger uttryck för
att de vill ha mer av dessa samtal. Orsakerna till det bedömer jag har att
göra med deras mera påfrestande yrkesdebut, att de har färre möjligheter
att konstruktivt samtala med kollegor eller se dem i undervisningssituatio-
ner och att de är osäkrare såväl som personer som i sin lärarroll.

Sammantaget verkar Sofie i högre grad ha haft nytta av sina mentorer
än vad Agneta har haft av sin mentor. Med den tredje mentorn har Sofie
exempelvis ömsesidiga samtal och utbyten av tips och idéer. Vidare har
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hon av den andre mentorn fått konkret hjälp med planering och att samtala
med klasserna om hur man är mot varandra och hur man beter sig i klass-
rummen. Vid de sex lektionstillfällen mentorn ledde Sofies lektioner satt
hon längst bak i klassrummet och observerade. Genom att iaktta mentorn
lärde hon sig bl.a. att hon skulle kunna improvisera mer och att via berät-
telser ”sväva ut” mer för att ge andra sätt att förklara något på. Vidare lade
hon märke till elevernas minspel och kroppsspråk, något hon tidigare inte
varit medveten om att det förekom i den omfattning det gjorde. Hon säger:

Jag stod och tittade på dem och satt och lyssnade. Vid nått tillfälle, i en
klass, hade jag fullt sjå att hålla tårarna borta för jag såg att de tyckte att det
var roligt att retas med mig. […] Jag såg det på deras kroppsspråk liksom.
[…] Det var någonting att vissa lärare spelar det ingen roll hur man beter sig
emot. De kunde man psyka. Sådana blickar skickade de mellan varandra, och
då stod jag och såg ju det. Då förstod jag, att ”aha, de tycker att det är roligt
när jag blir arg”. (S2:106; 108; 110)

Möjligheten att i lugn och ro få observera eleverna har exempelvis, enligt
Sofies utsaga, bidragit till att bättre se och bättre förstå spelet mellan ele-
ver och det hon själv är med om.

Agneta har visserligen fått lite tips av mentorn och denne har svarat på
frågor, men någon mer betydelsefull hjälp anser sig inte Agneta ha fått.
Hon har försökt berätta hur jobbiga disciplinfrågorna är för henne, men
känner att hon varken har fått det gensvar hon vill ha eller att mentorn vi-
sat det intresse för Agneta och henne situation som Agneta skulle vilja.

Är den informella kommunikationen viktigare?

Även om Agneta och Sofie har haft formellt utsedda mentorer har de mera
informella kontakterna med andra personer i vardagsarbetet stor, om inte
större, kommunikativ betydelse för dels deras lärande, dels hur de upplevt
den första tiden. Båda två beskriver mentorernas arbete som kortare insat-
ser som bara delvis motsvarat deras förväntningar. För Sofies del har den
andra och tredje mentorn hjälpt henne i några viktiga frågor, t.ex. plane-
ring, elevers beteenden samt i fråga om konkreta tips och idéer. För Sofie
har sålunda mentorerna betytt mycket i några viktiga aspekter kring un-
dervisningens genomförande, vilket gör det problematiskt att dra någon
slutsats om vad som varit mest betydelsefullt för henne. Under den första
terminen har de informella kontakterna av någon större betydelse för Sofie
i huvudsak begränsat sig till samtal med kollegorna i arbetsrummet. Under
andra terminen har dock de informella kontakterna ökat och även börjat
omfatta konkret arbete med undervisning. Exempelvis började Sofie under
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den andra terminen att samarbeta med dels en nyanställd speciallärare,
dels en annan nyanställd lärare i fråga om undervisningen i språkval för en
grupp elever

För Agnetas del tycks de informella kontakterna ha varit av större be-
tydelse än mentorns insatser. Hon lyfter fram några av lärarna på skolan
som med tiden kommit att betyda alltmer för henne. Särskild betydelse har
en lärare i arbetslaget, som hon i slutet av vårterminen kom att prata allt
mer med. Främst därför att de ”fann varandra”, dvs. trivdes ihop, hade lik-
nande idéer och hade samma elevgrupper. Om en annan kollega som också
betytt mycket, särskilt under de första månaderna berättar Agneta:

Ja, jag har känt att jag har kunnat komma till honom. Jag fick ju ingen mentor
direkt när jag kom, och det var ingen i arbetslaget som blev min fadder så att
säga. Eller tog hand om mig så och var tillgänglig. Men mitt i det kaoset så
kunde jag känna att jag kunde gå till honom med vad som helst. Han tyckte
nog inte att någon fråga var för dum. Han visade det i alla fall inte och det
tyckte jag var jättebra. Jag kände mig trygg med honom. Han tog sig alltid tid
och uppmuntrade mig. (A2:17)

Agneta ger här exempel på en kollega som från första början tagit sig sär-
skild tid med att hjälpa henne. En orsak till detta informella stöd är att de
arbetar med i stort sett samma elever och delar kontaktlärarskap för en
mindre grupp elever. Det är naturligtvis svårt att utröna denne lärares mo-
tiv till att hjälpa och stötta Agneta. En rimlig tolkning, av flera möjliga och
sannolika motiv, är att Agnetas problem och tillkortakommanden även di-
rekt inverkar på den lärarens egen undervisning och position som lärare.

Informella sammanhang

Även om Jenny och Elisabeth inte har haft någon formellt utsedd mentor
under det första året så har de fått stöd av andra personer i omgivningen.
Jenny lyfter främst fram sitt lärarlag medan Elisabeth främst lyfter fram
andra sammanhang. På skolan är Elisabeth tillsammans med några andra
lärare med i en handledningsgrupp som leds av skolpsykologen. I den
gruppen tar de upp och bearbetar vissa specifika situationer i skolarbetet
som de upplever som arbetsamma, något som hon tycker är ”jättebra”.
Vidare är Elisabeth med i en gruppering av före detta studiekamrater från
lärarutbildningen som nu arbetar på olika skolor, men som – under ledning
av en lärare de hade under lärarutbildningen – träffas och pratar om hur
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det är att vara nybliven lärare.85 Även Jenny är med i denna grupp. Elisa-
beth är även med i en, som hon kallar, mentorsgrupp som bildats under
lärarutbildningen och som på eget initiativ fortsatt att träffas. I den grup-
pen har ungefär hälften av lärarna tagit examen och börjat arbeta som lära-
re.

Förutom detta lyfter Elisabeth under vårterminen särskilt fram en annan
nybliven lärare på skolan, som hon gått i samma studiegrupper med under
lärarutbildningen. De samtalar mycket om undervisning, kollegor, upple-
velser och betygssättning samt samarbetar några gånger i undervisnings-
sammanhang. Under höstterminen, och i det då nybildade arbetslaget, lyf-
ter Elisabeth särskilt fram samhörigheten med denne nya lärare och en an-
nan yngre och relativt nyutbildad lärare där alla tre har liknande syn på hur
de vill arbeta. Exempelvis driver de idén om att arbetslaget skall ha temaar-
beten under några veckor, vilket inte alla i arbetslaget är med på och, enligt
Elisabeth, i vissa fall direkt motarbetar.

Jenny sätter mycket stort värde på arbetslaget och menar att det varit
väldigt viktigt för henne att ha detta nära samarbete under den första ti-
den. Om arbetslagets betydelse under den första tiden säger Jenny:

Otroligt mycket. Jättemycket. För mig har det varit som en otrolig trygghet.
Jag behöver aldrig känna mig ensam, heller. Jag har alltid någon att vända mig
till med mina frågor. För frågor har man ju alltid ”var skall jag gå för att göra
det här?” Oj, nu har jag en EVK, vad är det jag behöver tänka på?” […] Just
vid sådana tillfällen kan jag ju då vända mig till mina kollegor, istället för att
behöva gå till någon, någon annan så kan jag direkt vända mig till dem. Jag
kanske har turen och kan vända mig till någon som har jobbat med den eleven
och vet hur föräldrarna är och som vet hur skolan fungerar lite mer ingående
också, än vad jag vet än. (J1:37)

Till skillnad från lärarna i Sofies, Agnetas och Elisabeths arbetslag samar-
betar lärarna i Jennys arbetslag kring undervisningen. I hög grad planerar,
genomför, utvärderar och utvecklar de undervisningen tillsammans. De är
sällan helt ensamma i undervisningssituationer utan ofta är flera lärare med
under hela eller delar av lektionerna. Att de arbetar så tätt tillsammans, ser
varandra i handling samt samtalar så mycket om undervisningen är enligt
Jenny en bidragande faktor till att hon inte saknar någon utsedd mentor.

                                                
85 Vid två tillfällen har jag varit med när denna grupp träffats. Att Elisabeth och Jen-

ny ingick i denna grupp var inte det primära motivet för att var med, utan syftet
var att i vid mening lära mer om vad det innebär att vara nybliven lärare.



151

Sammanfattning och kommentarer

Fänrikarna använder begreppen handledning, uppföljning och utvärdering
när de talar om situationer i arbetet där någon annan officer – i princip all-
tid med högre grad – finns med och kommenterar det som fänrikar gör. Be-
greppen används mer eller mindre synonymt för att beskriva detta, även
om begreppen används mer frekvent i vissa sammanhang. Handledning
används ofta för att beteckna en mera formellt påkallad och planerad akti-
vitet där annan officer är med under hela eller en del av den aktivitet fänri-
ken genomför. Handledning kan dels efterfrågas av fänrikarna själva, dels
erbjudas eller påbjudas av andra officerare. Vanligast förefaller påbjuden
handledning vara och då vanligtvis i farliga sammanhang, exempelvis
skarpskjutning. Erbjuden handledning förekommer i mindre omfattning
och i minst omfattning efterfrågas handledning. Handledningen kan såväl
innefatta förarbetet, dvs. att kommentera övningsplan, som genomföran-
det. De fyra fänrikarna har handletts vid två till fem tillfällen under första
året.

Handledning, uppföljning och utvärdering kan även ske mera informellt,
ofta när fänrikarna arbetar tillsammans med högre officerare eller när dessa
kommer och tittar på vad som sker. Kortare eller längre samtal kan då äga
rum eller där fänrikarna får kommentarer, tips och idéer eller omdömen.

Oftast uppskattar fänrikarna handledningen, uppföljningen och utvär-
deringen då de tycker att de lär sig av den, får tips och idéer och kan jäm-
föra sig med kollegor. Ibland kan det dock upplevas som ett extra jobbigt
och onödigt kontrollinstrument, särskilt om fänrikarna inte tycker att de
fått ut någonting av det själv. Exempelvis riktas kritik mot för lite tid till
ömsesidiga samtal och att de andra officerarna inte sätter sig in i fänrikar-
nas bakomliggande tankegångar.

De tre främsta huvudmotiven till att handledning, uppföljning och ut-
värdering förekommer har att göra med lärande, bedömning och kontroll.
Fänrikarna får på detta sätt hjälp i sitt lärande genom kommentarer, tips
och omdömen från mer erfarna kollegor. Vidare skaffar sig högre officerare
på detta sätt ett bedömningsunderlag till de tjänstgöringsbetyg som fänri-
karna skall ha. Dessutom kontrollerar de och skaffar sig egen kunskap om i
vilken mån fänrikarna klarar av arbetsuppgifterna. Om någon fänrik inte
klarar av arbetet drabbas andra officerare av detta eftersom de arbetar till-
sammans i grupper kring de värnpliktiga.

Vid Bengts, Lenas och Helens förband finns en officer som har funktio-
nen som särskild handledare för yngre befäl. På Tonys förband finns inte
denna funktion. Handledare yngre befäl har en särskild uppgift att ta hand
om de nyblivna fänrikarna när de kommer till respektive förband. Exempel



152

på aktiviteter som anordnats är introduktionsutbildning, hjälp och stöd i
praktiska frågor, utvärderingar, extra utbildningar, samtalsgrupper samt
handledning. Handledaren yngre befäl har kontakt med förbandets blivan-
de fänrikar redan under tiden de läser på yrkesofficersprogrammet.

En framträdande och viktig aspekt av det informella och vardagliga lä-
randet är det militära föregångsmannaskapet, dvs. att officerare är förebil-
der för varandra.

Lärarna använder begrepp som mentor och mentorskap för att beteckna
ett formaliserat stöd från kollegor. Av lärarna är det bara Sofie och Agneta
som har haft någon mentor. Agneta fick en mentor när hon arbetat en och
en halv månad. Hon träffade mentorn vid fem tillfällen men anser inte att
det föll så väl ut då det mera blev en fråga-svar-relation än en relation som
byggde på ömsesidiga samtal. Under året hade Sofie tre mentorer. Den
första mentorn som hon själv ordnat arbetade på en annan skola. På grund
av avståndet fungerade inte detta och hon fick en annan mentor på sko-
lan. För att minska ”stökigheten” på Sofies lektioner pratade denne bl.a.
med eleverna hur man beter sig i skolan. Den tredje mentorn hade hon un-
der höstterminen och hon beskriver den relationen som kamratlig och in-
formell. Denne är själv relativt oerfaren och de arbetar nära varandra i var-
dagen, vilket gör att de kan samtala spontant.

Jenny erbjöds mentor, men då hon dels sedan tidigare är bekant med
skolan, eleverna och personalen, dels arbetar så tätt tillsammans med kol-
legorna i arbetslaget ansåg hon sig inte behöva en särskild mentor. Enligt
henne fyller arbetslaget alla hennes behov på det området. Elisabeth har
inte heller haft någon mentor. Däremot ingår hon i tre olika samtalsgrup-
per. På skolan ingår hon i en handledningsgrupp med skolpsykologen och
några andra lärare på skolan och utanför skolan ingår hon, och även Jen-
ny, i en gruppering av fd. studiekamrater och numera nyblivna lärare som
träffas tillsammans med en lärarutbildare. Elisabeth ingår även i s.k. men-
torsgrupp som bildats under studietiden och i vilket ungefär hälften av
lärarna tagit examen och den andra hälften fortfarande är studenter.

Fänrikarna har i jämförelse med lärarna varit med om fler formaliserade
situationer där stöd i lärande, bedömning och kontroll fokuserats. Till
skillnad mot lärarna får fänrikarna ett formellt tjänstgöringsomdöme under
första året. Andra officerares kontroll- och bedömningsfunktion ingår
därmed som två viktiga aspekter i handledningen, uppföljningen och ut-
värderingen för fänrikarna. För lärarna framträder inte någon uttalad kon-
troll- och bedömningsfunktion, varken från andra lärares sida eller från
skolledningens sida.
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En bidragande orsak till den kollegiala kontrollen av huruvida fänrikarna
klarar av arbetet är officerarnas kollektiva arbete. Min tolkning är att office-
rare på förbanden upplever ett kollektivt ansvar för att de värnpliktiga får
en så bra utbildning som möjligt. Om en person, oavsett grad eller funk-
tion, inte utför arbetet på ett tillfredställande sätt kan det medföra merarbe-
te för kollegorna eller att eventuell frustration eller klander för genomfört
arbete drabbar andra officerskollegor. Likaså kan enskilda individers bete-
enden påverka t.ex. de värnpliktigas syn på den militära professionen och
officerare som föredömen.86 Grunden för det kollektiva ansvaret är att offi-
cerarna är beroende av att alla moment i utbildningen fungerar. Även om
officerare ansvarar för olika utbildningsmoment så framstår utbildningens
uttalande och outtalade mål som de gemensamma kollektiva målen.

Bland lärarna finns inte samma behov av kollektiv kontroll eftersom lä-
rarna – Jenny undantaget – inte har samma kollektiva ansvar för eleverna.
På Sofies, Agnetas och Elisabeths skolor bygger organisationsprincipen
på ett ämneslärarsystem där lärare ansvarar för särskilda ämnen i elevernas
undervisning. Exempelvis ansvarar Elisabeth för franska, engelska och
svenska i några elevgrupper, medan andra lärare ansvarar för andra ämnen
i samma elevgrupp. En följd av denna organisationsprincip är att lärarnas
främsta ansvar är att eleverna uppnår målen i deras egna ämnen. Andra
ämnen ansvarar andra lärare för. Incitamentet att lärarna kollektivt tar an-
svar för alla delar i elevernas undervisning blir således svagt. Om någon
lärare inte utför arbetet på ett tillfredställande sätt i sitt ämne, medför det
sällan direkt merarbete för kollegor i andra ämnen eller någon större fru-
stration för att den egna undervisningen i någon högre grad påverkas.
Medan fänrikarnas förmåga att genomföra arbetet framstår som en kollek-
tiv angelägenhet, framstår lärarnas undervisning vara av mer privat natur.

I Jennys lärarlag däremot framträder ett behov av kollektiv samordning
eftersom de arbetar så tätt tillsammans och eftersom skolledningen givit
dem ett kollektivt ansvar för att eleverna når målen i alla ämnen. Arbetssät-
tet förutsätter dessutom att alla lärare klarar av det delade ansvaret, öp-
penheten och samarbetet.

                                                
86 Exemplet som lyfts fram tidigare i kapitlet där kompanichefen tillrättavisade en

fänrik vars uttalanden ”balanserade på gränsen till sexism” kan ses som ett sätt att
undanröja beteenden som kan slå tillbaka såväl på individer som på officerskollekti-
vet.
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Kapitel 8. Samtalsklimat, berättande
och eftertanke

I detta kapitel belyses yrkesintroduktion, kommunikativa arenor och be-
tingelser för kommunikation utifrån temana samtalsklimat, berättande och
eftertanke. I kapitlet gör jag skillnad mellan samtal och berättelser, där be-
rättelser utgör historier om något som varit och där särskilda poänger lyfts
fram. Berättelserna är ofta anekdotiska till sin karaktär, handlar om någon
särskild situation eller person och förmedlar på ett eller annat vis något
budskap (Bruner, 1990; 1996; Gudmundsdóttir, 2002).

Berättelsers ursprung och innehåll kan vara hämtade från olika tidspe-
rioder, såväl från tiden innan de började på förbanden respektive skolorna,
som tiden de arbetat på förbandet respektive skolan. Kapitlet belyser be-
rättelser från båda tidsperioderna, då det visat sig att det finns skillnad
mellan fänrikarna och lärarna gällande vilka tidsperioder berättelserna refe-
rerar till.

Med eftertanke avses i kapitlet en process där fänrikarna eller lärarna
tänker tillbaka på något de upplevt, tänkt eller känt. Fänrikarna och lärarna
använder i dessa sammanhang begrepp som ”tänka tillbaka”, ”reflektion”,
”fundera” och ”eftertanke”.

En reservation måste göras i fråga om karaktären på det empiriska mate-
rial som ligger till grund för avsnittet. Denna reservation är kopplad till de
metodiska förutsättningar som lärarnas och fänrikarnas yrkesvardag ger.
Jag har varit med på fler informella situationer, t.ex. fikapauser, övnings-
uppehåll och resor, när det gäller fänrikarna, än vad jag varit när det gäller
lärarna. Observationerna i såväl lärarnas som fänrikarnas yrkesvardag har i
mångt och mycket byggt på att följa individerna under några dagar. Lärar-
nas yrkesvardag framträder då i ljuset av fänrikarnas vara mer hektisk i den
bemärkelsen att lärarnas arbete bygger på individuellt genomförande. En
följd av det är att lärarna – undantaget Jenny – arbetar mer ensamma och i
högre grad har kortare och ofta mera tidspressade samtal eller möten med
kollegor, än vad fänrikarna har. Fänrikarnas yrkesvardag vid utbildning av
värnpliktiga har fler inslag av pauser, transporter och gemensamt arbete än
vad lärarnas yrkesvardag har.87

                                                
87 Noteras bör att jag inte har gjort några observationer under tillämpade övningar där

även fänrikarnas egna färdigheter sätts på prov under pressade förhållanden, t.ex.
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Fänrikarna

Samtalsklimat

Överlag beskriver alla fyra fänrikar öppna samtalsklimat på förbanden,
kompanierna och inom plutonerna. Mellan fänrikarna som gått yrkesoffi-
cersprogrammet tillsammans finns ett mycket öppenhjärtigt och förtroligt
samtalsklimat, mer än gentemot andra officerare på förbandet. Orsaker till
detta står att finna i fänrikarnas gemenskap sedan utbildningstiden och att
de då uppmuntrats att vara öppenhjärtiga, t.ex. vid utvärderingar.

Tony beskriver ett mycket öppet samtalsklimat på förbandet och drar
sig inte för att säga kritiska saker till högre chefer. Detta möts positivt och
han får själv öppenhjärtig respons av höga chefer. Samtalsklimat och sam-
arbetet med kollegorna beskriver han som stimulerande och utvecklande.
Även i Helens, Lenas och Bengts berättelser framträder ett öppet samtals-
klimat, dock med en viss distans till några högre befäl, något som påverkar
öppenheten i samtalsklimatet. Exempelvis beskriver såväl Helen som Lena
svårigheter att kommunicera med en av sina respektive plutonchefer de
under året haft. Dessa relationer beskriver de som stundtals ansträngda,
begränsande och kontrollerande. Lena beskriver dessutom en inledande
misstänksam attityd från kompaniledningen genom att jämföra med ett an-
nat kompani hon arbetat på:

”Ni är fänrikar, kom inte här och tro att ni är nåt”. Och det, den tendensen
fanns inte alls förut [på det andra kompaniet]. Utan: ”Å fan vad bra, nu kör
vi. Vi delar på övningarna. Det här kör du. Det här kan du va?” Det var lite
mer så där. Här var det lite mer: ”Kom inte och tro att ni är nåt mer än fänri-
kar”. (L1:150)

Mot bakgrund av detta beskriver Helen och Lena samtalsklimat och sam-
arbetet med kollegor i olika termer beroende på vilka individer och vilken
tid under året som avses. Förutom de mindre positiva beskrivningarna
ovan, gör de beskrivningar i termer av stimulerande och utvecklande ar-
betsklimat som bygger på jämlik kollegialitet.

Samtalsklimatet påverkas även av att officerare i hög grad arbetar till-
sammans, såväl i genomförande som i frågan om gemensamma mål. Detta
tillsammans med för- och efterarbeten, med gemensamma resor och fika-
pauser samt att de delar arbetsrum gör att det skapas rikliga tillfällen till

                                                                                                                                
under stress, sömn och matbrist eller under tidspress. Rimligen finns då mindre ut-
rymme till t.ex. fika eller pauser där de inte talar om den förestående uppgiften eller
om det som just varit.
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samtal och berättande. Såväl om sådant som direkt har med arbetet att
göra som om sådant som inte har det.

Berättelsernas karaktär och innehåll

I fänrikarnas yrkesvardag är berättandet av berättelser vanligt förekom-
mande. Det förefaller vara lika vanligt att berättelsernas ursprung och in-
nehåll är hämtade från tidsperioden innan fänrikarna började på förbanden
som efter att de börjat på förbanden.

Två huvudkategorier av berättelser kan urskiljas. Dels sådana berättel-
ser som berättas som en direkt följd av aktiviteter eller problem som härrör
ur utbildningssammanhang de för stunden är involverade i, dels berättel-
ser som inte har någon sådan direkt koppling.88 Båda kategorierna av be-
rättelser förefaller förekomma i ungefär lika stor omfattning. Eventuellt med
något större tonvikt på berättelser kopplade till aktiviteter eller problem de
för stunden är involverade i.

Den första huvudkategorin utgörs av berättelser som uppkommer där-
för att någon gör eller säger något särskilt som har att göra med deras yr-
kesvardag, t.ex. olika utbildningssituationer. Exempelvis kan någon offi-
cers utsaga om de värnpliktigas fysiska förmåga leda till att någon annan
officer levererar en berättelse om andra värnpliktigas förmågor eller hur det
förr i tiden var ställt med de värnpliktigas fysiska förmåga. En annan berät-
telse som observerats uppkom ur samtal kring vad dagens yrkesofficers-
utbildning fokuserade på. Här förmedlades en bild av den tidigare offi-
cersutbildningen som mera lämpad för ”real action” och strid än dagens
yrkesofficersutbildning som närmast examinerade ”IT-officerare”. Dessa
berättelser utgör ofta exempel på en historisk koppling till det som de gör
eller säger i den nuvarande yrkesvardagen.

Den andra huvudkategorin av berättelser är de som berättas utan sam-
ma direkta koppling till något som sker eller sägs i yrkesvardagen. Vid någ-
ra tillfällen har observationer gjorts då vanliga samtal om vad de gjort i
helgen givit upphov till olika militäranknutna berättelser. Vid ett tillfälle
gav t.ex. en fänriks berättelse om helgens försök att uppvakta en kvinna på
krogen, upphov till att två andra officerare berättade om deras äventyr när
de och deras kurskamrater under några månader varit förlagda till en viss
ort för utbildning. I berättelserna förmedlades en bild av en grupp mer eller
mindre framgångsrika kvinnotjusare, medan själva utbildningen lyftes fram

                                                
88 Någon absolut gränsdragning mellan dessa två kategorier av berättelser går inte att

göra eftersom den bygger på en värdering av vad som är anledningen till att en viss
berättelse levereras.



157

som något ”nödvändigt ont” för att kunna ta nästa steg i karriären. Denna
berättelse följdes av en berättelse om en kvinna i förbandets förråd som
var intresserad av en av officerarna.

Vid andra observationstillfällen eller i fänrikarnas egna berättelser fram-
träder andra berättelser. Exempelvis om andra länders krigsmakter, om
egna eller andras äventyr under övningar, om officerares eller värnplikti-
gas vedermödor eller egenskaper, om förrådspersonalens saktfärdighet
eller om något som inte alls har med det militära livet att göra.

Arenor för berättande

Alla fyra fänrikar beskriver många olika situationer där berättande tar form.
I såväl fänrikarnas berättelser som vid observationerna framträder fikarum,
officersmässar, arbetsrum och alla former av transporter, t.ex. i bil till eller
från övningar, som arenor för berättande eller för kortare samtal. Fikarum,
officersmässar och arbetsrum är platser där berättandet vanligtvis före-
kommer. Särskilt för Bengt och Lena framträder officerarnas fikarum som
central plats där berättandet tar form. Främst för fikarummets centrala läge i
anslutning till kontor och värnpliktigas logement, vilket gör att fikarummet
frekvent besöks av officerarna. Såväl för fika som för att leta efter andra
officerare.

I fikarum, officersmässar, arbetsrum och under transporter eller pauser i
övningar skapas tid att samtala om annat än vad som varit eller vad som är
omedelbart förestående. En betydelsefull faktor för möjligheterna att ta del
av berättelser är det faktum att officerarna ofta arbetar tillsammans, delar
arbetsrum samt har nära till andras arbetsrum.

Tid och rum för berättande skapas även i samband med kurser eller
övernattningar när officerare umgås under stora delar av dygnet på tider
de i normala fall skulle ha varit hemma. Exempelvis Helen berättar om en
kurs där de studerat på dagarna och på kvällarna umgåtts på det elevhem
de bodde på.

Och det gör ju det att när vi sitter en sån där kväll, som på kursen då, där vi
bodde på lägenheter på ett elevhem i X-stad.89 Där satt vi uppe hos dom
och kollade på tv och snackade så här. Då blir det ju mycket det här liksom,
det är bara, det är andra försvarsmakter, deras materiel. ”Vad har hänt där för
krig? Och vad hände då? Och vad sa den värnpliktiga? Och hur var det på
den plutonsfesten?” (H3:107)

                                                
89 Stadens namn ändrat av etiska skäl.
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Fänrikarna umgås mycket privat med andra fänrikar, vilket gör att även
delar av fritiden kan utgöra arenor för berättande. Under fritiden lyfter de
fyra fänrikarna exempelvis fram gemensamma fester som arenor. Fester
anordnas även på förbanden och även dessa utgör arenor för berättande.
På Bengt och Lenas förband finns dessutom en särskild förening där äldre
officerare som tidigare tjänstgjort vid förbandet exempelvis är med på vis-
sa fester. Dessa officerare vill enligt Bengt gärna se sig som ”faddrar” för
de nya fänrikarna. Samtidigt som de vill höra hur fänrikarna har det, bidrar
de med berättelser från förr.

Berättarna

Alla kategorier av officerare står för berättelser, såväl fänrikarna som offi-
cerare av högre rang. Observationer på förbanden visar dock att det främst
är officerare med högre rang än fänrikar som står för berättelser som går
längre tillbaka i tiden. Exempelvis Lena säger:

De som är värst är ju kaptenerna. Men Gud, de borde ha ledsnat på att sitta
och berätta anekdoter om värnpliktiga. De är ändå, har jobbat ett antal år och
de har flickvänner och fruar och sånt där. Men det har blivit lite deras image
också tror jag. Att de ska sitta och prata sånt. (L3:86)

Att officerare av högre rang står för en stor del av berättelserna kan tolkas
på flera sätt. De har rimligen varit med om mera som de kan berätta om. Det
kan även vara ett uttryck för en hierarkisk indelning, där officerare som är
mer erfarna tar sig, eller ges, större utrymme att berätta. Vidare kan det vare
ett sätt för officerare att bygga en gemenskap med de yngre fänrikarna.
Exempelvis kan det för en kapten som nu mestadels har skrivbordstjänst
vara ett sätt att skaffa sig legitimitet hos fänrikarna, genom att bidra med
berättelser från tiden då han själv mest utbildade de värnpliktiga och själv
mest var aktiv i strid. Det senare är en tolkning som Lena gör.

Fänrikarnas berättelser förefaller i högre grad handla om det de själva
varit med om eller bygga på deras intresse för det militära, exempelvis in-
tresse kring krig, slag eller vapensystem. Vissa fänrikskollegor framträder i
fänrikarnas berättelser och vid observationer vara mycket starkt intresse-
rade och engagerade av det militära livet. Detta gör att de gärna tar del av
andras berättelser eller bidrar med egna.

Berättelser som verktyg för meningsskapande och handling

Berättelser erbjuder sätt att skapa mening och att förstå arbetet eller ar-
betsplatsen. Exempelvis Bengt kommenterar de berättelser som berättas
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vid middagar med äldre officerare som tidigare tjänstgjorde vid förbandet.
Han berättar:

Det är lite roligt faktiskt. Sen i och med att de berätta gamla erfarenheter och
sådana här saker som är roligt som inte har ändrat sig och sånt som har änd-
rat sig. […] De hade ju lite annat. Hierarkin var ju lite annorlunda. När de
var, de kunde ju vara själva med hundra (värnpliktiga) kanske. Något så där.
Och krigsutbildning, det är väl inget konstigt. (B3: 37; 38)

I citatet lyfter Bengt fram såväl det roliga som den kunskap som kan fås ur
dessa berättelser. Exempelvis framträder faktorer kring de äldre officerar-
nas arbetsförhållanden och syn på officersyrket och officersutbildning i
berättelserna. Liknande faktorer erbjuds i andra berättelser. Exempelvis har
Helen tagit del av berättelser om fester på mässen, ur vilka framgår hur
man som officer bör förhålla sig till mässen så att denna inte skändas.

Det kan bli för mycket berättelser

Både Helen och Lena menar att alltför mycket samtal och berättelser om
det militära livet kan vara jobbigt, då de gärna vill kunna samtala om annat
än just det militära. Även om Helen och Lena tycker att dessa samtal och
berättelser kan vara intressanta, spännande och utvecklande under första
tiden på förbandet, så upplever de dem som alltmer jobbiga mot slutet av
det första året. Lena framhåller att:

Men just det här med vad de pratar om när det är rast. När jag är ledig, jag
ligger inte och läser vapentidningar hemma. Jag får hem sådana här officers-
tidningar och sånt här. Självklart så läser jag igenom dom för det kan ju vara
saker som rör mig. Men jag ligger inte och, sitter inte och surfar på nätet för
att se senaste utgåvan av AK5-an och sånt där. Som många killar gör för de
har det intresset. De är intresserade. De tycker det är roligt. När jag är ledig
då […] har inte jag lust att sitta och prata ”det gröna livet”. Självklart kom-
mer det väl också upp. Om vi är ett gäng officerare som tar några öl så pratar
vi självklart om övningarna som har varit och sånt också. Det är ju naturligt.
Man pratar om sitt jobb. Men inte det här hela tiden! Vissa kan inte prata
om nåt annat. De har inget annat. (L3:82)

För både Helen och Lena har detta resulterat att de i vissa sammanhang
drar sig undan. Något som medfört att de i vissa sammanhang inte känt så
stor gemenskap med de manliga fänrikarna och att orsakerna till att de drar
sig undan diskuterats och analyserats av andra officerare. Noterbart är att
även vissa män som är fänrikar, enligt Helen och Lena, upplever ”dessa
ständiga” samtal om det militära livet som jobbiga.
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Eftertanke

Alla fyra fänrikar önskar mer tid till utvärdering, eftertanke och reflektion
kring övningar och det de gör, dock i varierande omfattning. Bengt är den
som i minst omfattning efterlyser mer tid till detta, medan Tony och fram-
förallt Helen är de som i störst omfattning önskar mer av detta. Tony öns-
kar att han haft större möjligheter till eftertanke och reflektion under året,
exempelvis att de varit fler officerare så att han i högre grad haft möjlighet
att gå ”bredvid” andra officerare. Som det varit under året menar han att
det varit ett högt tempo och en massa snabba ”puckar”, dvs. oförutsedda
saker som måste lösas snabbt, vilket medfört att han endast haft lite tid till
eftertanke kring det han varit med om. Han önskar sig:

Ett inryck med bra med folk där man ju har tid att reflektera och dra erfaren-
heter och göra om lite lektionsplaner och sånt här då. Att man, nästan att
man hade gått bredvid plutonchefen liksom och. Så som förr-förra inrycket.
Då gick jag, var jag ju ställföreträdare, men det var bara puckar hela tiden ju.
Jag var ju och truppade liksom. Jag hade ju inte tid med nåt annat. (T3:19)

De fyra fänrikarna lägger ner olika mycket tid på att personligen begrunda
eller reflektera kring sin yrkesverksamhet, det de gör eller det de är med
om. Bengt förefaller vara den som ägnar minst tid åt detta. Han säger, ut-
ifrån insikt under den andra intervjun, att:

Man skulle behöva utvärdera varandra. Alltså, någon gång i veckan, om man
skulle, om man skulle kunna komma fram till nåt. För det är liksom, man gör
en massa grejer, jobbar 12-14 timmar. Man har ingen aning om vad man har
gjort liksom. På fredag vet jag inte vad jag har gjort under hela veckan liksom.
(B2:195)

Helen däremot ägnar mycket tid åt att reflektera och fundera och framstår
som en reflekterande person som bl.a. skriver dagbok. Vidare har hon un-
der året hamnat i situationer som tvingat henne att tänka till över sig själv,
sin situation och det militära systemet. Exempelvis vad det innebär att vara
kvinna i försvarsmakten, varför det är samarbetssvårigheter med vissa be-
fäl samt den egna tjänstens fysiska krav på henne. I fråga om möjligheter
att lära ännu mer av erfarenheter lyfter Helen fram vikten av att ha tid till
eftertanke och reflektion. Hon berättar:

Det jag saknar lite grann det är just den här, den här långa semestern. Jag har
inte haft tid att reflektera. Eller, vi är ganska duktiga på att utvärdera i alla
möjliga och omöjliga sammanhang. Men det kan man göra precis i stunden då
va. Men sen så det som liksom jag lär mig nåt på tror jag det tar ett litet tag
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innan det trillar ner. Det är bara att titta på det här året och det vi har pratat
om. Liksom att det tar tid innan man omvärderar grejerna, eller kanske ser
dom egentligen på rätt sätt. Eller vad nu det rätta är. (H3:202)

I citatet betonar Helen vikten av att ha tid att i lugn och ro tänka och re-
flektera för att lära sig. Erfarenheter och insikter som framkommer i utvär-
deringar menar hon behöver tid för att ”trilla ner”. Detta kan tolkas som att
det tar ett tag innan kunskapen blir medveten, användbar eller möjlig att se
i ett (större) sammanhang

I samtliga fänrikars berättelser finns inslag som visar att planering, ut-
värdering, eftertanke och reflektion ibland nedprioriteras av en stor grupp
officerare till förmån för att vara med där det ”händer saker”, t.ex. med de
värnpliktiga. Alla fyra fänrikar menar dessutom att framåtanda, handlings-
kraft och initiativrikedom ses som positiva egenskaper hos en officer, me-
dan tvekan eller eftertanke, t.ex. att man gör olika överväganden, kan ses
som svagheter. Överhuvudtaget förefaller det finnas en underliggande
rationalitet på de tre förbanden – såsom det framträder i fänrikarnas berät-
telser och vid observationer – som innebär att officerare skall göra saker
som syns, t.ex. genomföra övningar, vara med där det ”händer saker” eller
skriva dokument. Inom den rationaliteten premieras inte eftertanke och
reflektion.

Fänrikarnas samtal med varandra eller med andra officerare kring det de
gör förefaller ske på ett relativt ytligt plan utan några mera avancerade
analyser, t.ex. om vad som hände och varför. Bengt säger:

Jo alltså tiden finns ju liksom i fikarummet och så där. Men då, ja, man sitter
ju inte där och reflekterar över sånt liksom när man har rast. […] Varför gick
den övningen bra och? Det är inte såna grejer man snackar om? […] Jo, men
sånt kommer ju över en, men liksom det tar ju tio minuter, sen så har ju folk
som, eller om man själv haft det, så har man ju vädrat det sen så släpper man
ju det. (B2:197; 198)

Vanligast än de korta och improviserade samtalen på väg hem från en öv-
ning, t.ex. i bilen eller i fikarummet efteråt. Om dessa samtal säger exempel-
vis Bengt:

Så är det så lång tid som det tar att åka i bilen in till grejerna man ska lämna
av, saker som är något speciellt. Men oftast är det den som är, nån som är
övningsledare så då kan man ta upp det själv liksom. […] Typ att: ”Ja, det
blev fel där” eller: ”Det gick åt helvete liksom. Jag bara sa fel saker”. Och då
håller de väl med oftast. Men det är inte alls så där att man utvärderar var-
andra (B2:232; 233)
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Bengts citat är en typisk beskrivning av såväl de spontana samtalen som
av den relativa ytligheten i samtalen. Helen däremot framhåller att hon
saknar djupare samtal där de vrider och vänder på problem och i hög grad
analyserar olika handlingsalternativ. Hon lyfter särskilt fram samtalen i
handledningssituationer med högre chefer. Helen berättar:

Jag känner ju att jag är en sån person som skulle vilja berätta; ”Jag tänkte så
här” eller ”jag gjorde så här och det fick dom här och dom här konsekvenser-
na”. Men jag känner inte att det utrymmet finns, och så är det just det med
den där trappan att man vill liksom inte, jag vill ju inte att det här ska bli
som en enda stor bortförklaring. (H3:245)

Trappan som Helen relaterar till här är ”feedbacktrappan” och då Helen
inte vill att hennes förklaringar skall ses som bortförklaringar, väljer hon i
vissa situationer att inte förklara sig alls.

Ur alla fyra fänrikars berättelser framträder en bild av feedback från hög-
re befäl i huvudsak som en envägskommunikation där fänrikarna lyssnar.
Såsom fänrikarna berättar är det sällan det blir ett ömsesidigt samtal där
intentioner, syften och överväganden lyfts upp till ytan. Anledningar an-
ges vara tidsbrist, att fänrikarna inte ansett det vara läge eller att den som
gett feedbacken inte brytt sig om att ta reda på bakomliggande faktorer.
Vid ett tillfälle då Helen tydliggjorde sina intentioner fick hon av ett högre
befäl – med förvåning i rösten – kommentaren: ”Jaha, men du har ju tänkt!
Du kan liksom motivera varför du gjorde som du gjorde”. Varpå Helen sva-
rade att: ”Ja, det är klart jag kan” (H3:102).

Lärarna

Samtalsklimat

Lärarnas beskrivningar av samtalsklimatet på skolorna varierar från mycket
dåligt till mycket bra. Jenny är den som beskriver det mest positiva sam-
talsklimatet. Hon beskriver ett utvecklande, öppet och konstruktivt sam-
talsklimat såväl i arbetslaget som på skolan som helhet. Eftersom de ofta
arbetar tillsammans med planering, genomförande, utvärdering och ut-
veckling samtalar de mycket i arbetslaget. Jenny säger:

Jag tror att vi prioriterar att vi skall få sitta och prata med varandra. Att vi
skall få sitta tillsammans och diskutera sådana saker. Allting bygger ju på att
vi tillsammans kan arbeta. Att vi vet var vi har varandra, att vi vet hur vi mår
i jobbsituationen. Om jag har haft en jättedålig dag och bara mår jättedåligt
och inte klarar av [undervisningen]. Då kan någon annan kliva fram och säga
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att: ”Ok, då tar jag ansvaret för den här lektionen så kan du sitta och vila”.
Sådant där händer ju hela tiden. (J1:33)

Att arbetslaget har sitt gemensamma arbetsrum precis i anslutning till lek-
tionssalarna underlättar möjligheterna till att efter lektionerna samtala i
lugn och ro. Jenny är lika aktiv och drivande i samtalen under hela året.

Agneta, Sofie och Elisabeth beskriver inte samtalsklimatet i sina ar-
betslag i lika positiva ordalag. Framförallt Agneta beskriver samtalsklima-
tet på skolan, och då främst i arbetslaget, i mindre positiva termer. Arbets-
laget beskriver hon som fyllt av spänningar och konflikter. Under hela året
är det en dålig stämning i arbetslaget, vilket gör att samtalsklimatet stund-
tals är mycket dåligt. Om samtalsklimatet under vissa möten berättar hon:

Så var det riktigt, man kunde skära med kniv i luften kändes det som. Det
var en jobbig stämning. (A3:8)

I slutet av vårterminen och under höstterminen fick dock Agneta en bra
relation med en kollega som hon började ha alltmer förtroliga och utveck-
lande samtal med. Agneta blir under året alltmer aktiv och försöker ibland
medla i de konflikter som uppstår. Överlag saknar hon dock ”pedagogiska
diskussioner” i likhet med dem hon hade under utbildningstiden.

I Sofies berättelser framträder på skolan ett samtalsklimat som domine-
ras av några personer. Sofie är ofta tyst och drar sig för att göra sin röst
hörd, såväl i arbetslaget som på skolan i stort. I hennes arbetsrum är det
mestadels ett positivt samtalsklimat och det är med dessa kollegor hon har
de flesta samtalen. I övrigt lyssnar hon helst. Under höstterminen börjar
hon få mer utbyte av samtal i undervisningssammanhang då hon börjar
arbeta tillsammans med en nyutbildad lärare samt en erfaren men nyan-
ställd speciallärare kring en grupp barn. Specialläraren hamnar i samma
arbetsrum som Sofie och samtalens karaktär förändras då. Sofie uttrycker:

Det blir ju liksom mer kunskaper i diskussionerna. Man fastnar liksom inte
på saker och ting eftersom hon kan mera och så där. Då har hon mer förslag
på hur man ska kunna göra, eftersom, hon har ju till jobb då att få ordning på
saker. (S3:109)

Elisabeth beskriver samtalsklimatet på skolan i huvudsakligen positiva
termer. Samtalsklimatet och stämningen i arbetslagen beskriver hon som
glad och trevlig. I det arbetslag hon tillhörde under höstterminen förekom
dock stundtals diskussioner kring skolans utveckling och arbetslagets
arbetssätt som ledde till konflikter, vilket tidvis ledde till ett något an-
strängt samtalsklimat. Under hösten upplever hon dock att hennes åsikter
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i högre grad tas till vara i samtal, än under vårterminen. Om samtalsklimatet
den andra terminen berättar hon:

Jag har ju bytt arbetslag och jag känner väl att jag har väl kommit mer in i
kollegiet om man säger nu då den här terminen. När jag började då var man
ändå inte så ny som om man hade börjat samma termin. Så att, jo, det kändes
lite mer som att ens röst gällde. Kanske liksom fick, både tog och fick mer
talutrymme. Om man säger på konferenser och sånt och att de lyssnar mer
på en. Jag tycker att de lyssnade förra terminen med, men, ja. Det känns inte
som man är lika liksom färsk på det sättet nu. Och då kanske man hade mest
frågor om hur saker och ting gäller. Nu kanske det är mer åsikter om hur det
är. (E3:66)

Elisabeth beskriver att hon i det nya arbetslaget inte betraktas som ny lära-
re, utan erfaren, och att hon inte längre känner sig lika ”färsk”. I citatet
funderar hon även om hennes inlägg i samtal kunde ha förskjutits från frå-
gor till att ha åsikter och synpunkter.

Att lärarna – Jenny undantaget – i huvudsak arbetar ensamma, att de
ofta har korta raster och är tidspressade bidrar till att begränsa möjlighe-
terna till samtal. Ofta är det kortare samtal medan längre samtal ofta sker i
anslutning till arbetslagsmöten, i arbetsrum eller under luncher. Alla fyra
lärare efterlyser mer tid till samtal och exempelvis Sofie säger:

Jag skulle önska att det fanns mera tid för lärare att prata tillsammans. Man
går ju om varandra i lärarrummet och det är konferenser som, ja de går ju åt
till annat. Det skulle finnas mer schemalagt arbetslagstid. Och då skulle det
vara att man fick prata om vad man ville så fick man göra vad man ville av
den tiden. Men det skulle finnas tid (S1:153)

Jenny menar dock att det är en fråga om att prioritera tiden. Då de i hennes
arbetslag i mycket hög grad själva kan planera sina arbetsdagar, prioriterar
de att samtala. I Jennys lärarlag handlar samtalen i högre grad om vad de
som lärare gör och tänker, än vad samtalen förefaller göra i Agnetas, Sofi-
es och Elisabeths arbetslag. På deras skolor och i deras arbetslag är det
vanligare att lärare berättar om något som hänt på lektionerna, vad elever-
na gör och hur de är – än vad de själva som lärare gör.

Även om det är ett positivt samtalsklimat och intressanta ämnen disku-
teras, kan lärarna av strategiska skäl välja att inte lyssna eller delta i sam-
talen. Orsakerna kan vara att de inte orkar ta till sig mer information eller att
det kan leda till att de ställer ännu högre krav på sig själva. Exempelvis
menar Elisabeth att hon under senare delen av första terminen ”stängt av”
och slutat fråga. För om hon får veta en massa saker så känner hon sig
förpliktigad att ta tag i dem. Även Agneta beskriver situationer där hon
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valt att inte gå in i ett samtal eller att anteckna det som sägs, eftersom hon
då skulle känna sig förpliktigad att göra på samma ambitiösa sätt som kol-
legorna. Och det orkade hon inte. Hon säger, med tanke på en särskild
kollega:

Dels känner jag mig stressad av henne, och dels uppmuntrad för att jag kän-
ner att: ”Shit, så långt har inte jag kommit. Jag har inte kommit halvvägs”.
Och jag vill så gärna, så ibland känns det som kniven på strupen, när jag hör
alla de bra sakerna hon pratar om. Men jag har lärt mig jättemycket, sugit åt
mig. […] Men vissa dagar har jag tänkt att: ”Nä, jag skall inte fråga henne om
det här idag, för då blir det för mycket för mig. Jag har så mycket att ta itu
med ändå, så jag väljer att inte veta om det här just idag.” (A2:61)

Även om samtalsklimatet är bra, är det således inte alla gånger lärarna är
mottagliga eller villiga att samtala eller att ta till sig samtalens innehåll.

Berättelsernas karaktär och innehåll

I lärarnas yrkesvardag förefaller förekomsten av berättelser och anekdoter
vars ursprung och innehåll är hämtade från en period innan de började på
skolan inte vara så vanligt förekommande. Vanligast förekommande före-
faller berättelser vara från tiden efter att lärarna börjat på skolan.

I huvudsak berättas berättelserna som en följd av aktiviteter eller pro-
blem som lärarna är involverade i för stunden. Exempelvis om något har
hänt på lektion kan en berättelse med liknande erfarenhet berättas. Berät-
telser som är fristående från aktiviteter eller problem i nuet förefaller före-
komma i betydligt mindre omfattning, då ofta som någon rolig historia eller
om en händelse.

Ett exempel på berättelser som en följd av aktiviteter eller problem som
lärarna är involverade i för stunden framträder i det utvecklingsarbete som
Agnetas arbetslag försökte genomföra under vårterminen. Den drivande
läraren berättade hur arbetssättet fungerade på en annan skola i Sverige
och i de skolor i USA varifrån konceptet härstammar. I berättelsen för-
medlades enligt Agneta en bild av hur det egna arbetslaget skulle kunna
fungera och att arbetssättet fungerade på andra skolor, såväl i Sverige
som i USA.

Ett annat exempel är den berättelse Sofies andra mentor berättade vid
deras första möte i rollen som mentor och adept. Han berättade då om sin
egen första lärartjänst, om sin lärarbostad och om hur han somnat i gräset
en rast och vaknat av att barnen stått i ring omkring honom och sjungit. I
berättelsen förmedlas en bild av såväl svunna tider som hans egna första
stapplande steg som lärare. Berättelsen kan även tolkas som ett sätt av
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mentorn att bygga förtrolighet och gemenskap samt som ett sätt att försö-
ka avdramatisera något som möjligen kan uppfattas som en känslig rela-
tion, nämligen en lärare i behov av stöd.

Arenor för berättande

Alla fyra lärare beskriver några situationer där berättande förekommer.
Framförallt arbetsrum och arbetslagsmöten framträder som arenor för be-
rättande, medan personalrummen till viss del framträder som arenor. Ofta
har dock inte lärarna möjlighet att tillbringa så mycket tid i personalrum-
men, främst på grund av tidsbrist och avstånd till personalrummet. Exem-
pelvis berättar Agneta att:

Vi fikar ju nästan aldrig. Vi har inte haft tid till det heller. Det är ju så korta,
de går ju så kort tid på dagarna så det blir tiominutersraster. Man har ju ald-
rig rast då. Det är det som är så dumt. Det blir ingen lång fika. Det är synd,
man träffas för sällan så. Men det är på arbetslagsmöten, på projektkvällarna
eller i maten, man sitter och äter och man tar upp något om en elev. (A2:74)

Elisabeths, Agnetas och Sofies möjligheter till samtal i yrkesvardagen om-
fattar i huvudsak kortare tidsbegränsade möten, ofta medan någon är på
väg någonstans. Möjligheten att lyssna till andra lärares berättande är
sålunda begränsade. Särskilt eftersom de i huvudsak arbetar ensamma och
använder de korta rasterna till förflyttning eller till för- och efterarbeten.
Möjlighet att ta del av berättandet finns sålunda främst i arbetsrum eller
under möten. Dock har Agneta, tillsammans med en annan lärare hon säl-
lan träffar, sin arbetsplats i ett bokförråd vilket begränsar dessa samtals-
möjligheter.

Jennys möjligheter till samtal och att ta del av berättandet i yrkesvarda-
gen skiljer sig från de övriga tre lärarnas då hon arbetar så intimt tillsam-
mans med de andra lärarna i hennes arbetslag. Två andra viktiga faktorer
är att lärarna i Jennys arbetslag tar rast samtidigt samt att deras lilla arbets-
rum ligger precis i anslutning till de två klassrummen, kapprummet och
grupprummet. De har därför lätt att få avskildhet, samtidigt som de har en
gemensam samlingspunkt och ofta gemensamma erfarenheter att samtala
kring eller skapa berättelser utifrån.

Berättarna

Det är främst de lärare som arbetat flera år som står för berättelser vars ur-
sprung är hämtade från tiden innan de fyra lärarna började på skolorna. De
nyblivna lärarna bidrar främst med berättelser om utbildningen, något de
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läst om eller från deras upplevelser under de skolförlagda delarna av lärar-
utbildningen. I fråga om berättelser från tiden efter det att lärarna började
på skolan så står både de nyblivna lärarna själva och deras kollegor för
dem. Vanligast förekommande är dock kollegors berättelser.

Berättelser som verktyg för meningsskapande och handling

Berättelser erbjuder sätt att skapa mening och att förstå arbetet eller ar-
betsplatsen. Exempelvis Elisabeth och Sofie ger exempel på situationer där
berättelser används som medel för att få dem att anta en viss åsikt eller
värdering. Ett exempel är den berättelse om den biträdande skolledaren
och hans förslag till skolutveckling som några kollegor berättade för Elisa-
beth någon av de allra första två veckorna hon var på skolan. I berättelsen
förmedlades bilden av att det är legitimt att prata illa om biträdande rektor,
men inte om rektor. Likaså att de föreslagna förändringarna på skolan
upplevs och skall tolkas som ett hot mot en bra arbetsmiljö och en bra or-
ganisation för lärande. Elisabeth säger:

Det finns mycket att: ”I det här arbetslaget tycker vi si och så” och: ”Vi har
bestämt”. Det känns som att man förväntas hålla sig till en grupp eller en
åsikt eller en. Ja, det är mycket förväntningar att man skall vara, hur man får
vara lojal. Man kan t.ex. på den här skolan vara illojal mot biträdande rektor.
[…] Du förstår, det är vissa åsikter som man som ny förväntas ha. Och det
gäller också sådana saker som hur man undervisar. (E1:77; 78)

Berättelser bidrar även till att vidga och ändra förståelse samt att sätta in
de egna erfarenheterna i ett större sammanhang. Exempelvis Jenny menar
att hennes förståelse av skolans utveckling och de förändringar som skett
ökat i ljuset av kollegornas berättelser om hur det var förut på skolan.

Berättelser kan även ligga som grund för lärarnas eget görande. Ur vis-
sa berättelser kan exempelvis tips och idéer framträda som lärarna använ-
der i sin egen undervisning. Exempelvis har Agneta gått från en lektion
och lämnat eleverna, något som hon fick idén till ur en kollegas berättelse
om när han gjorde det.

Eftertanke

Alla fyra lärare önskar mer tid till utvärdering, eftertanke och reflektion.
Agneta och Sofie är de som starkast efterfrågar detta. Agneta framhåller:

Jag vill prata och bolla saker i min planering, hur jag tänker, innehåll. Så har
det känts mera under utbildningen, att man hittat någon att jobba ihop med
så är det guld värt. Jag utvecklas jättemycket då, när jag får jobba tillsam-
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mans med någon då. Och få helt enkelt använda språket som tankeverktyg.
Det gäller för mig att jag behöver mycket verbalisera tror jag vad jag funderar
på, och då föds det nya tankar. Och man kan få flera perspektiv. Och jag kan
få frågor av den personen så att jag är tvungen att fundera, tvingad att tänka
efter. Varför gör jag så här, t.ex. eller varför gör du inte så där? Det har känts
så otroligt självklart och så helt plötsligt är det borta. Det är nått man får.
Nu är det bara väck. Det finns inget. Det gör inte det, inte som det är just nu
för mig då. (A1:42)

Agneta beskriver att hon inte har någon som utmanar och stimulerar hen-
ne till eftertanke och reflektion. Själv anser hon sig ofta inte ha tid eller ork
till eftertanke.

Elisabeth och Jenny framstår som lärare som tänker och reflekterar
mycket. Elisabeth väljer medvetet att ingå i sammanhang där samtal och
eftertanke stimuleras, exempelvis de tre olika samtalsgrupperna. Hon skri-
ver dessutom dagbok. Det dagliga arbetet upptar dock så mycket tid att
det är svårt att få tid och ork att reflektera. Elisabeth kopplar detta till sin
egen utveckling som lärare och säger:

Jag känner så nu när barnen har slutat, i torsdags, och redan efter helgen kän-
de jag lusten att läsa lite litteratur, pedagogisk litteratur och leta nya idéer
och så där. Och det hade jag behövt göra för några veckor sedan, men då hade
jag ingen ork. Det kanske det är därför jag inte har frågat för jag vill inte veta,
för jag vill inte få, Orkade inte med mer information och det är ganska så trå-
kigt. Man skulle jobba deltid och ha tid med lite mer, men jag känner också
att utvecklingen stannar upp lite. Man kommer in i sitt rejs. (E2:26)

Även om Elisabeth stimuleras och utmanas till eftertanke i de samtals-
grupper hon ingår i efterfrågar hon mer. Tidsbristen menar hon leder till att
eftertanke och reflektion prioriteras ner till förmån för annat.

Jenny anser att samtalen i arbetslaget fyller hennes behov av eftertanke
och reflektion. Genom att de i lärarlag ofta pratar om vad de kan göra (pla-
nering), om det de gör och nyss gjort (utvärderar) så formulerar och syn-
liggör de sina egna tankar och funderingar, såväl för sig själva som för
varandra. Därmed skapas möjlighet att associera, att ställa frågor och att få
del av andras idéer och perspektiv. Dessutom arbetar de ofta tillsammans,
vilket gör att de hör vad andra säger och ser hur andra gör. Subtila detaljer
som kroppsspråk, tonfall och tonlägen blir då möjliga att ta del av, vilket i
sin tur leder till att Jenny tänker efter och reflektera över hur hon själv gör
eller kan göra. I arbetsrummet har hon exempelvis lyssnat på kollegor som
ringt till föräldrar och då särskilt noterat ordval, tonlägen och språklig nivå
– vilket ledde till kollegiala samtal och eftertanke över hur hon själv gör.
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Sammanfattning och kommentarer

Fänrikarna beskriver med få undantag ett öppet samtalsklimat på förban-
den. Med andra fänrikar finns en särskild gemenskap och ett särskilt öppet
samtalsklimat. I yrkesvardagen är berättande vanligt förekommande, såväl
om historiskt förankrade anekdoter som om vardagliga händelser som lig-
ger nära nuet och är kopplade till genomförandet av arbetet. Fänrikarna
beskriver en mängd arenor där berättande förekommer. Berättarna är oftast
andra officerare med längre yrkeserfarenhet än fänrikarna, särskilt i fråga
om historiskt förankrade anekdoter. Fänrikarna är mer aktiva i berättande
som ligger närmare nuet. Två av fänrikarna, Helen och Lena, menar att för
mycket samtal och berättelser kring det militära även kan vara påfrestande.

Lärarna beskriver samtalsklimaten på skolorna från mycket bra till
mycket dåligt. Särskilt Jenny beskriver ett utvecklande samtalsklimat me-
dan Agneta beskriver ett spänt och stundtals konfliktfyllt samtalsklimat.
Lärarna beskriver i mindre omfattning än fänrikarna förekomsten av berät-
tande. För lärarna är historiskt förankrade anekdoter inte särdeles vanligt
förekommande, utan vanligast är berättelser som har förankring i nuet och
som är kopplade till t.ex. lektioner eller problem som måste lösas.

Fänrikarna och lärarna önskar alla mer tid för reflektion och eftertanke,
dock i varierande omfattning. Fänrikarna efterfrågar i mindre omfattning än
lärarna tid till att fundera över det de gör och är med om i yrkesvardagen.
En anledning kan vara att lärarna under utbildningen blir tränade i att re-
flektera och prata om pedagogiska frågor med djup, medan flera fänrikar i
högre grad förefaller skrapa på ytan i fråga om vad som är möjligt att sam-
tala och fundera kring.
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Kapitel 9. Resultatsammanfattning

I detta kapitel sammanfattas avhandlingens resultat och några av de tolk-
ningar som gjorts problematiseras.

Resultatsammanfattning

I sammanfattningen återknyter jag till avhandlingens syfte, nämligen att i
komparativ belysning beskriva och analysera yrkesintroduktion, kommu-
nikativa arenor och betingelser för kommunikation såsom nyblivna fänrikar
och lärare framställer det. Avhandlingens frågeställning som besvaras i
detta kapitel utgörs av vilka arenor och vilka betingelser för yrkesrelaterad
kommunikation organiseras eller framträder särskilt för att fänrikarna och
lärarna är nya på arbetsplatsen, är oerfarna i sin yrkesroll eller skall intro-
duceras i yrket. Resultatsammanfattningen genomförs med hjälp av av-
handlingens analysbegrepp.

Introduktionsutbildning, handledning och mentorskap

Samtliga fyra fänrikar har erfarenhet av och kännedom om förbanden innan
de börjar arbeta. Endast en lärare, Jenny, har erfarenhet av och kännedom
om skolan hon börjar på. För fänrikarna finns det en strukturell koppling
mellan värnplikt, rekrytering till officersutbildning, officersutbildning och
förbanden. Någon motsvarande koppling finns inte för lärarna. Fänrikarna
har således bättre möjligheter än lärarna att skapa kunskap och föreställ-
ningar om de kommunikativa arenor och det kommunikativa utrymme de
kan vänta sig. Vidare har fänrikarna och deras officerskollegor hunnit ska-
pa vissa relationer och föreställningar om varandra.

På förbanden har tre av de fyra fänrikarna varit med om formellt organi-
serad introduktionsutbildning, medan lärarna inte har varit med om någon
sådan på skolorna. För fänrikarna utgör introduktionsutbildning en kom-
munikativ arena, medan denna arena inte framträder hos lärarna.

Fänrikarna är även med om formellt påkallad handledning, vilket utgör
kommunikativa arenor med särskilda kommunikativa villkor. Fänrikarnas
kommunikativa utrymme är då begränsat och asymmetriskt med avseende
på makt, roller och att fänrikarna förväntas lyssna och ta till sig av råd och
inte inlåta sig i argumentering. Vid informellt och spontant uppkommen
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handledning däremot är fänrikarnas kommunikativa utrymme större och
även i högre grad symmetriskt till sin karaktär än vid formell handledning.
Balans mellan handledning, lärande och kontroll har stor betydelse för
fänrikarnas kommunikativa utrymme och huruvida kommunikationen blir
asymmetrisk eller symmetrisk. Fänrikarnas kommunikativa utrymme be-
gränsas även av andra officerares bristande tillgång till meningsskapande
information, oftast bakgrunden till hur fänrikarna tänkt och planerat.

Funktionen handledare yngre befäl skapar en möjlig kommunikativ are-
na där fänrikarna kunde ha stort kommunikativt utrymme. Fänrikarna anser
dock att de ibland har mindre kommunikativt utrymme än de förväntat sig.

Två av lärarna, Sofie och Elisabeth, har haft mentorer vilket givit dem
tillgång till en kommunikativ arena. Det kommunikativa utrymmet med men-
torerna på denna arena är dock begränsat, främst beroende på olika till-
gång till meningsskapande information då mentorerna i mycket liten om-
fattning är med i undervisningen. Av samma anledning är ofta kommunika-
tionen med mentorerna asymmetrisk, där mentorerna antingen är drivande
eller avvaktande. Med den tredje mentorn upplever Sofie en symmetrisk
kommunikation. Sofie och Agneta hade båda väntat sig större kommunika-
tivt utbyte med sina mentorer och erfar den informellt uppkomna kommu-
nikationen med andra kollegor som mer betydelsefull. Kommunikationen är
då i hög grad symmetrisk till sin karaktär.

Arbetslag och att se varandra i handling

Alla fänrikar och lärare ingår i någon form av arbetslag eller tillfälliga ar-
betskonstellationer. Fänrikarnas plutonarbetslag utgör i högre grad än
lärarnas arbetslag arenor där vardagliga händelser synliggörs, planeras,
utvärderas och kommuniceras. För tre av lärarna framstår arbetslagen mest
som administrativa enheter, medan Jennys arbetslag i mycket hög grad
även är en arena för samarbete där vardagliga händelser synliggörs, plane-
ras, utvärderas och kommuniceras.

Fänrikarna genomför ofta utbildnings- eller övningsmoment tillsammans
med andra officerare, medan lärarna, Jenny undantaget, nästan aldrig har
möjlighet att se andra lärare i undervisningssituationer. Genom att i så hög
grad se andra i genomförandet av övningar eller lektioner har fänrikarna
och Jenny tillgång till arenor där yrkets normer, regler, värderingar, hand-
lingsmönster och villkor synliggörs och kommuniceras med olika kommu-
nikationsformer. För fänrikarna och Jenny utgör således själva genomfö-
randet av övningar och undervisning kollegiala kommunikativa arenor.

På dessa arenor är fänrikarnas kommunikation med andra fänrikar sym-
metrisk, medan kommunikationen med andra officerare varierar från sym-
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metrisk till asymmetrisk, särskilt med avseende på skilda roller, maktposi-
tioner, informationstillgång eller synsätt.

Lärarnas kommunikativa utrymme inom arbetslagen varierar, från be-
gränsat till mycket stort. Framförallt är det Sofie och Agneta som har be-
gränsat kommunikativt utrymme med asymmetrisk kommunikation med
kollegorna, medan Jenny har mycket stort kommunikativt utrymme med en
symmetrisk kommunikation med kollegorna.

Distans till arbetet, samtalsklimat och berättande

Lärarna i den här studien har svårare än fänrikarna att skilja mellan arbete
och fritid samt att inte grubbla över arbetet på fritiden. Två av fänrikarna
försöker skilja på arbete och fritid och därmed tydliggöra och begränsa
den möjliga militära kommunikativa arenan, medan de andra två fänrikarna i
liten utsträckning gör skillnad mellan arbete och fritid, vilket gör att den
möjliga militära kommunikativa arenan för dem är stor. Lärarna har svårt att
inte låta arbetet inkräkta på fritiden vilket gör den möjliga kommunikativa
arenan stor. Lärarnas kommunikativa utrymme med kollegor är dock under
dessa förutsättningar i realiteten litet och asymmetriskt då lärarna, Jenny
undantaget, i stor utsträckning arbetar själva och grubblar i sin ensamhet.

Lärarna har oftare mer intensiva arbetssituationer än fänrikarna, vilket
medför att lärarnas kommunikativa utrymme i högre grad än fänrikarnas
kommunikativa utrymme, begränsas av intensiteten i arbetet. Även mellan
olika arbetspass är lärarnas kommunikativa utrymme ofta mindre än fänri-
karnas, främst för att fänrikarna ofta har mer tid att fika och ta det lugnt.

Fänrikarna anser att samtalsklimaten på förbanden är öppna, men att det
gentemot fänrikskollegor finns en större öppenhet och ett större kommu-
nikativt utrymme, än gentemot andra officerare.

Lärarnas beskrivningar av samtalsklimaten på skolorna varierar från
mycket bra till mycket dåligt. Jenny beskriver det mest öppna samtalskli-
matet, dvs. ett stort kommunikativt utrymme samt en symmetrisk kommu-
nikation mellan lärarna. Agneta har få kommunikativa arenor och det kom-
munikativa utrymmet i arbetslaget begränsas av konflikter. Detta ger en i
huvudsak asymmetrisk kommunikation inom arbetslaget men gentemot
vissa kollegor är kommunikationen stundtals symmetrisk. Elisabeth har
många kommunikativa arenor med stort kommunikativt utrymme. Sofie har
få kommunikativa arenor och gentemot de flesta kollegor är kommunika-
tionen asymmetrisk eftersom hon ofta är tyst och inte tar för sig av det
kommunikativa utrymmet.

Samtliga lärare beskriver att kommunikationen med kollegor blivit allt-
mer symmetrisk under året, särskilt med avseende på legitimitet, initiativ
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och tillgång till meningsskapande information. Samtliga fänrikar och lärare
önskar mer tid till individuell och kollegial eftertanke och reflektion, dvs.
fler kommunikativa arenor med stort kommunikativt utrymme och symmet-
risk kommunikation som kan stimulera eftertanke, reflektion och lärande.
Lärarna efterfrågar detta i betydligt högre grad än fänrikarna.

För fänrikarna utgör berättande en vanligare kommunikativ genre än för
lärarna. Fänrikarna har mer tid till pauser och tillbringar med tid i fikarum
och i lugna sammanhang med andra officerare, än vad lärarna, Jenny un-
dantaget, gör med andra lärare. De militära berättelserna har sitt ursprung
både historiskt och i nutid, medan berättelserna i skolan i högre grad har
sitt ursprung i nutiden.

De militära berättelserna är ofta asymmetriska till sin karaktär, då de ofta
berättas av äldre officerare som har tillgång till meningsskapande informa-
tion. Även fänrikarna står för berättelser. Berättelserna bidrar till att ut-
veckla en symmetrisk kommunikation genom sin meningsskapande funk-
tion. Genom förmedling av erfarenheter, normer, värderingar, traditioner
samt sin historiska förankring skapas möjligheter till kollektivt identitets-
och meningsskapande för officerarna.

I skolan är berättelserna ofta förankrade i nuet och det som nyss skett,
t.ex. på lektioner eller raster, vilket berättas för att exempelvis lösa problem
och överbrygga kommunikationens asymmetriska karaktär med avseende
på brist på meningsskapande information.

Legitimitet, auktoritet och osäkerhet

De militära norm- och disciplineringssystemen ger fänrikarna legitimitet
och auktoritet samt bidrar till att de värnpliktiga lyder och inte ifrågasätter
eller protesterar i nämnvärd grad. Gentemot officerskollegor begränsar de
militära norm- och disciplineringssystemen fänrikarnas kommunikativa
utrymme samtidigt som kommunikationen kan bli asymmetrisk med avse-
ende på högre officerares tolkningsföreträde. I skolans norm- och discipli-
neringssystem utmanas lärarna, framförallt Sofie och Agneta, av eleverna
vilket gör att de har att kämpa med att erövra sin legitimitet och auktoritet.

Lärarna beskriver den första tiden i betydligt hårdare och mer dramatis-
ka ordalag än vad fänrikarna gör. Intrycken verkar i högre grad välla över
lärarna samtidigt som eleverna kräver mer och pockar på mer uppmärksam-
het och hjälp än vad de värnpliktiga gör gentemot fänrikarna.

Vidare ger lärarna uttryck för en större och djupare osäkerhet än vad
fänrikarna gör, särskilt då lärarna Sofie och Agneta. Fänrikarnas begränsa-
de osäkerhet handlar om att de önskar mer vana att truppföra, att den dag-
liga verksamheten snabbt kan förändras, över vilka regler samt vilka ruti-
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ner och förhållningssätt som skall gälla i det kollektiva arbetet. Att office-
rare har möjlighet att se varandra i handling minskar osäkerheten. Fänri-
karna beskriver även ett förbandsklimat där eftertanke kan tolkas som osä-
kerhet.

Lärarnas osäkerhet handlar om vilka regler och rutiner som gäller, hur
de skall göra när det finns tolkningsutrymmen, hur klassrumssituationerna
skall hanteras samt om de duger som lärare. Framförallt är det Sofie och
Agneta som är osäkra och har svårt att hantera klassrumssituationerna.
Jenny, som arbetar nära med kollegorna upplever minst osäkerhet.

Resultaten och skillnaderna mellan fänrikarnas och lärarnas
arbetsbetingelser och kommunikativa villkor kan sammanfattas i
nedanstående översikt.

Fänrikarna Lärarna
Personliga egenskaper och förmågor
samt lämplighet värderas vid antagning
till yrkesofficersutbildning. Tester och
intervjuer genomförs.

Ämnesbetyg värderas vid antagning till
lärarutbildning. Inga tester eller intervjuer
inför antagning.

God kännedom om förbanden och
kollegor innan de började på förbanden.

Tre av de fyra lärarna hade inte
kännedom om skolan och kollegor innan
de började på skolan. Jenny undantaget.

Arbetar ofta tillsammans med kollegor
vid övningar och lektioner.

Tre av de fyra lärarna arbetar inte
tillsammans med kollegor under
lektioner. Jenny undantaget.

Officerare beroende av kollegors
arbetsinsatser.

Tre av de fyra lärarna kan utföra eget
arbete utan att vara särskilt beroende av
kollegor. Jenny undantaget.

Ömsesidighet och kollektivt
meningsskapande viktigt. Disciplinering
har en framträdande plats.

I Jennys fall är ömsesidighet och
kollektivt meningsskapande viktigt. För
övriga tre lärare är ömsesidighet och
kollektivt meningsskapande underordnat
det individuella arbetet.

Tre av de fyra fänrikarna var med om
formaliserad introduktionsutbildning.

Ingen lärare var med om formaliserad
introduktionsutbildning.

Ingen av de fyra fänrikarna har formellt
utsedd mentor/handledare. Handledning
av vissa övningar. Befattningen
handledare yngre befäl till stöd för alla
fänrikar, men kan ibland upplevas som
belastning.

Två av de fyra lärarna har formellt
utsedda mentorer. Ur den nyblivne
lärarens perspektiv problematiskt att få att
fungera tillfredställande.

Formell handledning och bedömning.
Betygsliknande omdömen ges av högre
chefer.

Ingen formell bedömning, möjligen
informell värdering av kollegor. Inga
(betygsliknande) omdömen av högre
chef.
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Ömsesidig systematisk respons kollegor
emellan.

Tre av de fyra lärarna, Jenny undantaget,
saknar respons från kollegor.

Kollegialt utbyte och handledning som
kan anta formell och informell karaktär.

Begränsat kollegialt utbyte, utom i Jennys
fall där hon har stort kollegialt och
ömsesidigt utbyte.

Begränsad frihet att själv välja
utbildningsmoment och arbetsformer.
Styrs av utbildningsplaner.

Mycket stor frihet att själv välja
undervisningsinnehåll och arbetsformer

Formella utbildningsmoment och längre
kurser med syfte att lära nytt. Informellt
och kollegialt anordnade utbildningar.
Kollegial och enskild inläsning och
övning av ”undervisningsinnehåll och
metoder”.

Inslag av studiedagar med syfte att
utveckla verksamheten. Enskild inläsning
av undervisningsinnehåll, men visst
innehållsligt och metodiskt utbyte med
kollegor. Det senare mest framträdande i
Jennys fall.

Rik tillgång till yrkesrelaterade berättelser
och anekdoter med nutids- och historiskt
ursprung.

Begränsad tillgång till yrkesrelaterade
berättelser och anekdoter med nutids-
och historiskt ursprung.

En viss osäkerhet som minskas av att se
varandra i handling.

Osäkerhet som hos två av lärarna, Sofie
och Agneta, är betydande.

Efterfrågar i varierande omfattning fler
kommunikativa arenor och mer tid för
kollegial reflektion och eftertanke. Helen
är den som mest efterfrågar detta.

Två av lärarna efterfrågar med kraft fler
kommunikativa arenor och mer tid för
kollegial reflektion och eftertanke. Jenny
och Elisabeth efterfrågar det i mindre
omfattning.

Avhandlingens frågeställning avseende vilka arenor och vilka betingelser
för yrkesrelaterad kommunikation som organiseras eller framträder särskilt
för att fänrikarna och lärarna är nya på arbetsplatsen, är oerfarna i sin yr-
kesroll eller skall introduceras i yrket kan besvaras och sammanfattas en-
ligt följande.

För fänrikarna framträder särskilt följande arenor och betingelser för yr-
kesrelaterad kommunikation: plutonarbetslagen, stora delar av själva pla-
neringen, genomförandet och utvärderingen; den svaga gränsdragningen
mellan arbete och fritid för vissa officerare; berättandet som kommunikativ
genre. För lärarna framträder särskilt följande arenor och betingelser för
yrkesrelaterad kommunikation: till viss del arbetslagen; för en av lärarna,
Jenny, stora delar av själva planeringen, genomförandet, utvärderingen
och utvecklingen av undervisningen; för en annan lärare, Elisabeth,
handledningsgruppen på skolan.

Kommunikativa arenor eller betingelser som framträder bara för att fän-
rikarna är nyutbildade är: introduktionsutbildning; formellt påkallad hand-
ledning, informell handledning, funktionen med handledare yngre befäl, de
arenor som kontakten med förbanden under officersutbildningen skapar
samt den kollegiala gemenskapen fänrikar emellan. För lärarna framträder
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följande kommunikativa arenor eller betingelser bara för att lärarna är ny-
utbildade: för två av lärarna mentorer, för de två andra lärarna träffar med
andra nyblivna lärare utanför skoltid, samt för alla fyra den kollegiala ge-
menskapen med andra relativt nyutbildade lärare.

Synliggörande och meningsskapande

Resultaten visar att fänrikarna och lärarna har tillgång till olika slags kom-
munikativa arenor med olika kommunikativa betingelser. På de kommunika-
tiva arenorna framförhandlas, synliggörs och kommuniceras olika aspekter
av yrkesutövandet, t.ex. regler, konventioner, normer och handlingsmöns-
ter. På det viset blir det möjligt för olika aktörer att delta i meningsskapan-
de processer, dvs. förhandla om vilken mening som skall tilldelas. Likaså
blir det möjligt att delta i förhandlingar om deras legitimitet, t.ex. vilka
handlingsmönster som är mer eller mindre lämpliga eller vilka regler som
skall gälla. I den meningen är det meningsskapande och institutionalise-
ringsprocesser som framträder i avhandlingens resultatkapitel. För att des-
sa processer skall framträda i avhandlingen är detaljnivån i resultatkapitlen
bitvis mycket hög.

Av resultaten framgår att fänrikarna har tillgång till fler och bättre fun-
gerande kommunikativa arenor än lärarna, Jenny undantaget. De mest
framträdande utgörs av fänrikarnas plutonarbetslag och det faktum att
genomförandet i hög grad är att betrakta som en kommunikativ arena, då
officerare ofta samarbetar så att de kan se varandra i handling. Den största
skillnaden mellan fänrikarna och lärarna är att fänrikarna i betydligt högre
grad genomför utbildnings- och övningsmoment tillsammans med andra
officerare och att de i hög utsträckning har möjlighet att se andra i hand-
ling. Av lärarna är det endast Jenny som i hög grad planerar, genomför,
utvärderar och utvecklar undervisningen tillsammans med andra och ser
andra i handling. De fyra fänrikarna och Jenny har således tillgång till
kommunikativa arenor där respektive yrkes regler, konventioner, normer,
handlingsmönster och villkor framförhandlas och synliggörs. Kommunika-
tionen är dessutom att betrakta som symmetrisk, mer symmetrisk med dem
de arbetar nära med än med andra. En följd av detta är att de involveras i
meningsskapande processer som i hög grad är synliga och kollektiva till
sin karaktär och där meningserbjudanden och spelregler framträder tydligt,
ofta i termer av vad som är rätt och fel.

För de andra tre lärarna är läraryrkets regler, konventioner, normer,
handlingsmönster och villkor mer fördolda, svårtillgängliga och mångtyd-
liga, eftersom de inte på samma sätt har tillgång till kommunikativa arenor
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där dessa framförhandlas, synliggörs och ges mening. Kommunikationen
är dessutom i hög grad begränsad och asymmetrisk till sin karaktär. Dessa
tre lärare är i sina meningsskapande processer i högre grad utelämnade åt
sig själva, vilket kan vara en anledning till att de i högre grad än fänrikarna
och Jenny uttrycker osäkerhet. Framförallt i fråga om de duger som lärare
och vad som gäller på skolorna. Skillnaden mellan Jenny och de tre övriga
lärarna kan förklaras av att de är verksamma inom skolor där ämneslärar-
traditioner dominerar (se t.ex. Hartman, 2005), medan Jenny är verksam i en
skola där ämneslärartraditionen integrerats med klasslärartraditionen.

För att sammanfatta så betraktar jag skillnaderna i transparens i de
kommunikativa villkoren som ett av avhandlingens mest centrala resultat,
dvs. å ena sidan officerarnas och Jennys meningsskapande processer som
är synliga och kollektiva till sin karaktär och där meningserbjudanden och
spelregler framträder tydligt utan större mångtydigheter, och å andra sidan
de flesta av lärarna vars meningsskapande processer är mer privata, för-
dolda, svårtillgängliga och mångtydiga till sin karaktär.

Institutionella och organisatoriska betingelser för
yrkesintroduktion

För fänrikarna och lärarna tar sig introduktionen i yrket olika uttryck, såväl
i fråga om formellt organiserad introduktion eller stödåtgärder för att de är
nya, som i fråga om organisatoriska och institutionella betingelser för att
synliggöra och kommunicera t.ex. information, normer, värderingar, mening
eller handlingsmönster.

För det första är fänrikarna redan under utbildningen knutna till förban-
den de kommer att arbeta på. Lärarna är på motsvarande sätt inte knutna
till skolor de kommer att arbeta på, eftersom de söker utannonserande
tjänster.

För det andra har tre av de fyra fänrikarna varit med om formell intro-
duktionsutbildning, från en dag upp till en vecka. Ingen av lärarna har va-
rit med om någon formell introduktionsutbildning. En orsak till detta kan
vara att det ofta kommer flera fänrikar till samma förband, vilket gör det
lättare att tänka sig att anordna introduktionsutbildningar än om det, som i
lärarnas fall, kommer ett fåtal individer till varje skola. En möjlighet i detta
sammanhang är att flera skolor, ett skolområde eller en kommun anordnar
en gemensam introduktionsutbildning för nyblivna lärare.

För det tredje finns på förbanden en tradition med formellt påkallad
handledning med högre chefer eller med handledaren yngre befäl, medan
skolorna försökt införa ett system med mentorer. Alla fyra fänrikar har haft
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formell handledning, medan två av de fyra lärarna har haft formellt utsedda
mentorer, vilket dock i de flesta fall inte fungerat så bra som lärarna förvän-
tat sig. Såväl fänrikarna som lärarna beskriver dessutom hur informella råd
och tips utbyts mellan kollegor.

För det fjärde finns en tydlig skillnad mellan förbanden och skolorna
genom att den formella handledningen är mer integrerad i den militära
verksamheten än i skolornas verksamhet. Eftersom det i militära samman-
hang är vanligt att såväl arbeta tillsammans som iaktta andra som leder
övningar eller utbildning, blir det informella kollegiala sättet att utbyta och
synliggöra tips, idéer och handlingsmönster ett resultat av sättet att orga-
nisera arbetet. Handledning och kollegialt utbyte blir då naturligt en fråga
om lärande, bedömning och kontroll officerare emellan. Klarar de nya fän-
rikarna inte av sina arbetsuppgifter drabbas andra officerare direkt, efter-
som officerarna dels samarbetar kring utbildningen av samma grupp värn-
pliktiga, dels kanske tillsammans skall lösa uppgifter i skarpa lägen, t.ex. i
fredsbevarande uppdrag eller i krig. Incitamentet till handledning och kol-
legialt utbyte finns i denna institutionella inramning.

Incitamentet till handledning och kollegialt utbyte är däremot svagt i
skolans sätt att organisera arbetet. En anledning är att om någon lärare
inte utför arbetet på ett tillfredställande sätt i sitt ämne eller sin klass, med-
för det sällan direkt merarbete för kollegor eller någon större frustration för
att den egna undervisningen i någon större grad påverkas. Fänrikarnas
förmåga att genomföra arbetet framstår som en kollektiv angelägenhet,
medan lärarnas förmåga i undervisningen förefaller vara av mer privat na-
tur.90

Ett problem för de nyblivna lärarna, förutom Jenny, kan sägas vara att
skolorna ofta är organiserade som om det inte vore något problem att
komma som ny och oerfaren lärare. Lärarna arbetar i mycket hög grad en-
samma medan arbetslagen mer framstår som administrativa enheter. Kom-
muner och lärarnas fackliga organisationer har därför försökt lösa frågan
om stöd under första tiden genom att ge nyblivna lärare rätt till ett intro-
duktionsprogram och en mentor under det första året. Denna särskilda
konstruktion måste skapas eftersom det i skolans vardagliga arbete (of-
tast) inte funnits arbetsorganisatoriska förutsättningar för att ge adekvat

                                                
90 Jag tar här fasta på det som framträder i min data, inte vad som uttrycks som ambi-

tioner eller i skrivningar om respektive yrke. Exempelvis framhålls läraruppdragets
kollektiva dimensioner och ”behov” av samarbete i bl.a. läroplaner och olika utred-
ningar om skola och lärarutbildningar (t.ex. SOU 1999:63). Lindberg (2002) menar
dock att det finns antydningar om att det i statliga texter skett en förskjutning i
talet om lärare sedan andra halvan av 1990-talet, från lärarkollektivet till den en-
skilde läraren.
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stöd. Lite tillspetsat kan det ses som en organisatorisk nödvändighet att
formalisera stödet till lärarna. Detta skall dock inte förstås som att erfarna
lärare inte hjälper och stödjer nyblivna lärare. I avhandlingens forsknings-
översikt framgår bl.a. att nyblivna lärare ofta upplever att de får hjälp och
stöd av kollegor, visserligen i varierande omfattning vilket även resultaten
i denna avhandling visar. En fråga att ställa i detta sammanhang är om det
finns risk att formellt organiserade stödsystem för nyblivna lärare gör så
att den kollegiala och informella hjälpen och stödet som förekommer mins-
kar eller ersätts? Svaret på den frågan måste nog sökas på varje enskild
skola.

Utifrån förändringar av såväl yrkesofficersutbildningen som lärarut-
bildningen med minskning av befattningsspecifika utbildningsinslag reses
även frågor kring om det i framtiden räcker med formell handledning och
kollegiala tips och idéer, eller om nyblivna fänrikar och lärare behöver ett
mera utbildningsinriktat stöd i början? Kanske är det något för funktionen
handledare yngre befäl respektive för lärarutbildare? Detta diskuteras sär-
skilt i det avslutande kapitlet.

Skillnaden i incitament för handledning, stöd och kontroll som finns
mellan officerares och lärares arbete betraktar jag som det andra av av-
handlingens centrala resultat. Incitamentet till handledning, stöd och kon-
troll är starkt på de militära förbanden, eftersom officerare är direkt beroen-
de av varandras arbetsinsatser, medan detta incitament är svagare inom
skolan då lärare i mindre utsträckning är direkt beroende av andra lärares
arbetsinsatser.
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Kapitel 10. Diskussion, reflektion och
slutsatser

I detta avslutande kapitel skall jag diskutera och problematisera några
aspekter av avhandlingens resultat som sammanfattades i föregående
kapitel. Jag kommer inledningsvis att diskutera de kommunikativa villkoren
i termer av förutsättningar för individuellt, kollektivt och organisatoriskt
lärande. Detta gör jag mot bakgrund av att kommunikativa villkor och
synliggörande av meningsskapande processer utgör viktiga aspekter av
lärande och yrkesblivande (se t.ex. Larsson, 2004; Säljö, 2000). Efter det
diskuterar jag yrkesintroduktionen och vilka möjliga konsekvenser
förändringar i officers- och lärarutbildningarna kan få för utformandet av
yrkesintroduktionen. Detta gör jag mot bakgrund av dels mina resultat,
dels att en utbildnings innehåll och utformning får konsekvenser för vilka
kunskaper och färdigheter utbildningen kan ge samt vilka arbetsuppgifter
den kan förbereda för. Om innehållet ändras kan det få konsekvenser för
det sätt på vilket t.ex. en yrkesintroduktion eller stöd i yrkesutövningen
skall ta form. Därefter diskuteras yrkesblivandet som jag ser vara relaterat
till de organisatoriska, institutionella och kommunikativa betingelserna för
yrkesintroduktion samt till professionalisering, lärande och utövande av
arbetsuppgifterna. I det avseendet kan yrkesblivande sägas utgöra av-
handlingens övergripande kunskapsintresse. Avslutningsvis gör jag
några reflektioner över forskningsprocessen, metodval och begrepps-
apparatens lämplighet samt lämnar några förslag på vidare forskning.

Kommunikativa betingelser och förutsättningar för
lärande

Ett av avhandlingens mest centrala resultat som sammanfattades i föregå-
ende kapitel är skillnaderna i transparens i de kommunikativa villkoren,
dvs. å ena sidan officerarnas och läraren Jennys meningsskapande pro-
cesser som är synliga och kollektiva till sin karaktär och där meningserbju-
danden och spelregler framträder tydligt utan större mångtydigheter, och å
andra sidan de flesta av lärarna vars meningsskapande processer är mer
privata, fördolda, svårtillgängliga och mångtydiga till sin karaktär. Detta
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resultat utgör utgångspunkten för diskussion och problematisering i det
här avsnittet.

Gemensamt arbete, ömsesidighet och kollektivt
meningsskapande

Huvudorsaken till ovan nämnda skillnader är att officerarna i betydligt
högre grad än lärarna planerar, genomför och utvärderar utbildnings- och
övningsmoment tillsammans med sina kollegor. Att detta inte är vanligt för
lärare finns dokumenterat i forskning (se t.ex. Larsson, 2004; Tillberg, 2003;
Magnusson, 1998a). Jenny utgör ett undantag med arbetsförhållanden
och arbetssätt som mer liknar fänrikarnas. Till detta kan läggas att lärarna i
ett av de fyra arbetslagen, Jennys arbetslag, och officerarna i plutonar-
betslagen tar ett kollektivt ansvar för helheten i utbildningen och inte bara
ansvar för enskilda delar. De sätt på vilket de samarbetar samt hur de för-
håller sig till utbildningen och varandra, kan förstås som att de tar ett kol-
lektivt ansvar för utbildningen där de övergripande idéerna om utbild-
ningsmålen har en central plats. I Jennys arbetslag är även ledarskapet att
betrakta som kollektivt (Fransson, 2004), medan det formella ansvaret och
ledningen i plutonarbetslagen faller på plutonchefen. Sammantaget pekar
detta på ett dialektiskt förhållande mellan en grupps kollektiva ansvar,
gruppens samarbete i undervisningssituationer och de kommunikativa
villkoren.

Kollektivt ansvarstagande framträder om det finns något att förenas
kring, dvs. att rikta ansvarstagandet mot. Tillberg (2003) framhåller exem-
pelvis att samarbete blir meningsfullt om en stämning av ”vår grupp” kan
utvecklas. Gruppen utgör då det förenande objektet som skapar mening
för samarbete och det är genom kollektivt meningsskapande dessa fören-
ande objekt konstrueras. Utgångspunkten för detta är att arbetslagets
medlemmar inte främst ser sig som individer med individbaserat och själv-
ständigt arbete, utan i första hand ser sig som delar i ett arbetslag med
vissa uppgifter (Granberg, 2000). Min slutsats är att officerarna i plutonar-
betslagen samt lärarna i Jennys arbetslag har detta gemensamma fokus,
dvs. det förenande objektet utgörs av gruppen värnpliktiga respektive
gruppen elever och deras lärande i en helhet. De andra tre lärarnas arbets-
lag däremot bedömer jag inte har gruppen och dess lärande i helhet som
förenande objekt, även om det framställs som intentionen bakom arbets-
lagsorganisationen. I dessa arbetslag framträder ansvaret för de egna äm-
nena som viktigare än gruppen.
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Kollektivt lärande

Hur gruppmedlemmarna förstår och definierar sin uppgift är viktigt för hur
arbetet organiseras och genomförs. Samma arbete kan dock förstås på oli-
ka sätt (Sandberg & Targama, 1998; Sandberg, 1994).91 Beroende på hur
arbetet förstås, kan olika aktörer förhålla sig till och utföra arbetsuppgif-
terna på olika sätt. Gemensamt arbete och ömsesidigt beroende inom ar-
betslag förutsätter likartad förståelse av arbetsuppgifterna, vilket ger inci-
tament att lära av och med varandra. I det sammanhanget har synliggöran-
de av handlingar och kompetens mycket stor betydelse för utvecklingen
av en förståelse av andras kompetens, för samarbete och det individuella
respektive kollektiva lärandet (Larsson, 2004; Kock, 2002; Döös, Wilhelm-
son & Backlund, 2001; Granberg, 2000; Hansson, 1998; Ohlsson, 1996).
Inom försvaret används dessutom begreppet målbild på ett aktivt sätt för
att få personer att fokusera på samma sak. Granberg (2002) menar att kol-
lektivt lärande bör ses som likartad handlingsberedskap, dvs. att likartade
tanke- och handlingsstrukturer växt fram. Om kollektivt lärande skriver
Ohlsson, utifrån lärande i arbetsgrupper i förskolan, att:

I dessa lärande arbetsgrupper skapar individerna genom sina kommunikativa
aktiviteter ett reflekterande sammanhang där eget lärande blir en del av
andras lärande. Där utbyter de inte bara erfarenheter och lär sig av varandra.
Där utvecklar de vägar till att lära med varandra, att skapa mening och möj-
ligheter till nya erfarenheter. (Ohlsson, 1996, s. 150)

Goda kommunikativa betingelser, kollegial reflektion och kollektivt me-
ningsskapande är således centrala beståndsdelar i kollektivt lärande. Lik-
som de förutsättningar att lära med varandra som skapas.

Kan då resultaten i denna avhandling diskuteras i termer av kollektivt
lärande? I avhandlingens resultat framträder kommunikativa arenor och
under vilka betingelser kommunikationen tar form. Likaså framträder syn-
liggörande av handlingar och kompetens samt omfattningen av och be-
tingelserna för kollegial reflektion och kollegialt berättande. Detta skapar
betingelser för kollektivt lärande.

I officerarnas plutonarbetslag framträder kollektivt lärande, i betydelsen
av framväxande likartad handlingsberedskap, framförallt i relation till den
egna och den kollektiva kompetensen som officer och krigsman, och mind-

                                                
91 Forskning visar dock att lärare ofta har disparata föreställningar om skolors eller

undervisningens uppdrag och mål (Scherp, 2002; McNamara, 1999), men även att
samarbete kring gemensamma uppgifter eller tekniska hjälpmedel kan bidra till att
skapa gemensamma föreställningar om uppgifter och mål (Larsson, 2004; Karlsson,
2004).
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re i relation till den egna och den kollektiva kompetensen som utbildare
och instruktör. Med det senare avser jag att officerares pedagogiska in-
tentioner och överväganden endast i begränsad omfattning kommunice-
ras och blir föremål för kollektiv reflektion. Trots goda möjligheter att se
varandras pedagogiska handlingar följs detta sällan upp med någon dju-
pare kollektiv reflektion i pedagogisk bemärkelse. Detta innebär att peda-
gogiska intentioner och överväganden blir föremål för andras personliga
tolkningar och för givet-taganden. Flera exempel på detta framträder i av-
handlingen.

Officerares egna färdigheter och utbildningens innehållsliga delar som
är relaterade till krigets villkor och militära normer, regler och handlings-
mönster är dock föremål för kollektivt lärande officerare emellan. Dessa
synliggörs och diskuteras, t.ex. genom att officerare iakttar och utvärderar
varandra samt diskuterar kring olika sätt att göra och tänka.

Bland lärarna är det bara i Jennys arbetslag något mer omfattande kol-
lektivt lärande kan sägas framträda. I arbetslaget framträder kollektivt
lärande såväl i relation till den individuella och kollektiva förståelsen av
läraryrket, som i relation till den individuella och den kollektiva rollen som
utbildare och lärare. Synliggörande av handlingar samt de kollektiva sam-
talen och reflektionen kring intentioner, överväganden och utfall berör
såväl läraryrkets betingelser som rollen som utbildare och lärare.

Mellan Jennys arbetslag och officerarnas plutonarbetslag finns dock
några viktiga skillnader i fråga om betingelser för kollektivt lärande. Min
bedömning är att lärarna i Jennys arbetslag har bättre kommunikativa möj-
ligheter till kollektivt lärande än vad officerarna i de fyra plutonarbetslagen
har. Bedömningen grundar sig exempelvis på att lärarna är samspelta i un-
dervisningssituationerna; lärarnas utbildningsbakgrund är mer likartad än
officerarnas, (som bygger på två olika system för yrkesofficersutbildning);
att formell makt och ledarskap är mer framträdande hos officerarna än hos
lärarna; att lärarnas kommunikation är symmetrisk, medan kommunikatio-
nen för fänrikarna både är symmetrisk och asymmetrisk samt att lärarna har
en högre grad av kollektiv reflektion och eftertanke än officerarna, för vilka
reflektion och eftertanke kan uppfattas som osäkerhet i en organisation
där handling och initiativkraft premieras. Vidare är skillnaderna större när
det gäller erfarenhet och tid i yrket mellan officerare inom plutonarbetsla-
gen, än samma skillnader mellan lärarna i Jennys arbetslag.

Institutionell inramning och organisatoriskt lärande

Nära kopplat till diskussionen om kollektivt lärande är diskussionen om
organisatoriskt lärande. Organisatoriskt lärande är dock en metafor för
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strävan att skapa bra förutsättningar för individers lärande samt att tillva-
rata detta lärande i en organisation (Granberg, 2000; Argyris, 1999). Ut-
gångspunkten är således individers lärande som sätter spår i organisatio-
nen. I forskningen kring organisatoriskt lärande är organisationers förut-
sättningar att skapa kommunikativa arenor samt betingelserna på dessa
arenor central (Ekman, 2004; Weick, 2001; Argyris, 1999; Senge, 1990). I
den här avhandlingen framgår att de fyra fänrikarna mött mer utvecklade
kommunikativa arenor på sina respektive förband, än vad tre av de fyra
lärarna gjort på sina respektive skolor. Jag lämnar här informanternas nivå
av utsagor samt mina observationer och diskuterar istället några generella
principer på organisationsnivå och i den institutionella inramningen.

Officerare verkar inom ramen för ett institutionellt norm- och discipline-
ringssystem där likformighet, förutsägbarhet och kollektivt meningsska-
pande framträder som viktiga och nödvändiga aspekter av officerares yr-
keskunnande och yrkesutövning (se även Larsson, 2005; Rehn, 1999). Ge-
nom t.ex. institutionaliserade och standardiserade kommunikativa genrer i
ord och tecken skapar officerare en kollektiv grund för detta. På detta sätt
kan andras intentioner och handlingar förutses vilket är viktigt för att t.ex.
kunna agera i grupp i krävande situationer, exempelvis strid. Kraven och
karaktären i dessa krävande situationer bidrar till att konstruera och kon-
stituera militära institutioner. Dessa institutioner framträder och återskapas
i sin tur i utbildningssammanhang och bidrar t.ex. till hur utbildning orga-
niseras, hur officerare samarbetar och utvecklar gemensamma normer, vär-
deringar och handlingsmönster som kommuniceras till värnpliktiga och
andra officerare. Drivkraften att lära sig göra på samma sätt, oavsett om
det handlar om hur material skall organiseras i skåpet, hur order skall ges
eller hur mening skall skapas, är således en drivkraft som konstrueras i
relation med den institutionella inramningen, där krigets villkor och krav på
kollektiv handling och meningsskapande är framträdande. Även den kol-
legiala handledningen, stödet och den formella bedömningen av fänrikarna
kan sägas vara ett uttryck för denna institutionella inramning. Om en offi-
cerskollega inte klarar av sina arbetsuppgifter, som utbildare eller som
krigsman, kan det betyda att andra officerare drabbas direkt. Inte bara i
utbildningssituationer utan även på sådant sätt att liv riskeras och upp-
drag äventyras. Vidare kan förekomsten av berättelser och anekdoter om
yrket ses som en del av den institutionella inramningen. Sammantaget ger
denna institutionella inramning incitament till individuellt, kollektivt som
organisatoriskt lärande.

Lärarna i skolan, å sin sida, verkar inom organisationer där den institu-
tionella inramningen kännetecknas av ensamarbete i undervisningssitua-
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tionerna och av en rationaliserad individualitet (se även Hargreaves,
1994). Även om undantag finns kännetecknas lärares arbete av att de arbe-
tar ensamma i undervisningssituationer och har begränsade möjligheter att
se varandra i handling.92 Lärararbetets individuella dimension framträder
på det viset i undervisningssituationerna och i det mesta av för- och efter-
arbetet kring undervisningen. Hargreaves (1994) menar att detta snarare
kan ses som ett utfall av de organisatoriska, ekonomiska och institutio-
nella arbetsbetingelserna, än som bristande samarbetsförmåga hos lärare.
En följd av ovanstående är att lärares individualitet kan ses som ett drag
hos arbetssituationen och som ett rationellt sätt att ekonomisera med tid,
resurser och ambitioner (se t.ex. Ljungberg, 2005; Lindqvist, 2002; Carl-
gren, 1997; Hargreaves, 1994; Lortie, 1975). Detta kan delvis förklara varför
lärare ofta inte är motiverade att samarbeta och kommunicera på formella
arenor där frågor kring undervisningens innehåll och metoder samt kring
kortsiktig planering ofta inte behandlas (Ahlstrand, 1995). Samarbete är
dock vanligare förekommande på informella arenor som lärarna själva tar
initiativ till (Tillberg, 2003; Ståhl, 1998; Ahlstrand, 1995).

En följd av den rationaliserande individualiteten är att meningsskapan-
de processer blir mer privata, fördolda, svårtillgängliga och mångtydiga till
sin karaktär. Som tidigare nämnts är skillnaderna i de meningsskapande
processernas transparens ett av avhandlingens centrala resultat. Detta
ligger i linje med t.ex. Ljungberg (2005) som menar att värden och normer i
skolan är så självklara för lärare och skolledare att de inte diskuteras i var-
dagen. Hon menar vidare att vissa av värderingarna är så integrerade i ett
för givet-tagande att de är osynliga och omedvetna, dvs. institutionalise-
rade.

Under senare år har dock de kollektiva aspekterna av lärararbetet alltmer
kommit i fokus, t.ex. i de gemensamma norm- och regelsystemen. En bety-
dande del av de förändringar inom skolsystemet som skedde under 1990-
talet syftade till att lyfta fram och konstruera lärararbetet som ett kollektivt
arbete med kollektiva dimensioner. Regleringen av lärares arbetsplatsför-
lagda tid som genomfördes under 1990-talet kan ses som ett sätt att försö-
ka skapa kollektiva betingelser och arenor för kommunikation. Ett målrela-
terat betygssystem innebär att det skapas behov av en kollektiv arena där
lärare gemensamt kommer överens om betygskriterier samt öppet argumen-
terar för de bedömningar de gör. Talet om och organisering i arbetslag är
ett annat sätt att försöka skapa kollektiva kommunikativa arenor. Resulta-

                                                
92 Rhöse (2003) menar dock att lärares arbete i klassrummet blivit alltmer offentligt

och relativt lätt att ta del av eftersom lärare alltmer samarbetar. Det är dock skill-
nad att se varandra i handling och att i grova drag veta vad andra lärare gör.
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ten i avhandlingen ställer dock en del frågor kring i vilken grad skolans
arbetslag, ur nyblivna lärares perspektiv, kan anses vara väl fungerande i
det avseendet. I endast ett av de fyra fall som lyfts fram i avhandlingen,
framstår arbetslaget som en väl fungerande operativ arena där lärarna pla-
nerar, genomför, utvärderar och utvecklar undervisningen gemensamt. I
Jennys yrkesvardag framstår lärararbetet som ett kollektivt arbete och det
är framförallt den organisationsform skolan valt och de arbetsformer Jen-
nys arbetslag utvecklat som bidrar till detta. Utifrån detta skapar arbetsla-
get trygghet och underlättar arbetet för dessa lärare. Likväl arbetar de fles-
ta av skolsystemets lärare ensamma i undervisningssituationerna och har
begränsade möjligheter att se varandra i handling, något som kan relateras
till skolans institutionella inramning och arbetsförhållanden som leder till
den rationaliserande individualiteten. Kopplat till detta är skolans två hi-
storiskt förankrade och dominerande organiseringsprinciper, nämligen ett
ämneslärarsystem respektive ett klasslärarsystem med sina respektive tra-
ditioner, normer, värderingar och organisationsprinciper som utgör viktiga
aspekter av skolans institutionella inramning (Hartman, 2005; 1995). No-
terbart är att Jennys arbetslag domineras av traditioner, normer, värdering-
ar och organisationsprinciper präglade av båda systemen, medan de tre
andra lärarnas arbetslag, trots andra intentioner, mer är präglade av äm-
neslärarsystemets traditioner, normer, värderingar och organisationsprin-
ciper.

Vilka betingelser skapas då för organisatoriskt lärande inom försvars-
makten respektive skolan? För det första ger de militära institutionerna
med likformighet, förutsägbarhet och kollektivt meningsskapande viktiga
incitament att lära av och med varandra, såväl på individuell och kollektiv
nivå som på organisatorisk nivå. Den kunskap som upparbetas och det
lärande som sker försöker officerare tradera och dokumentera eftersom
brister i kollektivt meningsskapande kan leda till skador, dödsfall eller att
uppdrag misslyckas. Larsson (2004) menar att disciplinering genom ömse-
sidig kontroll är en viktig funktion i ett organisatoriskt lärande, eftersom
detta gör att verksamheten får en viss stabilitet. Att disciplinering och öm-
sesidig kontroll utgör viktiga aspekter i officerares yrkesutövning och in-
bördes relationer framgår av avhandlingen. Inom skolan ger institutionen
med den rationaliserande individualiteten incitament att kommunicera och
lära om det som är viktigt för lärares eget arbete, annars inte. En följd av
detta är att det i strävan att skapa förutsättningar för organisatoriskt
lärande är tveksamt att påtvinga lärare t.ex. arbetslagsorganisation om de
inte själva ser vinster för såväl egen del som för eleverna. Lärarna i Jennys
arbetslag ser dessa vinster, medan det framstår som om lärarna i Elisa-
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beths, Agnetas och Sofies arbetslag mer agerar i relation till den rationali-
serande individualiteten.

För det andra har officerare bättre möjligheter att se andra i handling i
undervisningssituationer än vad lärarna har. Möjligheten att se kollegor i
handling menar Larsson (2004) är en viktig förutsättning för såväl det in-
dividuella lärandet som för samordningen av individers kompetens till ett
organisatoriskt lärande. Larsson framhåller att detta har stor betydelse för
introduktionen av nya medarbetare samt för att vidmakthålla en organisa-
torisk kompetens trots att nya medarbetare anställs. Under vilka kommuni-
kativa betingelser detta tar form framträder i detta arbete, t.ex. genom de
olika graderna av synliggörande av yrkets normer, regler, värderingar,
handlingsmönster och villkor. Dessa betingelser för ett organisatoriskt
lärande framträder tydligast inom försvarsmakten, medan de i skolans or-
ganisation blir mer privata, fördolda, svårtillgängliga och mångtydiga till
sin karaktär.

För det tredje är en kritisk och analyserande verksamhet där man disku-
terar, utvärderar och tar ansvar för varandras lärande en viktig förutsätt-
ning för organisatoriskt lärande (Argyris, 1999; Senge, 1990; Scherp, 2002).
Resultaten i denna avhandling pekar på att officerare i högre grad än lärare
tar ansvar för sina kollegors lärande. Lärarna i Jennys arbetslag utgör dock
ett undantag, med gemensamt arbete samt kollektivt ansvarstagande och
lärande. Lärarna framstår dock som mer reflekterande och analyserade än
vad fänrikarna gör. Även om reflektion och utvärderingar sker på de militä-
ra förbanden förefaller det finnas potential att fördjupa och än mer syste-
matisera detta. För lärarna synes det finnas önskemål om och potential att
skapa fler kommunikativa arenor för kommunikation och utvärdering.

För det fjärde utgör berättelser ett medel för organisatoriskt lärande ge-
nom dess förbindelse med det som varit och nuet (Czarniawska, 2004;
Gudmundsdóttir, 2002; Bruner, 1990). Berättelser med historisk förankring
är mer vanligt förekommande på de studerade militära förbanden än inom
skolorna, där berättelserna i högre grad relateras till det som sker i nuet.
Berättelser i skolorna kan därmed mera ses som medel för problemlösning
och reflektion medan de militära berättelserna framförallt verkar som för-
medlare av normer och värderingar.

Sammantaget framträder en bild av olika förutsättningar för organisato-
riskt lärande. Ett intressant tankeexperiment vore att låta officerare och
lärare ”byta plats”, dvs. låta yrkesgrupperna byta förutsättningar. Vore det
t.ex. möjligt att (armé)officerare arbetade ensamma i lika hög grad som lära-
re? Vad skulle det i så fall betyda för det kollektiva meningsskapandet och
möjligheterna att samverka i t.ex. stridsituationer? Hur skulle skolan se ut
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om lärare i lika hög grad som officerare var beroende av varandra och arbe-
tade tillsammans i lika hög utsträckning? En del av det svaret finner vi i
Jennys arbetslag. Dylika jämförelser synliggör förklaringar till varför offi-
cerares och lärares arbete tar form som det gör och varför försvarsmakten
och skolan som organisationer och institutioner fungerar som de gör.

I detta avsnitt har betingelserna för kommunikation och lärande på de
båda yrkesarenorna varit i centrum. En aspekt av betingelserna för lärande
handlar om hur nyutbildade aktörer tas emot, introduceras och får stöd på
yrkesarenan. I resultaten framgår de olika betingelserna för detta. Jag av-
ser närmast gå vidare med en diskussion om relationen mellan den grund-
läggande officers- respektive lärarutbildningen och respektive yrkesarena,
särskilt med avseende på vilken betydelse utbildningarnas utformning och
innehåll kan ha för utformandet av yrkesintroduktionen och olika former
av stöd. Särskilt uppmärksammas följderna av de senaste årens föränd-
ringar i utbildningarna.

Förändrad utbildning – förändrad yrkesintroduktion?

I avhandlingen har jag fokuserat fänrikars och lärares första år på för-
banden respektive i skolan och den yrkesintroduktion och det yrkes-
blivande som tar form. Indirekt har även yrkesofficersutbildningen och
lärarutbildningen berörts genom de spår utbildningarna satt respektive
inte satt hos fänrikarna och lärarna. Både yrkesofficersutbildningen och
lärarutbildningen har under de senaste åren genomgått stora förändringar,
vilket fått och får konsekvenser för fänrikars och lärares yrkesintroduktion
och yrkesblivande. Detta skall jag diskutera och problematisera i det här
avsnittet.

I korthet kan sägas att både den reformerade yrkesofficersutbildningen
som sjösattes 1999 och den förnyade lärarutbildningen som sjösattes 2001
bl.a. har större betoning på vetenskaplighet och kritiskt tänkande än tidi-
gare utbildningar (se t.ex. Högskoleverket, 2005; SOU 1999:63; Hedlund,
2004; SOU 2003:43; SOU 1998:42). Förenklat skulle kunna sägas att utbild-
ningarnas fokus över tid flyttats, från att utveckla färdigheter i yrkes-
utövning till att ge kunskaper om yrket.93 Kunskaper om yrket kan sägas

                                                
93 Denna process har pågått längre för lärarutbildningen än för officersutbildningen.

För lärarutbildningen togs viktiga steg för vetenskapliggörande i bl.a. 1968 års lä-
rarhögskolestadga och 1950- och 60-talens försöksverksamhet med lärarhögskolor;
i 1977 års universitets- och högskolereform; i 1988 års grundskollärarreform och
1990-talets successiva förändringar av lärarutbildningarna samt i 2001 års förnyade
lärarutbildning (Morberg, 1999; Hartman, 2005; 1995; SOU 1999:63). För yrkesof-
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leda till ett yrkeskunnande som är viktigt för att på sikt utveckla yrket och
det egna kunnandet, medan färdigheter i yrkesutövningen mera är inrikta-
de på de reella arbetsuppgifter som fänrikar och lärare har att hantera
direkt när de börjar arbeta (Fransson, 2003).94 Exempelvis kan här nämnas
planering och genomförande av verksamheten, att vara ledare, hantera
stress, osäkerhet och disciplinfrågor samt ha tillräckliga fack- och ämnes-
kunskaper. Kunskaper om yrket kan vara svåra att översätta i praktisk
handling.

Kritik har dock riktats mot såväl yrkesofficersutbildningen som lärar-
utbildningen för att t.ex. inte tillräckligt väl förebereda fänrikar respektive
lärare för yrkesutövningen. Kritiken har emellertid haft olika karaktär och
fokus.95 Som en direkt följd av den förändrade yrkesofficersutbildningen
har kritiken främst handlat om de minskade inslagen av praktiska övningar
och ledande av trupp, vilket ansetts leda till att alltför mycket reell
yrkeskompetens tappats (Hedlund, 2004; SOU 2003:43). Lärarutbildningen
har i princip alltid varit utsatt för kritik, vilket inte är konstigt med tanke på
dels det komplexa uppdraget, dels att så många olika aktörer anser sig ha
rätt att uttala sig om skolans arbetssätt, lärares kompetens och lärar-
utbildningens innehåll.96 En följd av detta är en mångfacetterad och ibland
motstridig kritik mot lärarutbildningen, en kritik som ofta är omöjlig att fullt
ut beakta. På senare tid har t.ex. kritik riktats mot lärarutbildningen för att
inte kunna garantera att alla studenter får del av för läraryrket centrala
kunskapsområden, exempelvis prov och bedömning samt läs- och skriv-

                                                                                                                                
ficersutbildningen skedde de största och mest omvälvande förändringarna genom in-
förandet av Yrkesofficersprogrammet 1999 (Hedlund, 2004).

94 Detta är ett kunskapsteoretiskt område som egentligen är alltför komplext för att
kunna reduceras på detta sätt. Olika föreställningar om uppdragens mål och krav
samt nödvändiga kunskaper, färdigheter och kompetenser resulterar i olika tolk-
ningar och innebörder kring vilka kunskaper och kompetenser som är viktiga, och
vad de är viktiga för. Vetenskapliggjorda utbildningar syftar mer till ett utvecklings-
perspektiv på kompetens, dvs. att kunna förändra formerna för arbetet, medan äld-
re utbildningar i högre grad syftade till ett anpassningsperspektiv på kompetens,
dvs. mer att anpassa sig till det rådande. Utifrån detta kan t.ex. begreppet färdighe-
ter förstås på olika sätt, t.ex. som färdigheter att agera inom rådande ramar respek-
tive som färdigheter att utmana och förändra rådande ramar.

95 Utgångspunkten för kritiken är inte alltid kopplad till de nyblivna fänrikarnas re-
spektive lärarnas yrkeskunnande. Ofta synes kritiken vara kopplad till föreställ-
ningar om nödvändiga kompetenser, till egna ideologiska eller politiska projekt
över vad man vill med skolan eller försvaret eller till bevarande av yrkeskulturer.

96 Att utbildningssystemet utgör en central del av samhället och dess utveckling, är en
anledning till att utbildningsfrågor utgör en tummelplats för olika ideologiska,
politiska och ekonomiska intressen. Om exempelvis alla de ”krav” som framfördes
i samband med den förnyade lärarutbildningen 2001 hade tillgodosetts, skulle utbild-
ningen fått en längd om cirka 13 år (Lindberg, 1999).
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utveckling (Högskoleverket, 2005). Vidare anses t.ex. undervisning och
forskning om lärande, utbildningshistoria samt informations- och
kommunikationsteknik (IKT) vara eftersatta. Även frågan om den vetens-
kapliga förankringen ifrågasätts då studenterna alltför sällan kommer i
kontakt med pågående forskning samtidigt som andelen disputerade
involverade i lärarutbildningen anses vara för låg.

Hur har då aktörer inom försvarsmakten respektive lärarutbildningen
och det offentliga skolsystemet förhållit sig till denna kritik samt försökt
underlätta yrkesdebuten för nyblivna fänrikar respektive lärare?

Inför förändringen av yrkesofficersutbildningen, med bl.a. minskade in-
slag av befattningsspecifika utbildningsinslag, betonades exempelvis be-
hovet av fortsatt befattningsspecifik utbildning på förbanden (SOU
1998:42). Detta kan ses som en form av yrkesintroduktion där befattnings-
specifika och lokalt anpassade utbildningar genomförs för att de nya fän-
rikarna skall klara av arbetsuppgifterna. Hedlund (2004) menar dock att
detta inte uppmärksammats i tillräcklig grad på förbanden, något som re-
sulterat i att befattningsutbildningar på förbanden inte utvecklats i nöd-
vändig omfattning. Förbanden har dock uppmärksammat att funktionen
handledare yngre befäl samt handledningen blivit allt viktigare, vilket bl.a.
resulterat i att vissa förband börjat med handledarutbildningar för att bli
bättre på att handleda nyblivna fänrikar.

Förbandens kritik har lett till att yrkesofficersutbildningen sedan 1999
varit föremål för flertalet justeringar av struktur och utbildningsinnehåll.
Detta har bl.a. lett till en successiv återgång till mer befattningsspecifika
utbildningsmoment på yrkesofficersutbildningen, vilket medfört att utbild-
ningsmoment som syftat till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt
minskats. I ett av de senaste förslagen kring reformering av yrkesofficers-
utbildningen föreslås bl.a. att föra in inriktningar med befattningsspecifika
kurser i den grundläggande officersutbildningen (SOU 2003:43). Detta kan
ses som ett sätt att kvalitetssäkra befattningsutbildningarna som förban-
den ditintills inte förmått utveckla i tillräckligt hög grad. Det kan även ses
som en tillbakagång till en officersutbildning där fänrikar skall vara
”nyckelfärdiga” och där förbandens del i befattningsspecifika utbildningar
tonas ner.

Inriktningen just nu (nov- 2005) vad gäller yrkesofficersutbildningens
utformning kan ses mot denna bakgrund. Inriktningen är en yrkesofficers-
utbildning som omfattar 120 poäng, vilket innebär en förlängning från de
två år som 1999 års yrkesofficersutbildning innebar. Huvudmotivet till
förlängningen är att höja kvaliteten på utbildningen genom det självstän-
diga och kritiska förhållningssättet till vetande, dvs. vetenskapliggörande
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och akademisering (Olsson, 2005). Inriktningen i diskussionerna kring ut-
bildningsstrukturen är att de två första terminerna skall genomföras på
funktionsskolor och leda till fördjupade kunskaper inom officerarnas re-
spektive professionsområden. Behovet att fördjupa dessa kunskaper kan
bl.a. ses mot bakgrund av att värnplikten föreslås bli 11 månader för alla
värnpliktiga. Hela eller delar av tredje och fjärde terminen innebär studier
på militärhögskola (MHS) eller annan skola, där mer generella aspekter av
officersutbildningen genomförs. Femte och sjätte terminen genomförs åter
vid funktionsskolor där utvecklingen av kompetensen som utbildare är
huvudfokus, även om kunskaperna inom professionsområdet ytterligare
fördjupas. Med denna inriktning och förlängning av utbildningen kan det
vara möjligt att förena såväl de akademiska ambitionerna som ambitionen
att de nyblivna officerarna skall få de färdigheter i yrkesutövandet som de
behöver direkt i sin utbildarroll. I ett framtida forskningsperspektiv vore
det intressant att studera hur en sådan utbildningsstruktur påverkar fänri-
kars yrkesdebut, yrkeskunnande och yrkesintroduktion.

Hur har då aktörer kring lärarutbildning och det offentliga skolsystemet
försökt förhålla sig till kritiken samt underlätta nyblivna lärares yrkes-
debut?

Gällande lärarutbildningen kan sägas att den sedan länge pågående
processen att vetenskapliggöra lärarutbildningen fortsätter. I utvärde-
ringen av 2001 års lärarutbildningsreform riktas t.ex. kritik mot bristande
vetenskaplighet, såväl i fråga om innehåll som kompetens hos lärar-
utbildarna (Högskoleverket, 2005). Detta kommer sannolikt att innebära att
strävan att vetenskapliggöra lärarutbildningarna kommer att öka. Ett
vetenskapliggörande innebär inte ett avståndstagande från yrkesförank-
ring eller praktisk erfarenhet, utan snarare ett vetenskapligt sätt att närma
sig och förhålla sig till yrket och erfarenheter. I förarbetena till 2001 års
lärarutbildningsreform varnar dock lärarutbildningskommittén för en lärar-
utbildning som saknar en uttalad, relevant och reflekterad yrkesförankring,
vilket skulle göra utbildningen abstrakt i förhållandet till yrket och där
lärarstudenterna inte blir förberedda för den konkreta yrkesverksamheten
(SOU 1999:63). Att det kan vara svårt och utmanande att komma som ny
och oerfaren lärare framgår av avhandlingens forskningsöversikt.
Huruvida detta är kopplat till brister i den grundläggande lärarutbildningen
eller till läraryrkets komplexa natur är svårt att avgöra. Sannolikt samverkar
dessa två faktorer.

Frågan om stöd till nyblivna lärare efter lärarexamen hänskjuter bl.a.
lärarutbildningskommittén till respektive kommun, med förslaget att sam-
arbeta med de regionala utvecklingscentra som varje högskola skall ha för
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samverkan med kommuner (SOU 1999:63). Stöd till nyblivna lärare ses som
en fråga för kommunerna och inte för lärarutbildningen, vilket i sig är helt i
enlighet med gällande styrsystem där arbetsgivaransvaret för kommunalt
anställda lärare är ett kommunalt ansvar. Att frågan hänskjuts kan även
ses mot bakgrund av Avtal 2000, som kom 1995, och efterföljande avtal.97

Avtalet innehöll skrivningar om nyanställda lärares rätt till ett introduk-
tionsår, med introduktionsprogram och mentor.98 Detta arbete har nu, tio
år efteråt, kommit olika långt i olika kommuner och har fått olika utformning
beroende på hur avtalet tolkats och hur parterna lyckats enas i sakfrågor.
Exempelvis visar en undersökning hösten 2004 att 63 % av ett urval nyex-
aminerade lärare anser att skolan givit dem den hjälp och det stöd de som
nyanställda behövt (Lärarnas Riksförbund, 2005). 36 % anser att skolorna
har ett fungerande introduktionsprogram och 59 % av lärarna som fått
provanställning har fått en mentor utsedd av skolan.99

En sammantagen analys av utbildningarnas förändring och vetenskap-
liggörande gör att ett antal möjliga problemområden framträder. Ett första
möjligt problemområde handlar om vilka konsekvenser vetenskaplig-
görandet får för fänrikars och lärares förmåga att hantera de arbets-
uppgifter de dagligen möter i början av sin yrkeskarriär, dvs. det som ovan
beskrivits som färdigheter i yrkesutövning. Innebär vetenskapliggörandet
att fänrikar och lärare får bättre eller sämre förutsättningar att hantera des-
sa arbetstuppgifter? Innebär vetenskapliggörandet att praktiska moment i
utbildningarna av utrymmesbrist prioriteras bort eller tonas ner för att de
anses ”normativa”? Kan man säga att ”priset” för de förväntade framtida

                                                
97 Avtalet som på nationell nivå slöts mellan Kommunförbundet och Lärarförbundet

och Lärarnas Riksförbund utgjordes av ett s.k. ramavtal vilket innebär att fackliga
företrädare och arbetsgivare på lokal nivå i kommunerna hade att komma överens
om lokala tillämpningar och avtal. Avtalet som sådant löpte formellt ut i mars
2000 och ersattes efter diverse förlängningar av ÖLA 00, även kallat avtal 00, med
liknande formuleringar.

98 Inom ramen för en provanställning som syftade till tillsvidaranställning, gav avtal
2000 nyanställda lärare rätt till ett introduktionsprogram och mentorer. Denna del
av avtalet var så konstruerad att det i huvudsak vände sig till nyexaminerade lärare,
eftersom konstruktionen med provår medförde att lärare som tidigare haft längre
anställningar som lärare undantogs.

99 Undersökningen är inte utformad på sådant sätt att det är möjligt att fullt ut analy-
sera förekomsten av introduktionsprogram och mentorer. Bl.a. har frågan ställts
om fungerande introduktionsprogram. Det finns således möjlighet att informanter
som inte ansett att programmen fungerat, svarat nej på frågan, även om introduk-
tionsprogram finns. Frågan om mentorer avser endast dem som har provanställning
och om dessa fått en mentor som skolan utsett åt dig. Möjligheten finns även att
nyanställda lärare eller deras kollegor själva tar initiativ till att utse mentorer eller
att det är en ömsesidig överenskommelse (se t.ex. Fransson & Morberg, 2001). Det
förekommer även att lärare får mentorer trots att de inte har provanställning.
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vinsterna med vetenskapliggjorda utbildningar hitintills betalats under den
första tidens yrkesverksamhet, då kraven ställts på att först och främst
klara av det vardagliga arbetet?

Ett andra möjligt problemområde handlar om i vilken utsträckning yr-
kesofficersutbildningens och lärarutbildningens ambitioner i fråga om ve-
tenskaplighet och kritiskt förhållningssätt, dels utvecklas under utbild-
ningen, dels består hos officerare respektive lärare när de väl arbetat ett
tag. I vilken mån förmår de vidmakthålla vetenskapliga förhållningssätt
och i vilken mån är det möjligt att upprätthålla sådana i de arbetssituatio-
ner och yrkeskulturer de hamnar i och inom respektive yrkesgrupps insti-
tutionella inramning?

Jag har lyft fram ett par möjliga problemområden med komplexa frågor
som inte låter sig besvaras så enkelt. Som jag ser det innebär mera veten-
skapliggjorda utbildningar, med fokusförskjutning från färdigheter i yr-
kesutövningen, till att ge kunskaper om yrket, att de problemområden som
belysts ovan är reella. Att utbildningarna förändras får följder för hur väl
förberedda fänrikar respektive lärare är att i början av sin yrkeskarriär han-
tera det vardagliga arbetet samt att omsätta kunskaper i praktisk handling.

Detta innebär att nya sätt att förstå den första tiden i ett yrke måste till,
liksom andra sätt att stödja de nyblivna yrkesutövarna. För officerare och
lärare är det kanske inte tillräckligt med dagens handledning, mentorskap,
introduktionsprogram och kompletterande befattningsutbildningar. Som
framgår i denna avhandling samt i annan forskning faller detta stöd olika
väl ut. En annan huvudfråga är i vilken mån detta stöd bygger vidare på de
ambitioner och förhållningssätt som utbildningarna antas stå för, exempel-
vis i fråga om vetenskapligt förhållningssätt.

Mot den bakgrunden kanske ett samarbete måste till mellan grund-
läggande utbildning och yrkesarena som i högre grad än i dag innebär
rena utbildningsinslag. För officerare skulle det t.ex. kunna innebära att
såväl fortsatta befattningsutbildningar som mer vetenskapligt inriktade
kurser genomförs på förbanden, i samverkan med förbandets officerare
och yrkesofficersprogrammets lärare. För lärare skulle det kunna innebära
att dagens system med introduktionsprogram och mentorer, som på sina
håll inte fallit så väl ut, kompletteras med t.ex. seminarier med lärarutbilda-
re, vilka skulle kunna ge högskolepoäng. Möjligen skulle detta kunna
mildra ”praxis chocken” och de svårigheter nyblivna lärare kan möta (se
kapitel 2).

Vitsen med allt detta skulle vara att skapa kommunikativa arenor för re-
flektion och kunskapsutveckling, där såväl utbildningarnas som yrkesare-
nornas ambitioner, innehåll och behov kan förenas, samt där utbildningar-
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nas eventuella brister kompletteras. Detta skulle även skapa möjlighet till
ett arbetsplatsförlagt lärande, dvs. att lära i samband med yrkesutövning,
som är mer systematisk och genomgripande än dagens system med hand-
ledning och mentorer. Ellström & Hultman (2004) argumenterar för att ar-
betsplatser bör göras till arenor för efterfrågestyrt lärande, dvs. att lärbe-
hov identifieras och tillgodoses genom informellt och formellt lärande. I
avhandlingen framgår att officerarna samt lärarna i Jennys arbetslag har
goda förutsättningar till vardagligt, informellt och kollektivt lärande.

Inriktningen med att förlänga yrkesofficersutbildningen till 120 poäng är
ett annat sätt att försöka hantera såväl de möjliga problemområden jag
skissat ovan, som ambitionen med akademisering och vetenskapliggöran-
de samtidigt som färdigheterna i yrkesutövandet hålls på en hög nivå.
Men frågan är om detta helt eller delvis löser problemen? Eller är det så att
nya problem skapas? Även om utbildningen förlängs finns möjligheten
kvar att tillskapa arenor för arbetsplatsförlagt lärande på förbanden. Är en
liknande förändring möjlig för lärarutbildningen, dvs. att den förlängs och
att verksamhetsförlagd utbildning får större utrymme? Jag finner detta
högst tveksamt i nuläget, framförallt av ekonomiska skäl.

Yrkesblivande

Yrkesblivande kan sägas utgöra avhandlingens övergripande kunskaps-
intresse som jag försöker komma åt genom att studera yrkesintroduktion,
kommunikativa arenor och betingelser för kommunikation. För att kunna
diskutera hur fänrikarnas och lärarnas yrkesblivande kan förstås måste jag
tydliggöra, dels vad jag avser med yrkesblivande, dels vilka aspekter av
yrkesblivandet som är möjliga att diskutera utifrån avhandlingens kun-
skapsintresse och resultat.

Jag har definierat yrkesblivande som en process av successiv tillägnan,
konstruktion och meningsskapande av normer, värderingar och hand-
lingsmönster som erbjuds på yrkesarenan. Det innebär att yrkesblivandet
innefattar en successivt ökad erfarenhet av arbetsuppgifter och en ökande
grad av införlivande i den kollektiva gemenskapen med band av t.ex. lojali-
teter, roller och identiteter. Likaså innefattar yrkesblivandet en ökande
grad av hur aktörer omfattas av, förstår och förhåller sig till arbetsplatsens
och yrkets institutionella normer, värderingar, traditioner och handlings-
mönster.
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Jag har valt att använda begreppet yrkesblivande istället för socialisa-
tionsbegreppet.100 En anledning är att socialisation alltför lätt kan förstås
som en delvis passiv tillägnan. En annan anledning är att innebörden i
socialisationsbegreppet är oklar och att det utifrån olika synsätt ges olika
innebörder. Exempelvis Jordell (2002) menar att socialisation, lärande och
utveckling ofta används synonymt, överlappande eller för likartade feno-
men i forskningen kring lärare. Jag har valt begreppet yrkesblivande då jag
avser täcka dessa tre aspekter samt för att betona kopplingen till yrket.

Mitt kunskapsintresse och mina resultat belyser några aspekter av yr-
kesblivandet. Eftersom huvudfokus är på kommunikativa arenor och be-
tingelser för kommunikation är det i huvudsak förutsättningarna för yrkes-
blivande som framträder i avhandlingen. Aspekter av yrkesblivande syn-
liggörs dock i vissa utsagor och sammanhang, bl.a. där innehållet i lärande
framträder, t.ex. i fråga om handlingsmönster, normer och värderingar.

Om yrkesblivande betraktas som en meningsskapande process där ak-
törer i en organisatorisk och institutionell inramning förhandlar om me-
ning, uppkommer frågan i vilken omfattning olika aktörer involveras i den-
na process och hur pass transparanta, synliga och öppna processerna är.
Som tidigare nämnts betraktar jag, å ena sidan officerarnas och Jennys
meningsskapande processer som är synliga och kollektiva till sin karaktär
och där meningserbjudanden och spelregler framträder tydligt utan större
mångtydighet, och å andra sidan de flesta av lärarna vars meningsskapan-
de processer är mer privata, fördolda, svårtillgängliga och mångtydiga till
sin karaktär, som ett av avhandlingens centrala resultat. En viktig aspekt i
detta är att officerare har större möjligheter än lärare att se varandra i
handling, vilket ger möjlighet att lära av varandra i ett föregångsmannas-
kap (Hedlund, 2004; Andersson, 2001). Officerare kan därmed sägas verka
inom en explicit institutionell inramning medan lärarna verkar inom en mer
implicit institutionell inramning. En följd av detta är att fänrikars yrkesbli-
vande tar form under mer kollektivt orienterade betingelser, än vad lärar-
nas yrkesblivande gör, Jenny undantaget. Jämfört med lärarna är officerar-
nas yrkesblivande således i högre grad en kollektiv process, medan lärar-
nas yrkesblivande i högre grad är en individuell process. Officerare har
därmed tillgång till fler och mer vittomfattande kommunikativa arenor där
regler, konventioner, normer och handlingsmönster synliggörs, tilldelas
mening och kan övertas, än vad lärare har.

                                                
100 Falk (1999) använder beteckningen lärarblivande i sin studie av hur lärarstudenter

genom sina skrivna texter förstår dels sig själva som blivande lärare, dels läraryrket
och dess betingelser. Aspelin (1999) använder beteckningen vuxenblivandets pro-
cess vid resonemang om ungdomars socialisationsprocess.
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En aspekt av yrkesblivande handlar om utveckling och förändring av
handlingsmönster, normer, värderingar och föreställningar. Forskning vi-
sar att nyblivna lärare med ökad yrkeserfarenhet ändrar såväl handlings-
mönster som sina värderingar och föreställningar om undervisning, skola
och sin egen roll som lärare (Andersson, 2005; Fransson, 2004; Løkens-
gard Hoel, 2002; Säll, 2000; Stukát, 1998; Rust, 1994; Kuzmic, 1993). På
motsvarande sätt visar forskning att officerares föreställningar och värde-
ringar om de militära och civila villkoren samt sin egen roll som officer för-
ändras i början av deras yrkesutövning (Watkins & Cohen, 2002). Hed-
lund (2004) visar dock i sin studie att även om ambitionen i Sverige är att
utbilda kritiska officerare som kan verka som ”förändringsagenter”, så
finns det svårigheter som gör att det förmodligen inte är möjligt för fänrikar
att kritisera, ifrågasätta och förändra alltför mycket när de börjar på för-
banden, eftersom förbandskulturer är så starka. En dominerade uppfatt-
ning bland erfarna officerare är, menar Hedlund, att nya fänrikar i huvud-
sak skall anpassa sig till den befintliga förbandsverksamheten. Resultaten
i min avhandling visar dock att fänrikar har ett faktiskt utrymme att kritisera
och förändra, även om ”anpassning” till det rådande överväger. Framträ-
der gör även fänrikars och lärares förändringar av handlingsmönster, vär-
deringar och föreställningar under deras första år på förband respektive
skola.

Ytterligare en aspekt av yrkesblivandet är utvecklingen av såväl kollek-
tiva som individuella identiteter. En yrkesidentitet är att betrakta som en
social identitet som försöker förena individens identitet med dennes posi-
tioner eller yrke (Forsythe, m.fl. 2002; Thunborg, 1999). Centralt är då det
meningsskapande som tar form och som konstruerar roller och identiteter
(Choo, 1998). Ett kollektivt orienterat yrkesblivande, som för officerarna
enligt ovan, leder enligt det synsättet till en kollektivt orienterad yrkes-
identitet. Lärares yrkesblivande däremot, med färre drag av kollektiv orien-
tering, leder enligt samma synsätt till en mindre kollektivt orienterad yr-
kesidentitet. Denna orientering är en av anledningarna till officerares star-
ka kåranda (Abrahamsson, 2005; Soeters m.fl. 2003; Jansson, 1992) och
lärares rationaliserande individualitet (Hargreaves, 1994).

Vid konstruktionen av identiteter har officerare i högre grad än lärare att
förhålla sig till synliga hierarkier av makt och erfarenhet samt tydligare
strukturer för vad som gäller. Lärare har dessutom i högre grad än officera-
re att förhålla sig till motstridiga mål, ambitioner, krav och förväntningar,
t.ex. i styrdokument eller från aktörer på olika nivåer (Håkansson, 2004).
Detta är en anledning till att lärare har svårt att koppla av från arbetet samt
att de upplever arbetet som oavslutat (Lindqvist, 2002). Sammantaget med
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lärares mer begränsade möjligheter till dels kollektivt erfarenhetsutbyte
och meningsskapande, dels positionering av de egna färdigheterna och
handlingarna, kan detta för lärare skapa otydlighet och osäkerhet i fråga
om vad som gäller. En följd av detta är att lärare i högre grad än officerare
upplever osäkerhet, vilket negativt kan påverka identiteten och självbilden
som lärare samt försvåra utvecklingen av en kollektiv yrkesidentitet.

Inom gruppen officerare respektive gruppen lärare varierar erfaren-
heterna och upplevelserna av den första tiden i yrket. Såväl officerare som
lärare kan uppleva osäkerhet, tillkortakommanden och att deras yrkeskun-
nande inte räcker till (se t.ex. Hedlund, 2004; Ödeen, 2004; Granberg, 2001;
Andersson, 2005; Hebart & Worty, 2001; Fransson & Morberg, 2001).
Även om ingen entydig bild framträder vara sig i mina resultat eller i annan
forskning är den dominerande bilden att varken nyblivna officerare eller
lärare har tillräckliga färdigheter att direkt klara av alla arbetsuppgifter på
ett tillfredsställande sätt. En aspekt av yrkesblivandet handlar således om
att hantera och kommunicera denna osäkerhet, de krav som ställs i yrkes-
vardagen samt sina eventuella tillkortakommanden. I detta har officerare
bättre förutsättningar än lärarna i några avseenden, bl.a. att lära av och
med varandra, eftersom de i högre grad kan se varandra i handling. De
militära institutionella betingelserna med likformighet, förutsägbarhet och
kollektivt meningsskapande grundade i krigets villkor, skapar dessutom
drivkrafter för officerare att lära av och med varandra. Någon direkt mot-
svarande institutionell drivkraft finns inte inom skolan. Inom försvars-
makten finns dessutom tydligare strukturer för vad officerare får och inte
får göra, än motsvarande strukturer för lärare inom skolan. I skolan kan en
lärare, eller egentligen vem som helst, gå in och undervisa i ämnen denne
inte har utbildning för, medan det inom försvarsmakten finns reglementerat
vilken utbildning som krävs för vissa moment. Detta gör det lättare för en
officer att få kompletterande utbildning, t.ex. för att leda övning med
skarpa handgranater, än vad det är för en lärare att få kompletterande
utbildning i t.ex. biologi.

Inom både försvarsmakten och skolan finns på sina håll formellt
organiserade system för att introducera och stödja nya medarbetare, något
som bidrar till yrkesblivandet. Inom försvarsmakten handlar det om
handledare yngre befäl samt den handledning, kontroll och betygs-
sättning som mer erfarna officerare står för, medan det i skolan mer handlar
om mentorer och kommunövergripande seminarier (Fransson & Morberg,
2001). Kontrollen och betygssättningen av officerare utgör en del av den
militära institutionen och ligger till grund för bl.a. framtida karriär. Någon
motsvarande betygssättning av nyblivna lärare förekommer inte, dels för
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att det kan ses som destruktivt för den öppna, förtroendegivande och
utvecklande relation som ofta eftersträvas vid ett mentorskap, dels för att
betygssättningens komplexitet erkänns, t.ex. att det är svårt att betygs-
sätta individer på ett rättvisande och jämförbart sätt då prestationer är en
relation mellan individers förmågor och de specifika situationer de befinner
sig i. I dessa sammanhang framträder en diskursiv skillnad mellan
försvarsmakten och skolan i fråga om hur nyblivna medarbetare betraktas.
I talet om nyblivna lärare konstrueras dessa ofta som några i behov av
hjälp och stöd (se t.ex. Fransson & Morberg, 2001; Fregerslev & Jørgen-
sen, 2000; Brock & Grady, 1998; Wideen m.fl., 1998). Detta sker exempelvis
genom den forskning som ofta belyser problem och tillkortakommanden
eller genom att olika särintressen, exempelvis lärarnas fackliga organisa-
tioner, väljer att lyfta fram nya lärares svårigheter för att få gehör för sina
krav om stöd till lärare eller förändring av lärarutbildningen. Detta kan
skapa en negativ syn på läraryrkets arbetsvillkor och en missvisande bild
av vad som är möjligt och inte möjligt att göra i en lärarutbildning. Mot-
svarande konstruktion av fänrikar som några i behov av hjälp och stöd är
inte lika vanligt förekommande inom försvarsmakten. Även om det finns
tecken på att detta synsätt ökat i och med att den förändrade yrkes-
officersutbildningen inte längre levererat ”färdigutbildade” fänrikar (Hed-
lund, 2004), är det troligt att justeringarna och den föreslagna förändringen
av yrkesofficersutbildningen minskar risken att fänrikar konstrueras som
varande i behov av hjälp och stöd. Förändringar i såväl utbildning som
uppgifter innebär rimligen att processen av yrkesblivande för framtidens
nyblivna fänrikar och lärare tar sig något andra former och uttryck än
tidigare.

Processen av yrkesblivande inleds tidigare för lärare än för officerare.
Redan som elev i grundskolan ges möjlighet att skapa mening kring
skolans institutionella inramning och det som synliggörs av normer, vär-
deringar och handlingsmönster. Yrkesblivandet som då tar form sker
främst utifrån ett elevperspektiv och inte utifrån ett lärarperspektiv. Denna
tidiga inblick i skolans inre liv och lärares arbete lyfts ofta fram som
mycket betydelsefull för synen på och utövandet av läraryrket. Ibland
även som mer framträdande än de spår lärarutbildningen sätter (Richard-
son & Placier, 2001; Wideen m.fl., 1998; Hargreaves & Jacka, 1995). Mina
resultat visar dock att lärarutbildningen satt betydande spår, såväl i fråga
om normer och värderingar som i tanke- och handlingsmönster.

Officerares process av yrkesblivande inleds och blir särskilt framträ-
dande i ett senare skede av livet, nämligen under värnplikten och den ef-
terföljande yrkesofficersutbildningen. Den påverkan som då sker och det
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yrkesblivande som då tar form kan sägas utgöra en nedmontering av indi-
viders och gruppers ”civila” identifikationer, normer och värderingar och
uppbyggande av militära identifikationer, normer, värderingar och hand-
lingsmönster (Caforio, 2003). I princip sker detta under hela dygnet efter-
som utbildningarna är institutionaliserade till internatform, dvs. man är
tillsammans i princip dygnet om.

Redan i de urvalsprocesser som äger rum, gällande vilka som skall göra
värnplikten och i vilka funktioner samt vilka som antas till officersutbild-
ningen, sker en sållning utifrån lämpliga värderingar, normer och färdig-
heter (Abrahamsson, 2005; Caforio, 2003). Något motsvarande urval sker
inte inför antagning till lärarutbildningen, utan där är det ämnesbetyg som
gäller. Sammantaget medför detta sannolikt att officerares värderingar är
mer homogena än lärares värderingar och att officerares yrkesblivande och
identifikation blir mer kollektivt orienterade än lärares yrkesblivande och
identifikation.101 I organisationer med tydliga uppdrag och hängivna och
lojala medarbetare, som t.ex. försvarsmakten, sammanfaller ofta orga-
nisationens och individers värderingar, alternativt att organisationens
värderingar dominerar över individers värderingar på så sätt att en naturlig
identifikation sker (Soeters m.fl., 2003). Militära invigningsriter, ceremonier,
traditioner och betoningen av det historiska arvet utgör viktiga redskap
för yrkesblivandet och utvecklingen av kollektiva yrkesidentiteter
(Caforio, 2003; Jansson, 1992). Inom skolan framträder inte motsvarande
riter, traditioner eller betoning av historiskt arv lika tydligt, med följd att
lärare i hög grad saknar dessa redskap för utvecklandet av en kollektiv
yrkesidentitet. Hur vore det om även officerare saknade dessa redskap?
Hur skulle det påverka utvecklandet av kollegialitet, kåranda och yrkes-
identiteter inom det militära?

En annan aspekt av vikt för yrkesblivandet som framträtt under
avhandlingsarbetet är att nyblivna officerare framstår som mer självsäkra
än vad nyblivna lärare gör. Detta bidrar till bättre självförtroende och
självsäkrare agerande, men det är inte säkert att det bidrar till att utveckla
den egna förmågan som instruktör. Självkritik, eftertanke och reflektion
utgör viktiga drivkrafter för pedagogisk utveckling. I det avseendet fram-
står lärarna som mer reflekterande än fänrikarna, vilket skapar förutsätt-
ningar för ett reflekterat yrkesblivande.

                                                
101 Inom såväl officerskåren som lärarkåren förekommer dock subgrupper med skilda

värderingar och organisationskulturer (Hedlund, 2004; Caforio, 2003; Peterson Ul-
rich, 2002; Granberg, 2001; Magnusson, 1998b; Hartman, 2005; Larsson, 2004;
Tillberg, 2003; Hargreaves, 1994; Ahlstrand, 1995; Arfwedson, 1985)
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Som tankeexperiment, hur vore det om det var omvända förhållanden?
Att det vore lärare och inte officerare som i sin utbildning fick en starkt
förenklad pedagogik. Och om det vore officerarna som lämnade yrkes-
officersutbildningen med insikt om de komplexa processer kunskapande
och lärande innebär samtidigt som de saknade ett tydligt disciplinerings-
system som skapar auktoritet och legitimitet. Hur skulle då värnplikts-
utbildningen gestalta sig? Och hur skulle lärares arbete gestalta sig inom
ramen för ett tydligt disciplineringssystem, men med starkt förenklade
insikter i lärandets processer?

Reflektioner över ansats, analysprocess och metodval

Mitt val att utifrån en komparativ ansats studera två olika yrkesgrupper
har bidragit till att skapa vidare perspektiv och referensramar, än om jag
valt att studera bara en yrkesgrupp. Genom att i analys- och tolknings-
process samt i skrivprocessen spegla utsagor och berättelser från respek-
tive yrkesgrupp, har faktorer framträtt som jag kanske annars tagit för
givna. I den meningen har den komparativa ansatsen positivt bidragit till
analys- och tolkningsarbetet. Med en komparativ ansats följer även några
dilemman att hantera. Förutom frågor som vad som kan jämföras och på
vilka nivåer jämförelserna ligger, har jag haft ett dilemma att hantera
balansen mellan kontextualitet och jämförbarhet. Dilemmat har sin grund i
om, och i så fall hur mycket, fenomen måste renodlas till enklare kategorier
för att det skall vara möjligt att ställa fenomen sida vid sida och göra
adekvata jämförelser. Risken med detta är att vissa aspekter måste ute-
lämnas för att någon motsvarighet inte finns i den andra gruppen, vilket i
sin tur kan innebära att betydelsefulla kontextuella betingelser utelämnas.
Frågan om vad som är viktigt att ha med och vad som är möjligt och inte
möjligt att utelämna är ett dilemma som alltid är problematiskt att hantera.
Jag menar dock att detta är särskilt problematiskt vid komparativa studier
med tanke på frågan om jämförbarhet och kontextualitet. Jag har försökt
hantera detta dilemma genom att under hela forskningsprocessen göra
aktiva avvägningar samt att försöka ligga så nära data som möjligt, exem-
pelvis genom att använda de ord och begrepp som informanterna använ-
der i sammanhangen.

I forskningsöversikten har jag visat att komparativ forskning mellan
olika yrkesgrupper är mycket sparsamt förekommande. En anledning till
det kan vara att komparativ forskning är mycket arbetskrävande,
framförallt för att man måste sätta sig in i flera olika områden. I mitt fall har
jag haft viss inblick i skolan och lärares arbete, men jag har fått ägna
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avsevärt mycket mera tid och möda åt att läsa in mig på det militära och
officerares arbete. Eftersom forskningen bygger på en kvalitativ ansats har
det inte varit tillräckligt att jämföra vissa klart definierade nyckeltal. Jag har
istället försökt utveckla en vid förståelseram, såväl för de båda områdena
var för sig som för hur de kan förstås i ljuset av varandra. Mot den bak-
grunden har jag dels försökt utveckla såväl en allmän känsla som förstå-
else för respektive yrkesgrupps arbetsbetingelser och institutionella in-
ramning, dels fördjupat mig i en hel del forskning och annan litteratur som
går utöver syftet med denna avhandling. Detta arbete har tagit betydligt
mycket mer tid än jag inledningsvis beräknade, men har samtidigt varit ett
nödvändigt inslag i den komparativa forskningsprocessen.

Metoden med återkommande intervjuer har varit lyckosam för att skapa
rikare och djupare data samt att validera och nyansera data. Detta an-
greppssätt har även givit möjlighet att följa individers utveckling och änd-
rade förståelse över tid. Flertalet analyser som gjorts på dessa områden
finns inte redovisade i denna avhandling, utan är föremål för separat pub-
licering.

Valet att i så hög grad förlita mig på intervjudata och fänrikarnas och lä-
rarnas egna berättelser är något som jag i en eventuell framtida ny studie,
möjligen skulle ompröva. Jag skulle sannolikt förlita mig mer på observa-
tioner och egna iakttagelser på förbanden och skolorna. Detta skulle dock
innebära en perspektivförskjutning bort från fänrikarnas och lärarnas per-
spektiv. I denna studie har det varit en poäng att ge deras perspektiv en
framträdande position.

En kritisk punkt är urvalet av fänrikar och lärare. Vilka resultat hade
framträtt om t.ex. alla lärare hade haft samma arbetssituation och kollektiva
arbetssätt som läraren Jenny? Förutom att skillnaderna mellan fänrikarna
och lärarna hade blivit betydligt mindre, hade inte en rättvis bild av de vill-
kor lärare kan arbeta under framträtt. Med detta gör jag inga anspråk på att
de fyra lärarna skulle vara representativa för alla lärare, men jag menar att
deras arbetsförhållanden i stort speglar arbetsförhållanden många nybliv-
na lärare kan få (se t.ex. Andersson, 2005; Fransson & Morberg, 2001; Säll,
2000; Lärarnas Riksförbund, 2005; 1999; Lärarförbundet, 1996). Jag gör
sålunda inte anspråk på att fänrikarna och lärarna är representativa för en
större grupp. I den bemärkelsen utgör var och en enskilda fall i olika kon-
texter. Frågan om överförbarhet av resultat till andra sammanhang är såle-
des inte en fråga om generalisering av resultat, utan snarare en fråga om
analytisk generalisering som bygger på teorier och andra studier. Överför-
barheten blir då mer en fråga om att i ljuset av det lästa förstå andra sam-
manhang bättre, mindre om att överföra och applicera resultat.
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Begreppsapparatens lämplighet

För att kunna operationalisera avhandlingens syfte och frågeställning har
jag varit tvungen att utveckla en begreppsapparat som gör det möjligt att i
komparativ belysning studera yrkesintroduktion, kommunikativa arenor
och betingelser för kommunikation. Begreppsapparatens centrala delar
utgörs av begreppen kommunikativ arena och kommunikativt utrymme.
Begreppen har använts och testats med gott resultat. Begreppen har gjort
det möjligt att synliggöra och analysera fenomen som är kopplade till kom-
munikativa arenor och kommunikationens betingelser. Några reflektioner
över begreppsapparaten vill jag dock dela med mig av.

Vid komparativa studier är det nödvändigt att använda en begreppsap-
parat som möjliggör jämförelser. Begreppsapparaten skall omfatta de feno-
men som skall studeras på ett likartat sätt, varken mer eller mindre. Kom-
munikativ arena, såsom jag har definierat begreppet och använt det i av-
handlingen, är att betrakta som en vid definition. Kommunikativa arenor
omfattar fysiska platser och sociala grupperingar där olika aspekter av yr-
kesutövningen kommuniceras. Man kan dock se en hel fysisk miljö, t.ex.
ett förband eller en skola, som en kommunikativ arena med människor och
artefakter som kommunicerar mening. Men är det en fruktbar storhet? Och
vad är det då för aspekter av yrkesutövning som kommuniceras och vilka
former och uttryck tar det sig? Vilka erbjudanden om mening kommunice-
ras och hur skall dessa förstås? Begreppet som jag använder det bygger
på att det är frågan om reellt meningsbärande yrkesmässig kommunikation
av något slag. Men vad är det som bestämmer vad som är yrkesrelaterat
och reellt meningsbärande? För att komma åt detta måste, som jag ser det,
begreppet kopplas till en institutionell inramning som reglerar de regler,
konventioner, normer och handlingsmönster som erbjuder mening kring
vad som är yrkesrelaterat. En viss innehållslig analys måste således göras,
dvs. att det är frågan om yrkesrelaterad kommunikation, vilket bestäms av
den institutionella inramningen. En följd av detta är att vid komparativa
studier kan begreppet kommunikativ arena få något olika gränser och me-
ning beroende på vilka institutionella inramningar som kopplas samman.
Exempelvis kan officerares samtal om ”fester och kvinnoäventyr” ses som
ett uttryck för en del av en militär institutionell inramning med manlig jar-
gong (se t.ex. Berggren, 2002), medan jag har svårt att se motsvarande
samtal som uttryck för skolans institutionella inramning.

Begreppet kommunikativt utrymme har använts för att analysera i vilken
mån aktörer kan påverka kommunikationens omfattning, innehåll och sym-
metri. Som begreppet använts utgör det en relation mellan en individ, ur
vars perspektiv utrymmet analyseras, och den omgivande sociala, fysiska,
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organisatoriska och institutionella miljön. Det vill säga vilket kommunika-
tivt utrymme individen har. Ett dilemma i det sammanhanget är hur skillna-
den mellan möjligt kommunikativt utrymme och upplevt kommunikativt
utrymme, skall hanteras. Jag utgår ifrån att en sådan skillnad föreligger då
olika aktörer kan ha olika perspektiv och åsikter om sakernas tillstånd. Det
kommunikativa utrymme som framträder såsom jag använt begreppet, sam-
lat data samt genomfört analyser, bygger främst på fänrikarnas respektive
lärarnas perspektiv genom de utsagor och berättelser jag tagit del av, men
även på mina observationer och analyser samt samtal med andra på för-
banden respektive skolorna. Viktigt att notera är således att kommunikativt
utrymme är ett begrepp där det är centralt att tydliggöra ur vems eller vil-
kas perspektiv utrymmet ses. Detsamma gäller analyser om kommunikatio-
nen är symmetrisk eller asymmetrisk.

Det är även viktigt att notera att det kommunikativa utrymmet till en del
är personbundet, t.ex. att det kan vara en fråga om initiativrikedom eller
grad av talängslan. Detta väcker frågor om begreppets organisatoriska och
institutionella räckvidd, dvs. i vilken mån begreppet kan kopplas samman
med organisation och institution. För att detta skall vara möjligt, måste
personbundna aspekter tas i beaktande vid analyser och särskiljas från
den organisatoriska och institutionella inramningen. Detta ställer krav på
forskarens kritiska förhållningssätt och analytiska förmåga samt att rele-
vanta personbundna faktorer redovisas så att läsare har möjlighet till kri-
tisk granskning. Viktigt är dock att detta sker utan att forskningsetiska
avkall görs.

Begreppens användbarhet är även kopplade till beskaffenheten på de
(yrkes)arenor som studeras. Om utövandet t.ex. bygger på hög grad av
kollektiv kompetens, dvs. en färdighetskunskap som uppnåtts av individer
som interagerat och som uttrycks i kollektiv praktisk handling, framträder
handlingar som allt viktigare att studera, eftersom det är handlingar som
utgör det kommunikativt förmedlande. En hög grad av kollektiv kompetens
innebär att kommunikationen inte behöver ske öppet, utan utövare kan i
hög grad lita på för givet-taganden och kommunikation via mer subtila
uttryck (se t.ex. Hansson, 1998). Detta får i sin tur metodiska följder, bl.a.
blir observationer allt viktigare där forskaren själv får möjlighet att analy-
sera arbetets karaktär och karaktären på de handlingar som kännetecknar
arbetet.
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Slutsatser och avhandlingens bidrag

Utifrån denna studie kan några övergripande slutsatser dras. Fänrikarna
har bättre organisatoriska, institutionella och kommunikativa betingelser
för yrkesintroduktion och yrkesblivande än vad lärarna i grundskolans
senare år har. Dock har lärare med organisatoriska, institutionella, kollegi-
ala och kommunikativa betingelser och arbetssätt som de i Jennys arbets-
lag bättre betingelser för yrkesintroduktion och yrkesblivande än andra
lärare och fänrikar. En annan slutsats är att officerarnas yrkesutövning och
yrkesblivande är mer synligt och kollektivt orienterat än lärarnas yrkesut-
övning och yrkesblivande. En slutsats på det metodiska och teoretiska
området är att begreppen kommunikativ arena och kommunikativa beting-
elser är fruktbara analysbegrepp möjliga att använda vid komparativa stu-
dier.

Avhandlingen har bidragit till att lyfta fram och jämföra de kommunika-
tiva villkoren på två yrkesarenor samt under vilka betingelser nyutbildade
aktörers yrkesblivande tar form på dessa arenor. Detta bidrar till att lyfta
fram och problematisera betingelser för, som i detta fall, officerares och
lärares arbete. Studien har även bidragit till kunskap om vad det innebär
att komma som nyutbildad officer till ett förband respektive som lärare till
en skola. Studiens teoretiska och metodiska bidrag är utvecklingen och
utprövandet av den begreppsapparat som tillämpats vid analysen.

Avhandlingens främsta bidrag är dock de jämförelser som görs. Van-
ligtvis riktas forskning mot enskilda yrkesgrupper eller specifika fenomen,
utan att detta sätts i relation till andra yrkesgrupper eller näraliggande fe-
nomen, vilket ofta begränsar möjligheterna att vidga perspektiv och refe-
rensramar. Jämförelser öppnar för olika andra möjliga synsätt, tolkningar
och frågeställningar samtidigt som faktiska förhållanden kan framträda i
annat ljus och egna för givet-taganden kan synliggöras och bli föremål för
diskussion. I det avseendet kan studien bidra till möjligheten att tala om
och analysera såväl försvarsmakten och skolan, som officerares och lära-
res arbete i ett annat perspektiv.

Vidare forskning

I avhandlingen framträder ett antal frågeställningar som jag menar förtjänar
närmare belysning. Ett område för vidare forskning är att studera hand-
ledningssituationer närmare, exempelvis hur kommunikationen tar form
och drivs framåt samt vilket innehåll som behandlas. Resultaten i denna
avhandling antyder att erfarna officerare vid handledning antar en
drivande roll, medan mer erfarna lärare i skolan antar ett mer återhållsamt
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förhållningssätt. Hur det förhåller sig bör utforskas närmare, gärna i
komparativa studier relaterade till utbildningsbakgrund och traditioner.

En annan forskningsfråga som avhandlingsarbetet genererat handlar
om hur genus konstrueras inom försvarsmakten respektive skolan samt om
vilka kännetecknande genusstrukturer som finns och hur dessa framträder
och återskapas i yrkesutövningen. Det är framförallt de två kvinnliga
officerarna som uppmärksammat mig på detta, men i och med att männen
blir allt färre inom grundskolan är detta även en relevant frågeställning för
skolan. Utifrån den här avhandlingens kunskapsintresse vore det särskilt
intressant att närmare studera genusstrukturers påverkan på hur olika
aktörers yrkesblivande tar form, hur de ser på yrket och sig själva samt på
den framtida karriären.

Ytterligare en annan intressant frågeställning handlingar om vilka peda-
gogiska synsätt som genomsyrar respektive utbildning. Under avhand-
lingsarbetet har jag å ena sidan mött självsäkra men, i mitt tycke, lite naivt
reflekterande officerare, och å andra sidan, osäkra, reflekterande och sam-
talstörstande lärare. Detta väcker frågan om lärarna lämnar lärarutbild-
ningen med insikt om att kunskapande, lärande och utbildning är komplexa
och svårbemästrade fenomen, medan fänrikarna lämnar officersutbild-
ningen med starkt förenklad syn på lärande, kunskap och sin egen roll som
utbildare? Och är det sedan så att lärarna i skolorna närmast hamnar på ett
slags gungfly för att själva få ihop det hela till något de kan genomföra,
medan officerare får en förenklad, tydlig och stadig ledstång att hålla sig
till och som fungerar redan första dagen? Om det går att se det på det
viset, vad betyder det i så fall på sikt för utvecklingen av officerares
respektive lärares ”undervisningsfärdigheter”, pedagogiska grundsyn och
egna lärande? Och vad betyder det för värnpliktiga respektive elever?
Vilken roll spelar det faktum att de flesta lärarna i yrkesofficersutbild-
ningen är officerare som några år tjänstgör som lärare, för att sedan när de
fått utbildningserfarenhet, återgår till andra tjänster inom försvaret?

En annan forskningsfråga som aktualiserats i avhandlingen och som är
nära kopplat till ovanstående är om, och i så fall hur, hur de vetenskapliga
och kritiska förhållningssätt som såväl officersutbildningen som lärar-
utbildningen säger sig vilja utveckla hos de blivande lärarna respektive
fänrikarna, framträder hos fänrikar och lärare i yrkesutövningen. Fram-
träder detta överhuvudtaget? Vilka uttryck tar det sig i så fall? Och i vilken
mån är det möjligt att upprätthålla ett vetenskapligt förhållningssätt i de
arbetssituationer, i de yrkeskulturer och inom den institutionella inramning
fänrikar respektive lärare hamnar i? Detta vore även intressant att studera i
relation till andra yrkesgrupper, exempelvis sjuksköterskor vars utbild-
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ningar har blivit alltmer vetenskapligt inriktad samtidigt som yrkesverk-
samma sjuksköterskor förväntas följa med i den vetenskapliga kunskaps-
utvecklingen. En sådan komparativ studie kan sannolikt generera intres-
sant kunskaper om föreställningarna om vetenskapliggörandet av såväl
utbildningar som olika yrkesgruppers arbetsuppgifter.

Epilog

Att färdigställa en avhandling tar tid och sedan datainsamlingen avsluta-
des har mycket hänt med fänrikarna och lärarna. Samtliga fänrikar har
befordrats till löjtnanter och de arbetar alla kvar på sina respektive för-
band. Bengt och Tony har gjort utlandstjänstgöring. Tony funderar
dessutom på att påbörja civila studier vid sidan av arbetet som officer. Av
lärarna arbetar Jenny, Elisabeth och Sofie kvar på samma skolor. Jenny har
följt samma elever från fyran till nian och hon ingår i samma arbetslag som
till stor del består av samma personer. Sofie blev efter kortare sjukskriv-
ningar under två läsår sjukskriven i ett helt läsår. Efter det har hon, med
skolledningens stöd, valt att göra andra arbetsuppgifter inom skolan som
inte innebär så mycket undervisning. Agneta arbetade kvar på skolan
ytterligare ett halvår efter att studien avslutades. Därefter bytte hon till en
annan skola.
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Summary

Introduction and aims
The aim of this thesis is to describe and analyse the process of profes-
sionalisation of newly commissioned second lieutenants and newly quali-
fied school teachers. The professionalisation of these two occupational
categories is examined from a comparative perspective and concentrates
on the communicative conditions and institutional arenas that affect the
professionalisation process. The thesis addresses specifically how certain
communicative arenas and their corresponding precepts and principles
shape the professionalisation process of second lieutenants and teachers
who are inexperienced and new in their professional roles.

The thesis is designed as a comparative study between second lieuten-
ants and their army units on the one hand, and teachers and their schools
on the other. This contrastive approach makes it possible to widen per-
spectives and by extending frames of reference, this study makes it possi-
ble for different issues and interpretations, as well as points of view, to
surface. By comparing two occupational categories, it is possible to make
unquestioned assumptions visible because assumed notions often appear
differently in another context, e.g. processes, cultures and organisational
or institutional frames or conditions (Håkansson, 2004; Broadfoot, 2002;
Denk, 2002; Popkewitz, 2000; Schweisfurth, 2000; Phillips, 1999).

One motive for a comparative approach is to deepen the analysis and to
acquire a slightly different kind of data than what one would have ob-
tained had these professional categories been studied separately. Another
motive is to challenge my own presumptions as a teacher and teacher
trainer who conducts research within the field of teacher education. My
pre-suppositions concerning the teaching profession will be challenged
when trying to understand and compare it with military organisations,
norms, values and actions. Thus, this comparative approach has a theo-
retical and practical purpose.

Research overview

The overview of the research literature given in this study is concentrated
on newly commissioned second lieutenants and newly qualified teachers
on the one hand, and communication features in the respective profes-
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sions on the other hand. The overview shows that comparative research
about different occupations or work-arenas is not common in Swedish or
international research. In past research, it is more common that teachers
and the profession of teachers are compared with other occupations or
other professional groups rather than with military officers or second lieu-
tenants and their work situation. If school teachers are compared with
other occupations, it is most common that they are compared with similar
professions such as day-care teachers, special education teachers or
school health-care employees. Research that focuses both on military offi-
cers and school teachers is mostly limited to statistical data, e.g. age,
wages, health or unemployment percentages (f.i. SCB, 2004).

In past research, there are more studies available on newly qualified
teachers than on newly commissioned second lieutenants. One reason for
this is that research focusing on professional development; professional
socialisation and learning are more common regarding teachers than offi-
cers. One example of research in a Swedish context is Hedlund (2004) who
attempts to identify, visualise and describe which notions, expectations
and opinions are present regarding the professional competence of newly
commissioned second lieutenants and the shaping of their basic officer
training programme. Hedlund’s results indicate that their colleagues and
their nearest commanding officers consider second lieutenants lacking in
sufficient competence in terms of “know-how” (see Rolf, 1997). The main
reason for this is the recent changes made in the basic officer training
programme. In 1999, a new Regular Officer Programme (Swedish: YOP) was
introduced, offering a broader and more general form of professional com-
petence than the earlier basic officer training programme. The new pro-
gramme was a more joint-service and joint-branches programme and occu-
pational day-to-day activities were reduced in favour of a more theoretical
and academic content and approach. Hedlund’s conclusion is that neither
the Regular Officer Programme nor the Second Lieutenants who emerged
from it were regarded with complete legitimacy.

In another study, Olson and Ullreich Hedin (2001) found that newly
commissioned second lieutenants felt that they were not given opportuni-
ties to do tasks that match their level of ambitions, which was due to lack
of officers and financial resources. Historically, there are specific tradi-
tions that were meant to initiate second lieutenants into the corps of offi-
cer, e.g. visiting a senior officer’s home or following informal rules empha-
sizing the distance between different ranks (Jansson, 1992, Hallén & Hell-
spong, 1998).
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Swedish research, as well as international research, puts an accent on
the first years as a teacher as a problematic period (Andersson & Anders-
son, 2004; Kelchtermans & Ballet, 2002; Wideen m.fl. 1998). No clear and
concise picture about a teacher’s first years in the profession appears,
however. Instead, a newly qualified teacher’s experiences, conceptions
and coping strategies differ widely in these early years. Some teachers
experience a difficult period full of hard work and stress, some experience a
period of stimulation and growth (Andersson, 1995; Fransson, 2004; He-
bert & Worthy, 2001; Fregerslev & Jørgensen, 2000).

However, some patterns among newly qualified teachers can be identi-
fied. Almost all research does in some way deal with the difficulties newly
qualified teachers encounter; the most complicated experiences are related
to situations in the classroom and the question of leadership and disci-
pline (Fransson, 2004; Linnér & Westerberg, 2000; Brock & Grady, 1998;
Wideen m.fl., 1998). To create priorities and meet pupils’ different needs
are difficult (Bergsvik m.fl., 2005; Fransson & Morberg, 2001), as well as
evaluating pupils’ performances and the setting of grades (Andersson,
2005; Dinham, 1992). One conclusion can be drawn from this overview.
There seems to be a prevailing discourse within research that constructs
newly qualified teachers as individuals who need help and support.

A substantial part of the research concerning communicative arenas in
the military profession and their conditions has been performed in simula-
tors or so called micro-worlds (e.g. Johansson m.fl., 2003; Tallak & Gilljam,
2003; Granlund, 2002; 2003). One example of research conducted under
more realistic conditions can be found in Persson (2002). Persson studied
different information systems and how they shaped communication pat-
terns between officers. His study shows that communication and decision
making often take the form of negotiations between officers with similar
and competing spheres of interests. In addition, technological resources
must be well-matched with the social environment if their benefits are to
be fully utilized. Military norms, traditions, habits as well as status and
formal or informal power all influence how information systems are shaped
and used when officers communicate.

The military officer as a role model is a significant communicative in-
strument when conveying professional knowledge, skills and norms
(Hedlund, 2004; Andersson, 2001). According to Hedlund (2004), officers
believed that role models are the best pedagogical tool when it comes to
mediating knowledge and skills. Vital to the success of using the military
officer as a professionalizing role model is the ability to co-operate and
communicate between officers.
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Principally, a substantial part of the research that focuses on a
teacher’s communicative conditions is based on analysing communication
in the classroom, especially factors such as communicative space and pat-
terns between pupils or pupils and teachers (e.g. Adalsteinsdóttir, 2004;
Löwing, 2004; Einarsson, 2003; Liljestrand, 2002; Johansson, 2002a; Aspe-
lin, 1999; Lundgren, 1972). Research that focuses on communication be-
tween teachers in classrooms is, however, not common. This is probably
due to the fact that teachers generally teach alone in the classroom.

Communicative conditions between teachers are a theme that has come
into focus recently, for example, in research concerning educational inte-
gration between school, kindergarten and youth recreation centres (e.g.
Gustafsson, 2003; Davidsson, 2002; Hansén, 1999). In Gustafsson’s study
(2003), it is shown that different communicative arenas are created, some
provide common ground with integrated praxis and shared interpretations,
some are separate arenas where school teachers, pre-school teachers, and
recreation activity pedagogues maintain their own territories of interest,
which create a sense of security.

Collaboration between teachers is related to arenas and communicative
conditions. Ahlstrand (1995) shows that a teacher’s collaboration occurs
in formal and informal arenas. According to Ahlstrand, teachers wish to
collaborate with other teachers regarding e.g. pupils, planning, course
content and teaching methods. This takes place in informal arenas they
themselves initiate, e.g. in spontaneous meetings (also see Ståhl, 1998).

Research interest in communication between teachers has give birth to
research interest in the professional discourse of teachers (e.g Geijer,
2003; Colnerud & Granström, 2002). Communication between mentor and
novice has been the focus of recent research, especially since a shift in
attention from the effects of mentorship to the process of mentorship has
become increasingly prominent in the last 15 years.

Theoretical frame

The theoretical framework of the thesis is comprised of communication
theory and concepts of sense making found in institutional theory models.
Communication can be understood as the practice of producing and nego-
tiating meaning, a practice which always takes place under specific, cul-
tural, social and political conditions (Schirato & Yell, 1996). This means
that the multi-dimensional aspects of communication become important to
emphasise, e.g. speech, symbols, signs, body language and intonations
(Burn & Parker, 2003; Kress & Van Leeuwen, 2001). Rituals, e.g. actions
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according to a socially organized pattern, can be understood as a way to
communicate a specific social or institutional order (Rothenbuler, 1998).

The asymmetrical character of communication is a forceful aspect in so-
cial interaction, i.e. that actors do not communicate on equal terms and
attempt to reach symmetry (Linell, 1998). Communicative genres are com-
posed of verbal and non-verbal expressions connected to specific social
situations and arenas. Consequently, communicative genres contribute to
the construction, re-creation and maintenance of institutionalised ways of
communicating and making sense (Ledin & Selander, 2003; Chandler,
2002; Linell, 1998). Narratives are a communicative genre in which sense
making is created, examined and communicated (Czarniawska, 2004; Gud-
mundsdóttir, 2002; Bruner, 2001, 1996, 1990). Narratives contribute to cre-
ate and re-create institutions and to construct professional identities.

Communication and sense making occur within a framework of institu-
tions. Institutions make it possible to communicate and classify what kind
of meaning one is able to construct (Scott, 1995; Powell & DiMaggio,
1991; Berger & Luckmann, 1966/1998). Institutional modes of classification
can be seen as meaning options which give clues to possibly ways of
making sense. Hence, the conditions for individual and collective sense
making as well as learning within an organisation are created by the com-
municative conditions and the institutional frame of a particular profes-
sion.

The communicative conditions and the institutional frame not only cre-
ate conditions for individual and collective sense making; they also create
conditions for learning within an organisation. Studies of communication
and communicative condition have a prominent position in research con-
cerning organisational learning (Lundgren, 2002; Argyris, 1999; Senge,
1990); and in later years, conduct and actions have also gained a more
prominent role (Ohlsson, 2004; Larsson, 2004; Döös, 2001).

The main concept of this thesis draws from the aspects of institutional
theory and communication theory described above. The thesis’s analysis
focuses on communicative arenas, communicative space, symmetrical and
asymmetrical communication.

Methods

The empirical data was collected during the first year after second lieuten-
ants received their officer’s commissions and teachers received their
teaching credentials. Four second lieutenants and four teachers were in-
terviewed three times during their first year of professional service.
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For the teachers, the data collection began approximately two months
after they began working. The second period of interviews took place
three months after the first period and the third period of interviews took
place five months after the second period. For the second lieutenants, the
data collection also began approximately two months after they began
working; while the second and third period of interviews took place at five
month intervals. The interviews were semi-structured around certain
themes. The design with sequential interviews made it possible to deepen
and validate data, to test hypotheses, and to analyse and interpret a wider
scope of information.

Data from the teachers and the second lieutenants was originally in-
tended to be collected partly parallel each other, making it possible for
data from one profession to inform the interpretation of data from the
other profession (see also Lindberg, 2003). However, due to quite large
changes in the military organisation, caused by political decisions and the
dismantling of military units, data collection with the second lieutenants
was delayed one year. As a consequence, the data collection with the
second lieutenants has been influenced by the data of the teachers and
not vice versa. Preliminary analysis was made during the whole process
but the most important analysis took place when all the data was gathered.

Results

The results are presented in four thematic chapters: “vocational introduc-
tion and working conditions”; “to see each other in actions”; “organized
forms for support and communication”; and “communication climate, nar-
ratives and reflection”.

The results show that all four of the second lieutenants had prior expe-
rience of the specific unit they started working in, while only one of the
four teachers could claim a similar experience. In the military, there is a
structural connection between compulsory military service, recruitment to
basic officer training, the Regular Officer Programme (YOP) and the mili-
tary units. No such connection exists for teachers. Three out of four sec-
ond lieutenants had formally organised vocational induction; none of the
teachers received such an induction.

However, two of the teachers had mentors as part of their communica-
tive arena, but the communicative space with the mentors was restricted,
in particular due to different degrees of access to sense making informa-
tion possessed by mentors because mentors seldom participate in the
novice’s practice of teaching. Two out of the three military units had a
special contact person, who partly functioned as a supervisor for the sec-
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ond lieutenants. This creates a possible communicative arena, where the
second lieutenants could be in contact with a larger communicative space.
However, these second lieutenants felt that they had less space than ex-
pected.

It was found that the second lieutenants have access to formal super-
vision, which created a communicative arena with specific communicative
conditions. The communicative space is, however, restricted and asym-
metrical when it comes to issues of power and roles; second lieutenants
are often expected to listen and learn and not to engage in differences of
opinion. When informal and spontaneous supervision occurs between
officer colleagues, the communicative spaces are larger and more symmet-
rical. The balance between supervision, learning and control has great
importance for these communicative spaces and affects whether commu-
nication is conducted in an asymmetrical or symmetrical manner.

All second lieutenants and teachers can be considered individuals who
are part of a temporary or a more permanent work team. The platoon of a
second lieutenant provides an arena where daily situations are communi-
cated and made visible and planning and evaluation takes place at a
higher rate than the arena of school teachers. For only one of the teachers
did the work team provide an arena for daily collaboration and execution
of the teaching, while the teams for the other three teachers can be re-
garded more as administration ones. The newly qualified teachers’ com-
municative space within the teams varies from restricted to very large.

The second lieutenants often instruct and train together with other
commissioned officers, while the teachers, with one exception, hardly ever
had the possibility to see other teachers teach. Thus, the second lieuten-
ants and one teacher did have accesses to collaborative arenas where
norms, rules, pattern of actions and work conditions are made visible and
public and are communicated in many forms. For them, the realization of
instruction, training and teaching occurred in a collegial communicative
arena.

The second lieutenants considered the communication climate in their
units to be generally open and most open and most symmetrical when
communication occurred with other second lieutenants. The teachers’
opinion about the climate at their respective school varies from very good
to very bad. All of the second lieutenants and teachers desired more time
for individual and collective reflections, i.e. more symmetrical communica-
tive arenas with large communicative space, which would stimulate reflec-
tion and learning. The teachers desired this more than the second lieuten-
ants.
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Narratives are a more common communicative genre for the second
lieutenants than the teachers. This is due to the fact that they have more
breaks and spend more time in staff rooms than did three out of the four
teachers who were interviewed. When describing their experiences and
feelings, the teachers did so in more severe terms than the second lieuten-
ants. The teachers also expressed a larger and deeper uncertainty than the
second lieutenants.

The dissertation’s main conclusions are connected, in part, to issues of
transparency in communicative situations and, in part, to incentives con-
nected to supervision, support and control. On the one hand, the commis-
sioned officers’ process of sense making, as was the case for one of the
teachers, appeared visible and collective in character, where the rules of
conduct and meaning emerge clearly without ambiguity. On the other
hand, the majority of the qualified teachers’ process of sense making ap-
peared private, concealed, inaccessible and diverse in character. It was
observed that incentives for supervision, support and control are strong
among commissioned officers because they are directly dependent on
each other’s work. The same incentives are weaker among qualified teach-
ers because they are not as dependent on each other’s work. One conclu-
sion to draw from this difference is that the professionalisation of commis-
sioned officers is collective-oriented while the professionalisation of quali-
fied teachers is less so.

Discussion, conclusions and further research

The thesis addresses and discusses three areas of inquiry: conditions for
individual, collective and organizational learning; consequences of voca-
tional induction due to changes in basic officer training and basic teacher
training; and, “the process of becoming” commissioned officers and
school teachers.

The visibility of actions and competence has great importance for the
understanding of another person’s competence, for collaboration and for
individual and collective learning (Larsson, 2004; Kock, 2002; Döös, Wil-
helmson & Backlund, 2001; Granberg, 2000; Hansson, 1998; Ohlsson,
1996). Granberg (2002) emphasises that collective learning ought to be
seen as “similar preparedness for action”, i.e. the emergence of similar
structures for cognition and action. With this point in mind, collective
learning does emerge in the officer’s platoon-teams, especially in relation
to their own competence as officer and combat soldier as well as the com-
petence of others, but less in relation to their competence as instructors.
This implies that pedagogical intentions and considerations become visi-
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ble and object for collective reflection only in a limited way. However,
skills and educational content related to the nature of war and to military
norms, rules and pattern of actions are an important aspect of collective
learning, e.g. officers do observe, evaluate and discuss different options.

Among the teachers, there was only one teacher who clearly felt part of
a team of teachers whose collective learning emerged in any kind of exten-
sive way. In that team, collective learning emerged in relation to the team’s
own collective understanding of the teaching profession, as well as in re-
lation to their own and collective tasks as teachers.

Conditions for organizational learning seem to be more favourable for
the officers than the teachers. This conclusion is drawn from the analysis
of communicative conditions in the organisational and institutional set-
tings analysed in the thesis (see also Ekman, 2004; Weick, 2001; Argyris,
1999; Senge, 1990). Mutual control and discipline and the opportunity to
see others in action, are important when maintaining stability in organisa-
tions (Larsson, 2004). In daily work, these factors are more important for
officers than for teachers. Second, the officers have more and better op-
portunities to see each other in action than the teachers have. Third, cru-
cial conditions for organisational learning to appear are found in work-
arenas framed by critical thinking, evaluation and mutual responsibility for
the learning of others (Argyris, 1999; Senge, 1990; Scherp, 2002). The re-
sults show that the officers, to a higher extent, take responsibility for the
learning process of their colleagues than the teachers do. However, one
team of teachers was an exception to this tendency and collaborative work
and collective responsibility and learning did take place.

The teachers appear to be more reflective and scrutinizing than the offi-
cers. Even if reflections and evaluations were performed in the military
units, it seems possible to deepen and systematize their reflection to a
greater extent. For the teachers, it seems possible to increase the number
of arenas for communication, reflection and evaluation.

In the past few years, basic officer training and basic teacher training
have gone through large changes. These changes have had significant
consequences for vocational induction and the process of becoming
commissioned officers and certified teachers. In brief, the new training
programmes were given a more academic character and critical thinking is
now more heavily emphasised than it was in earlier vocational and profes-
sional training programmes (Högskoleverket, 2005; Hedlund, 2004; SOU
2003:43; SOU 1999:63). Simply put, one can say that over time the focus
has changed from skills needed directly when entering an organization as
a newly qualified member to skills and knowledge about the profession
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which is important to developing the profession and developing one’s
own professionalism (Fransson, 2003). This shift implies a need to concep-
tualise admission to the work-arena in new ways. It also implies that the
support given to those entering a profession ought to be in line with the
academic character and approaches that are dominant in basic training
programmes. Perhaps it is time to initiate a closer co-operation between
the basic training of professionals and the work-arena, a co-operation that
includes elements of training and education. This would give opportuni-
ties for work-based learning, i.e. to learn while working. Ellström & Hult-
man (2004) argue for making places of work into arenas for “requested
learning”, i.e. identify needs of learning and then satisfy the needs
through informal and formal learning.

In the thesis, the process of becoming is defined as a process of grad-
ual knowledge acquisition, construction and sense making of norms, val-
ues and patterns of actions offered in the work-arena. This implies a proc-
ess of gradually increased experience of work assignments and incorpora-
tion into the professional fellowship through a unifying bond of loyalties,
roles and identities. The process of becoming is also a question of embra-
cement, understanding and behaviour in relation to the norms, values,
traditions and patterns of action that characterise the workplace and the
institution.

One conclusion to draw from the results of this thesis is that the proc-
ess of becoming commissioned officers is collective-oriented while the
process of becoming certified teachers is less so. This distinction influ-
ences the development of individual and collective identities and the op-
portunities to learn from and with each other as well as the opportunities
to collaborate.

The thesis generates some areas for further research. One area would
be questions related to supervision, e.g. how communication is con-
structed and what kind of content is dealt with. Another area for further
investigation has to do with differences in mentorship. The thesis’s re-
sults indicate that experienced officers have a more distinct method of
counselling and advising while experienced teachers have a more moder-
ate method of supervision. This variation is a topic for further research.
Placed in a comparative perspective that relates educational background
with organisational and institutional settings, such a study would yield
additional understanding about the process of becoming a professional.
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