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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund 
 
Uppsatsen kom till efter en förfrågan från CSU, Centrum för skolutveckling vid 
Högskolan i Borås. Uppdraget var att se på nya lärares arbetssituation. De ville 
att jag skulle undersökta om lärarna vantrivs i arbetet och om de hoppar av yrket 
i förtid. Jag valde att genom en enkätundersökning ta reda på hur det ser ut i 
Borås, Alingsås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda och Ulrice-
hamn. Då jag själv är verksam som 4-9 lärare, lärarutbildare, handledare för lä-
rarstudenter och mentor för nya lärare tyckte jag att ämnet var intressant ur 
många olika synvinklar. Utgångsfrågor i arbetet har varit: Hur ska arbetsgivare 
och lärarutbildningar agera för att behålla lärare i yrket? Hur hjälper vi de nya 
rent praktiskt ute på fältet?  Hur motsvarar lärarutbildningen de krav som ställs 
på nya lärare idag? 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att kartlägga hur nya lärare upplever sin arbetssituation. 
Överväger många att hoppa av yrket redan efter kort tid? Motsvarar lärarutbild-
ningen de krav som ställs på lärare i dagens skola? Vantrivs de i arbetet? 
 
Metod 
 
Min metod är en enkätundersökning med dels slutna, dels öppna frågor. Genom 
enkäten tar jag reda på hur nyexaminerade lärare har det i arbetet. Enkäten vill 
spegla många lärares uppfattningar om yrket. Med de öppna frågorna vill jag 
visa lärarnas känslomässiga uppfattningar. 
 
Resultat 
 
Resultatet visar att lärarna överlag har positiva erfarenheter efter sin första tid i 
yrket. De nya har god kontakt med kolleger, elever och föräldrar. Att läraryrket 
är omväxlande och ingen dag är den andra lik uppskattas av de svarande. De ser 
utvecklingsmöjligheter i arbetet och har klart fastställda mål för sin verksamhet. 
Det som ses som mest positivt är undervisningstiden och kontakten med elever-
na. Däremot ses allt arbete runt omkring och konferenstiden som mer negativt. 
Konfliktlösning, samtalsteknik och specialpedagogik är ämnen de saknar från 
sin utbildning. Vad som inte blev som de tänkt sig är stressen och tiden som inte 
räcker till. För övrigt verkar deras högt ställda förväntningar infrias i hög grad. 
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1. INLEDNING 
 
Den 23 februari år 2000 arrangerade CSU, Centrum för skolutveckling vid Hög-
skolan i Borås ett seminarium om kvalitativt mentorskap för nyexaminerade lä-
rare. Där lyftes vikten av att behålla nya lärare i yrket fram. Verksamma lärare, 
skolledare och fackliga representanter fanns på plats. Man hade också bjudit in 
en nyss avhoppad lärare som fick ge sin syn på saken. (BT 24/2 2000) Två skol-
forskare från Gävle var inbjudna (Åsa Moberg och Göran Fransson). Moberg 
(2000) forskar om nya lärares första tid i yrket. Hon har ännu inte givit ut någon 
rapport men hon har tillsammans med Fransson (2000) gjort en forskningsöver-
sikt om lärares första tid i yrkesverksamhet. I översikten finns enbart forskning 
från andra Västeuropeiska länder. Deras påstående om att många lärare hoppar 
av yrket efter kort tid får visst stöd från SCB. Enligt statistik från SCB, som 
Skolverket Enqvist (2000) sammanfattat framgår det att andelen 1 –7 och 4 –9 
lärare som utexaminerades läsåret 98/99 och började arbeta som lärare direkt 
efter examen uppgick till 84 respektive 83 procent. Detta tros hänga samman 
med arbetsmarknadsläget för lärare. Av de lärare som började direkt efter sin 
examen är det omkring 10 procent som slutat till året därpå. Andelen varierar 
mellan lärargrupperna och åren. Orsakerna till dessa avhopp är inte kända. Det 
kan, säger Enqvist (2000) röra sig om ett byte av yrke, men det kan också bero 
på svårigheter att få fast tjänst. Det uppges dock att siffran är ungefär densamma 
som gäller för andra yrken. Glädjande nog var andelen nyexaminerade som bör-
jade arbeta inom tre år efter examen – alltså ett längre perspektiv högre - mellan 
92 och 96 procent. 
 
CSU är en mötesplats för yrkesverksamma och forskare. Centret bidrar till ut-
veckling och spridning av kunskap med relevans för skola och förskola. Rådet 
diskuterade läraravhopp och ville gärna undersöka om lärare hoppar av yrket i 
förtid. Jag inbjöds till ett möte med CSU – rådet. Önskemålet var att jag skulle 
göra en undersökning om nyexaminerade lärares arbetssituation och om avhopp 
från yrket i förtid. Det var utifrån CSU:s önskemål som min forskningsuppgift 
växte fram. Min uppgift blev således dubbel. Jag skulle samtidigt skriva en D-
uppsats i pedagogik allmän inriktning. Det gällde för mig att fördjupa frågeställ-
ningarna och hitta utgångspunkter för min egen forskning. Jag skulle systema-
tiskt och kritiskt undersöka dessa fenomen och basera dem på teorier och hypo-
teser och hitta samband mellan sådana fenomen. Det kändes meningsfullt för 
mig att skriva en uppsats som kunde komma till användning så jag tackade ja. 
Jag valde att genom en enkätundersökning försöka få svar på ett antal frågeställ-
ningar. Adresser till de nya lärarna (de skulle ha varit yrkesverksamma högst 
fem år) skulle de olika regionråden bistå mig med. Målgruppen blev nyanställda 
lärare, i Borås, Alingsås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda och 
Ulricehamn.  
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2.  BAKGRUND 
 
Jag är verksam som 4-9 lärare (22 år i yrket), lärarutbildare, handledare för lä-
rarstudenter och mentor för nyexaminerade lärare. I min tjänst som lärare ingår 
också kompetensutvecklingsansvar för lärarna på min skola. Min förförståelse 
och mina förkunskaper gör att ämnet är intressant för mig ur många synvinklar. 
Man kan säga att jag samtidigt som jag gjort min studie varit en deltagande ob-
servatör. Jag har under hela arbetes gång varit mentor för sammanlagt nio nya 
lärare på Bodaskolan i Borås. Detta ökade mitt intresse för att genomföra studi-
en. En del av frågeställningarna har jag fått revidera under arbetets gång, efter-
som jag ej hittat relevant forskningslitteratur. Några av mina utgångsfrågor har 
varit: Hur ska skolor och lärarutbildningar agera för att vi ska behålla lärarna i 
yrket? Hur hjälper vi de nya rent praktiskt ute på fältet?  Hur stämmer utbild-
ningen med de krav som yrket ställer i praktiken? Vilken roll spelar medias be-
vakning för nyrekryteringen till yrket? Bilden av läraryrket i media har jag hela 
tiden haft för ögonen.    
 
Dahlin (1995) menar att media är de nya normbildarna. Medias bevakning av 
skolan beskrivs som en moralisk panik, säger Frykman (1999). Frykman under-
stryker, att den bild som massmedia förmedlar är en bild i svart och vitt som då-
ligt stämmer med verkligheten. Han säger, att debatten rör yta och inte innehåll. 
Han hävdar, att problemen finns i skolans sätt att organisera relationerna mellan 
lärare och elever, och elever sinsemellan. Det är det som ger upphov till vantriv-
sel, förstörelse och mobbing. Frågorna kring skolan måste kvalificeras. Samhäl-
let idag är inte satt i upplösning. Samhället var definitivt inte bättre förr, påpekar 
Frykman. Linnér och Westerberg (2001) säger, att när man i den massmediala 
debatten diskuterar kunskap och lärande blir ståndpunkterna ofta förenklade och 
polariserade. ”Antingen lär sig eleverna något i skolan, får en fast kärna av kun-
skaper om stabila fakta eller också ägnar sig skolan åt flum.” (Linnér, Wester-
berg. sid. 71. 2001). De menar att många skoldebattörer i media förmedlar en 
allt för grund och okunnig syn, då de förenklar och förfalskar problematiken 
kring kunskap, ämnen, lärande och skola. Medias förenklade skoldebatt har på 
inget sätt hjälpt lärare att höja sin status. Benägenheten att utse skolan som syn-
dabock i samhällsdebatten kan vara olycklig för nyrekryteringen till yrket. Nå-
gon kanske på grund av medias svartmålning väljer att inte söka utbildningen 
även om de haft önskningar om det. Själv känner jag inte riktigt igen mig i de-
batten, jag har med glädje gått till skolan varje dag (nästan) efter 22 år i yrket. 
Lärare själva måste erövra sin status och auktoritet är min ståndpunkt. Detta kan 
de enbart göra genom att själva delta i debatten och föra fram frågorna till det 
som beskriver en lärares vardag i teori och praktik. Hur skall skolan arbeta? Vil-
ka erfarenheter kan man hämta från fungerande klasser? Vilka kunskapsmål ska 
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sättas upp? Hur ska skolvardagen organiseras? Detta är frågor som rör både sko-
lans organisation och elevers och lärares lärande.  
 
Lärare som själva upplevt den första tidens förvirring skriver böcker om över-
levnad. En av dem har jag själv haft glädjen att läsa och rekommendera till mina 
mentorsadepter (Harkort-Berge & Nilarp. 2001). Denna bok innehåller allt från 
konkreta lektionstips till idéer om hur man håller ordning på sina papper och 
utför samtal med elever. Jag tycker det är bra och ett bra komplement till mig 
som mentor som inte hinner med alla råd. Det är bra för de nya att få hjälp av 
någon som nyligen har gått igenom samma sak som de själva gör. Ett mycket 
handfast råd från boken är. Håll ut! Det blir lättare!   
 
Jag ser som en viktig uppgift för arbetsgivare och lärarhögskolor att bättre svara 
upp till de nya lärarnas behov. Mentorer borde vara obligatoriskt på skolorna. 
Nya lärare får hjälp av en redan etablerad, entusiastisk och inkännande kollega 
under sitt första år. Lärarutbildningarna borde följa upp lärarna i någon typ av 
nätverk efter utbildningen. Där kan man hämta idéer från andra lärarutbildningar 
(Morberg, 2000).  
 
Under 90-talet har det genomförts stora förändringar som har påverkat innehållet 
i skolan. Man kan säga att skolan ännu inte är i fas med de nya tankesätten. 
Samtidigt som en ny läroplan har implementerats har skolan haft att anpassa sig 
till stora ekonomiska neddragningar. Skolan har gått från regelstyrning till mål-
styrning. Den förut centralstyrda skolan har blivit decentraliserad på gott och 
ont. Det tar tid att ta till sig det nya och man talar om ett paradigmskifte, en stör-
re förändring än den när grundskolan genomfördes (Englund 1994). Nya och 
gamla lärare sliter i skolan ibland mot alla odds och riskerar att bränna ut sig i 
den allt mer resursfattiga och intensifierade skolan.  
  
Idag måste lärare på ett helt annat sätt än tidigare berättiga sitt yrkesutövande 
både vad gäller föräldrar och skolledning. Du ska som anställd visa vad du gör 
och har gjort för att utveckla både skolan och eleverna allt i linje med professio-
nalitetstanken (Carlgren, 1994). Idag är det individuella löner. Var och en ska ta 
ansvar för sin egen kompetensutveckling. Detta är nytt inom skolan. Den poli-
tiska ledningen skriver skolplaner och har ansvar för att ställa erforderliga resur-
ser till förfogande. Lärarna måste ges möjligheter till utveckling och reflektion. 
Vi lever i en ny tid där vi inte så noga vet vart vi är på väg. Möjligheten att 
snabbt få fram information på nätet gör att vi glömmer bort att kunskap är det 
man långsamt integrerar med sig själv. I debatten nämns tiden som den postmo-
derna. Allt vi vet är att vi inte kan vara säkra på vilken kunskap som kan behö-
vas. Detta är också en källa till oro i ledet. Den allt snabbare förändringstakten 
ger föga tid över för reflektion. Man behöver ringa in vad som är unikt för peda-
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gogisk verksamhet. Man bör identifiera både den lokala skolans komplexa 
sammanhang och villkor och skolans centrala processer som lärande, socialisa-
tion, kunskapsutveckling, värdegrund etcetera, menar Hargreaves (1998). 
 
Utifrån denna komplicerade bild av lärarprofessionen växte så småningom mitt 
forskningsintresse och syftet med den här skriften fram. Många frågor väcktes 
under litteraturläsningen och arbetets gång.   
 
Huvudsyfte: Att undersöka nya lärares arbetssituation. 
 
Först kommer ett kapitel om aktuell forskning och debatt, som jag avslutar med 
de preciserade frågeställningarna. Därefter följer metodbeskrivning, genomfö-
rande, bortfallsanalys och resultatredovisning. En sammanfattning knyter sam-
man resultatet följt av en diskussion. Efter diskussionen återfinns en teori om 
vuxnas lärande, där förslag till fortsatt forskning framförs. 
 
 
Frågeställningar: Förekommer det vantrivsel bland nyanställda lärare i Borås 
med omnejd? Hur många lärare överväger ett yrkesbyte? Varför valde de att bli 
lärare? Hur har lärarutbildningen motsvarat de krav som ställs på verksamma 
lärare idag? Vad upplever de nya lärarna som positivt/negativt i sitt yrkesut-
övande? Hur ser de på ledning, kolleger, elever och föräldrar? Hur har de tagits 
emot som nya? Vad tycker de är viktigast att lära eleverna? Vilka förväntningar 
på yrket hade de? Hur lär sig lärarstudenter och nya lärare in i yrket?  
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3.  AKTUELL FORSKNING OCH DEBATT 
 

3.1 Inledning 
 
Litteraturen till forskningsavsnittet har jag läst fortlöpande under hela arbetets 
gång. . Det har varit svårt att hitta aktuell forskning kring nya lärares arbetssitua-
tion i Sverige. Jag har försökt ringa och skriva till olika lärarutbildningar utan 
resultat. Här kunde jag varit mer ihärdig men tiden räcker inte till för mig med 
heltidsjobb.  Jag har hittat en del om lärare i Kanada och USA. De forsknings-
rapporter som är framtagna från de länderna ger en bild av hur det är att vara ny 
lärare och vilka faktorer som påverkar mest. Dessa rapporter tar upp det allmän-
giltiga i att vara lärare och äger därför relevans även här. Det kan vara svårt att 
dra direkta paralleller mellan skolan i Sverige och dem i USA och Kanada efter-
som skolan är en nationell angelägenhet. Men liksom Sverige har USA och Ka-
nada en grundskola för alla. Jag tror, att nya lärares erfarenheter i klassrummet 
och bland kolleger inte skiljer sig så mycket. Vissa paralleller tycker jag mig 
kunna dra även från dessa rapporter. Hargreaves (1998) forskning om läraren i 
det postmoderna samhället från Kanada stämmer, tycker jag, ganska väl med 
den som svenska skolan befinner sig i dag. De båda skolsystemen liknar var-
andra.  Att ringa in läraruppdraget såg jag som viktigt i det här arbetet. 
 
Studier om lärarprofessionalism har gjorts av några av Sveriges mest namnkun-
niga skolforskare, forskning som jag har kunnat följa över en lång tid (Alexan-
dersson, Carlgren, Ekholm, Englund, Kroksmark, Marton). Den aktuella forsk-
ning från Sverige har flera infallsvinklar. Det finns den så kallade Göteborgssko-
lan där den fenomenografiska ansatsen är härskande. Marton (1997) talar om att 
förstå världen. Kroksmark (1999) om lärarkompetensens innehåll. Alexanders-
son (1997) liksom Mezirow (1991) trycker på reflektion som ett sätt att nå kun-
skap. Englund (1997) tillhör läroplansteoretikerna och funderar mycket över in-
nehållet i undervisningen. Forskarnas resonemang om den professionelle läraren 
med didaktisk kompetens är kanske avgörande för hur man lyckas i sin yrkesut-
övning, enligt mitt sätt att se. Att skapa ett gemensamt yrkesspråk är ett av bud-
skapen och det tror jag behövs. Det kan man göra genom att diskutera undervis-
ning och yrkesroll med kolleger. Jag har också haft glädjen att lyssna till Alex-
andersson och Kroksmark när jag läste 10 poäng allmändidaktik 1998 när Boda-
skolan hade projekt för att höja kollegiets kompetens i dessa frågor.  Det är lätt 
för skolforskare att tala om reflektion och gemensamma samtal kring praxis. Det 
är betydligt svårare att genomföra dem i praktiken. Arbetet i skolan äts upp av 
det vardagliga där tiden för reflektion inte riktigt vill räcka till, är min egen erfa-
renhet. Mer arbete skall utföras av ett mindre antal lärare i skolorna idag. Det 
blir då en fråga om att prioritera och ge tid. Där kommer avgörande ledningsfrå-
gor in. Det handlar om hur man organiserar befintliga resurser (Frykman, 1999). 
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Det är kanske här utvecklingen för skolan är möjlig precis som en del forskare 
säger. Mentorskap tas också upp som en framkomlig väg för de nya lärarna 
(Hargreaves, 1998). Pavlicas (1999) subjektiva beskrivning av sitt första år kan 
inte generaliseras men väl visa hur det kan vara för någon. 
 Ett par av forskarna (Dalin, (1994), Frykman, (1999), Linner och Westerberg, 
(2001) tar upp hur medias bild påverkar skoldebatten. Där finns den kritiska rös-
ten om massmedias påverkan man saknar idag i diskussionerna. Jag har läst rap-
porter om yrkesvalsmotiv  (Strömberg, (2000), Gran, (1995), Falk, (1999), Wer-
nersson, (1990), och Persson, (1999)).  En del forskare söker förklaringar bakåt 
(Liedman, (1997), Frykman, (1999),) när de talar om framtidens skola. Denna 
blandning av nytt och gammalt är naturligtvis det som möter de nya ute på fältet. 
Det är därför viktigt att känna till sin skolhistoria. Detta behöver man för att ta 
vara på det som är positivt och släppa det som inte är bra i dagens svenska skola. 
 
3.2  Yrkesvalsmotiv 
 
Vilka motiv ligger bakom lärares yrkesval? Strömberg (2000) har i en studie 
sökt svar på frågan. Studien visar dels vad de studerande tänker om sitt yrkesval 
under sin första termin på den integrerade lärarutbildningen i Borås och hur de 
ser på det efter två år. Hennes syfte var att se om motiven ändrar sig över tid. 
Det visar sig att studenternas motiv i hög grad är lika från första terminen till 
dess två år har gått. Efter två år riktar sig motiven mer framåt. Hon upptäckte att 
många valde yrket p. g. a. positiva upplevelser under sin egen skoltid. Hennes 
resultat pekar också på att motiven visar en ökad definiering av yrkesrollen un-
der resans gång. Strömberg (2000) fann i sin första analys (första terminen) tre 
huvudkategorier. Dessa kategorier kvarstod också efter två år. 
 
De tre kategorierna var, övergripande-, bakgrundsrelaterade och framtidsrelate-
rade motiv. 
 
Den första kategorin knyter an till barn/människor, att arbeta med barn, ett 
drömyrke, barnet i fokus. Det är också motiv som anknyter till yrket eller yrkes-
rollen, ett kall, personlig lämplighet, en länge närd yrkestanke. Nästa kategori 
den bakgrundsrelaterade ser ut så här, motiv som knyter an till tidigare skolerfa-
renheter från grundskolan, gymnasieskolan, relaterad praktik och högre utbild-
ning. Det är också motiv som har att göra med tidigare yrkeserfarenhet. Den sis-
ta kategorin är de framtidsrelaterade motiven. Där är det motiv som riktas mot 
utbildningen, personlig utveckling, ökad yrkeskompetens och en grund för vida-
re studier. Andra motiv som riktar sig mot det kommande yrket finns represente-
rade här, sådana som, att påverka/förändra skolan och att förändra framtiden. 
”Tyngdpunkten i analys nummer två ligger på antalet motiv i den framtidsrelate-
rade kategorin och utgör nu den största gruppen.” (Strömberg s.80, 2000). Med 
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yrkesvalsmotiven som utgångspunkt blickar studenterna bakåt, de reflekterar 
över nuet och främst ser de framåt, visar Strömberg. Den kommande yrkesrollen 
verkar ha blivit tydligare i sin kontur och kommande arbetsuppgifter kommente-
ras. Flera studenter refererar till positiva upplevelser från praktikperioden och 
menar att dessa har fått dem reflektera över sitt yrkesval. Hon tycker, att hon kan 
se tecken på djupare reflektioner över yrkesvalet i analys nummer två. Erfaren-
heter som är gjorda under utbildningens gång vävs in i resonemangen om yrkes-
val, det handlar om att de har fått nya kunskaper och insikter som sammantaget 
motiverar till blivande lärargärning. 
 
Strömbergs studie visar på liknande resultat som tidigare rapporter. Gran (1995) 
har gjort en sammanfattning av ett stort antal utvärderingar. Där kom han fram 
till motiv som ”intresse för att arbeta med barn och ungdomar” ”övervägt valet 
noga” ”intresserad av mina ämnen”. En annan undersökning visar också på att 
man inte blir lärare av en slump (Wernersson 1990) ”det är en sedan länge närd 
dröm”. Falk (1999) finner att motiven handlar om att förverkliga en livsdröm, 
söka personlig utveckling och förändring. Han fann också att lärare ofta går i 
föräldrarnas fotspår. Ännu en studie om lärares yrkessocialisation (Persson, 
1999) pekar på att yrkesvalets viktigaste faktor är att ”tillföra andra och samhäl-
let något positivt”. Hon märkte att några av de förväntningar lärarna hade till att 
börja med efter en tid i yrket blev negativa överraskningar. De tyckte att det var 
svårt att utveckla och förändra i skolan. Det var stor skillnad mellan yrkesvals-
motivet som var nytänkande och den verklighet de mötte. Nytänkande och ut-
veckling stämde dåligt överens med de rådande förhållandena på skolorna. En 
annan forskare inom området (Arwedsson, 1994) säger att det finns en skolkod 
som är unik för varje enskild skola. Det är inte omöjligt menar författaren att 
nyutbildade lärare drabbas av en verklighetschock. I utbildningen har man fått 
lära sig om hur det borde vara i stället för att analysera och beskriva det nuva-
rande är Arwedssons slutsats. Kanske är det en av utbildningens stora brister att 
verkligheten inte speglas i tillräckligt hög grad, man arbetar för mycket med det 
ideala (förf.anm.)? Min erfarenhet som lärarutbildare är att studenterna verkli-
gen uppskattar när det kommer en lärare som arbetar i skolan. De tycker att 
verkligheten borde speglas mer i utbildningen. 
 

3.3  Den professionelle läraren  
 
Lärarrollen är diffus och omfattande. (Hargreaves, (1998), Linner & Wester-
berg, (2001)). I ett yrke som saknar gemensam kunskapsgrund och gemensam-
ma tekniska normer, finns det heller inga gemensamma yrkeskriterier för vad 
som är väl utfört arbete. Framförallt i början av sin yrkeskarriär kan man då bör-
ja ge mer och mer av sig själv för att ge mer och mer omsorg. Undervisningen 
kan urarta till en ändlös process som bara handlar om att ge, påpekar Hargrea-
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ves. Det gör att många löper risk att bli utbrända och kanske överväger att byta 
yrke. Många har högt ställda krav på sig själva. Kompetensångest, en ångest för 
att framstå som inkompetent både inför kolleger och sig själv. Motvikten är, 
större kollegialitet och gemenskap på den enskilda skolan, hävdar han. 
 
Ekholm (1994) talar om professionalitet i vardagligt tänkande. Han menar då om 
en yrkesverksam är skicklig i sitt yrkesutövande. Enligt yrkessociologerna före-
ligger det olika grad av laddning i ett yrke vad gäller professionalitet. Utgångs-
punkten är fem faktorer. 1. Den specifika kunskapsgrunden för yrket. 2. Ansva-
ret för utvecklingen av yrket. 3. Förekomst av nedtecknad yrkesetik. 4. Kontroll 
av vem som får utföra yrket. 5. Grad av autonomi när yrket utövas. Läraryrket 
idag har otydlig laddning vad gäller punkt ett, säger Ekholm. Lärarna borde ge-
nom att betona att yrket har en bas där man vet att man ger en social fostran på 
ett effektivt sätt kunna höja laddningen där och få större uppskattning för sin 
lärargärning, tror han. För att få en högre laddning vad gäller punkt två, tycker 
Ekholm, att lärarkåren ska behärska initiativen och rutinerna för yrkesutveck-
ling. Det gör inte lärarna i allmänhet i vårt land idag, säger han. Förekomsten av 
nedtecknad yrkesetik framstår som oladdad vad gäller professionell kvalitet, på-
står Ekholm i sin artikel. På det området har det skett viss utveckling sedan han 
skrev den. De båda lärarfacken har gett ut en skrift om yrkesetiska regler för lä-
rare. Det har i alla fall gjort att frågan har hamnat i fokus. När det gäller, punkt 
fyra, kontroll över vem som får utöva yrket är laddningen, som han uttrycker 
det, mycket mjuk, eftersom det inte krävs särskild legitimation för yrkesutöv-
ning. Diskussioner om ett eller två provår för nyanställda kan vara ett steg mot 
ökad laddning vad gäller den punkten. Graden av autonomi har hög laddning, 
eftersom lärare får undervisa hur de vill utan att någon direkt lägger sig i. Ek-
holm tror emellertid att graden av professionalitet har betydelse för hur man ut-
för sitt yrke. Han tror på att låta lärarna själva formulera en vision om hur man 
vill och kan utveckla sitt yrke och lägga denna vision till grund när man diskute-
rar med den egna kommunens ledning om hur utvecklingssatsningar och fort-
bildning ska gestaltas. 
 
Lärarutveckling och professionalitet måste betraktas i relation till utveckling och 
förändring av läroplaner, utvärderingssystem, ledning och skolorganisation. 
Englund (1994) talar om den professionelle som didaktisk kompetent i förhål-
lande till skolans övergripande mål, alltså de mål som är satta för skolan av våra 
politiker. Han efterlyser en kontinuerlig didaktisk debatt om skolans mål och 
innehåll kopplad till enskilda skolämnen. Englund menar att en sådan debatt 
skulle kunna vara vägledande för den professionelle didaktiskt kompetente lära-
ren. Han tar upp en intressant koppling mellan svenska lärare och amerikanska 
där den svenska situationen har varit påverkad av den amerikanska traditionen 
under efterkrigstiden. Lärarna måste i större utsträckning göras resultatansvari-
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ga, tror Hargreaves. Den möjligheten finns även i Sverige och borde påvisas 
mer, tycker jag. Man kan bygga en rörlig mosaik, som Hargreaves definierar, 
som en samarbetskultur som inte stannar vid själva principen om samarbete, 
utan går vidare till strukturer som bäst kan understödja denna princip i en kom-
plex postmodern kontext. Utmaningen ligger i att öppna breda valmöjligheter 
som respekterar lärarnas professionella bedömningsförmåga och som ger dem 
beslutsmyndighet, möjlighet att bygga upp tillit i samarbetsprocesser, risktagan-
de och kontinuerlig utveckling förutom den traditionella tilliten till enskilda 
människor, menar Hargreaves. På vägen till den postmoderna tidsåldern, tror 
han att något kanske måste offras. Det kan bli kvaliteten på inlärningen i klass-
rummet om lärare och läroplaner sprids ut för att möta allt fler krav, vilket inne-
bär att varje ämne styrs in i minsta detalj i sin målformulering. Är det en risk 
våra politiker vågar ta? Kommer målen att bli klarare definierade? Det är frågor 
yrkesverksamma inom skola bör ställa sig. Reglerna för världen håller på att 
förändras. Hargreaves påstår, att det även är hög tid att reglerna för undervisning 
och lärarnas arbete förändras i takt med den nya tiden. Dessa frågor diskuteras 
ständigt av de fackliga organisationerna i Sverige och möjligheten till en utveck-
ling som inte stannar vid orden finns. Det är min övertygelse.  
 
Kroksmark (1997) menar att lärarutbildningarna i västvärlden står mitt i en som 
han kallar paradigmatisk kris. Eftersom förändringarna har varit så frekventa, 
inte minst i Sverige, direkt inom utbildningen och indirekt som ett resultat av att 
den obligatoriska skolan har förändrats kan tillståndet betraktas som mer eller 
mindre permanent, säger han. Undervisningsskicklighet är grunden för lärar-
kompetensen och den skickligheten bygger på omfattande teoretisk kunskap om 
egnas och andras erfarenheter av undervisning, påpekar Kroksmark. Han talar 
om didaktisk kompetens där han menar att det exklusiva i lärarkompetens är att 
undervisa på ett sådant sätt att någon annan utvecklar kunskaper och färdigheter 
Allt detta bygger på systematisk och explicit analys och vetenskaplig kunskap 
om vardagserfarenheten, medvetandets innehåll, kunskap och erfarenheter av 
olika undervisningsmetoder, hävdar han. Kroksmark ser en fara i att den obliga-
toriska skolans lärare i takt med de senaste lärarutbildningsreformerna i Sverige 
har fått en allt mer reducerad utbildning i pedagogik och undervisningsmetodik. 
Det undergräver lärarprofessionen, fruktar han. Trenden är lika i flera länder i 
västvärlden enligt honom.  
 
Dahlin (1994) säger, att dagens elev i långt större grad än den vuxna generatio-
nen kommer att fortsätta med systematisk kompetensutveckling under hela sin 
karriär. Därför står dagens lärare inför en ganska annorlunda elevgrupp än den 
som mötte lärare för bara ca: 20 år sedan. I mycket liten utsträckning är lärarna 
förberedda på den situation de står inför, menar han, och de får mycket lite stöd i 
den uppgiften. Det är, påpekar Dahlin, svårt att förutse framtiden där utbildning 
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kommer att spela en avgörande roll. Skolans dilemma är att den inte bör formu-
lera sina mål förrän den vet vilket samhälle den styr mot. Vi måste ta ställning 
till de principiella frågorna. En bättre skola handlar om värdeval. Framtiden är 
med andra ord ett val mellan värderingar, hävdar han. En väg som är framkom-
lig är allianser med föräldrarna och närmiljön. Skolan är, säger Dahlin beroende 
av hem och närmiljö. Man måste skapa en gemensam etik och värdegrund an-
nars har skolan spelat ut sin roll. Barn och ungdomar är på väg. Som lärare ska 
du ge sökandet en riktning, ge möjlighet till eftertanke, hjälpa till och se sam-
manhangen, ge upplevelserna mening och stimulera till inlärning. Dahlin påpe-
kar, att man inte kan överföra kunskap från en person till en annan men man kan 
stimulera tankeprocesser. Var och en är beroende av sin referensram. Kvalitets-
höjning primärt måste baseras på en djupare förståelse för skolans huvuduppgift, 
nya färdigheter hos dem som undervisar och nytänkande när det gäller sättet på 
vilket vi organiserar våra utbildningsresurser. 
 
Kroksmark (Föreläsning Boda 1999) menar, att det måste finnas en närhet till 
stoffet. Anknytningar till elevernas erfarenhetsvärld är viktig. Vi har för högt 
tempo. Eftertänksamhet, tycker han, ska ges mer utrymme. Vi behöver reflektera 
över vad vi gör, en slags metakognition, krävs i skolarbetet. Vi har ingen tydlig 
professionalitet och det blir viktigt att utveckla strategier. Vi ska bli allra bäst på 
att undervisa så att barn inte kan låta bli att lära sig. I det arbetet måste värde-
grunden bli det vi vilar på.  
 
 ”Lika lite som det räcker att kunna undervisa för att själv undervisa om under-
visning, lika lite kan man lära sig till komplett yrkesutövning som lärare. Både 
teori och praxis behövs för att skapa skickliga lärare.” (Kroksmark, sid. 20. 
1994). 
 
Kroksmark (1998) säger, att lärare måste vara bättre än alla andra på att undervi-
sa, d.v.s. att de har kompetens att skapa (förutsättningar för) de bästa tänkbara 
inlärningssituationer. I grunden finns undervisningsskicklighet och denna skick-
lighet bygger på omfattande teoretisk kunskap om och egna erfarenheter av un-
dervisning. 
 
Alexandersson (föreläsning 1999) vill titta på hur lärarens vardag ser ut. Mycket 
bygger på intuition, erfarenhet, dagsform, inställning, eftertanke, situation och 
kultur, menar han. Förr hade läraren en tilldelad auktoritet idag måste man eröv-
ra den varje dag. Förr förmedlade man kunskaper, idag ska läraren utveckla 
förmågor. Läraren ska vara en reflekterande praktiker i en målstyrd verksamhet. 
Förr planerade lärare undervisning och handling i dag ska de skapa miljöer för 
lärande. Ett sätt att skapa lärande i skolan även för lärare, tror han, är en gemen-
sam kunskapsutveckling. Den kan ges genom olika perspektiv på samma feno-
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men, gemensamma definitioner och begrepp en struktur för samspel och dialog. 
Man måste söka sig till kunskapssökande allianser. Allt hänger ihop. Kunskap - 
lärande - handling - språk. Det är genom sammanhang man blir en professionell 
lärare, enligt Alexandersson (1998). 
 
Marton, (Ped. Mag. NR.1 1997) talar om den tredje pedagogiken, där han lyfter 
fram vikten av att ha fler möjliga sätt att möta olika omständigheter. Ju fler man 
behärskar desto bättre kan man hantera tillvaron, eftersom omständigheterna 
varierar hela tiden. Att bidra till elevernas utveckling och bistå dem i sitt lärande 
är inte så mycket en fråga om att ersätta deras sätt att tänka med andra sätt att 
tänka, utan snarare att vidga deras möjligheter att uppfatta och förstå varierade 
situationer och sammanhang, hävdar Marton. Han talar om en medvetande pe-
dagogik (jämförelser kan göras med Mezirows teori (1991). Verkligt lärande 
menar han medför en förändring av det sätt på vilket en människa erfar, uppfat-
tar eller förstår ett fenomen. Den viktigaste formen av undervisning är den som 
åstadkommer förändringar (Marton, 1997). Att bli medveten om detta är att vara 
professionell, tycker Marton. 
 
3.4  Läraryrkets komplexitet 
 
Hargreaves (1998) menar att man måste identifiera den lokala skolans komplexa 
sammanhang och villkor och skolans centrala processer som lärande, socialisa-
tion, kunskapsutveckling, värdegrund etc. Det som är unikt för pedagogisk verk-
samhet. Den ser naturligtvis olika ut beroende på vilket land, geografiskt område 
o.s.v. man tittar på (förf. anm.). En samarbetskultur kan bara utvecklas av lärar-
na själva som social grupp, säger han. Påtvingat samarbete kan i sämsta fall 
bromsa både skolans och lärarnas utveckling. I politiskt styrda verksamheter är 
målen ofta både vaga och motsägelsefulla, enligt Hargreaves. Läraryrket är när-
mast oändligt komplext. En nybliven lärare är fullt upptagen med att få under-
visningen att fungera och undvika kaos (jämför ovanst.). När man klarar av det, 
tror han, att man kan intressera sig för vad eleverna lär sig. I nästa steg kanske 
man samtidigt funderar över hur exempelvis undervisningsmetoderna bidrar till 
elevernas sociala utveckling. Hargreaves funderar över hur man kan hjälpa nya 
lärare som inte är så inställda på att omtolka yrkesproblemen och försöka möta 
dem på en högre komplexitetsnivå. De måste få hjälp och stöd av yrkeskolleger 
som brottas med samma problem. Som mentor får man föra in samtalet på just 
det som Hargreaves tar upp. Vad eleverna lär sig är inte de problem som lärarna 
tar upp under mentorstimman. Det handlar mer om att hinna planera och lösa 
konflikter, föräldrakontakt och sådana handfasta saker. Jag håller med honom 
om att man måste kvalificera frågorna. 
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Det som gör skolan till skola är att man isolerar verksamheten från den egentliga 
produktionen, säger Liedman (1997). I den moderna skolan ska man enligt läro-
planen inte bara förberedas för kommande arbete utan för sitt liv som medborga-
re, som privatperson och som tänkande och kännande människa. Det är, menar 
han, skolans huvuduppgift att inte bara spegla det närvarande utan att föregripa 
det kommande. Skolpolitik är ett område där ideologier och ideologiska skillna-
der framträder ovanligt tydligt. Inte bara inställningen till det förflutna och fram-
tiden verbaliseras där utan även jämlikhetens och elitismens ideal, liksom kra-
ven på frihet och emancipation och kraven på disciplin och medborgaranda. Lä-
rarna har en svår uppgift när de ska förverkliga avsikten att göra eleverna mer 
demokratiskt sinnade och inriktade på att göra en god karriär, tror Liedman. 
   
Butts (1992) säger, att det är läraren på golvet som ger eleverna det de får i fråga 
om undervisning. Att få lärare att utvecklas kräver mer än att ge dem några nya 
tricks. Man märker, att det lärare gör i klassrummet hänger noga ihop med det 
som händer utanför, hur lärare är som personer och deras professionella mog-
nad, deras bakgrund, deras liv är det som visar hur de blivit som lärare. Deras 
hopp och drömmar, deras möjligheter och ambitioner eller frustration över dessa 
saker, förpliktelser, entusiasm och moral påverkar dem. Likaså förhållandet till 
kolleger både som människor och när de jobbar ihop om mål och fullföljer pla-
ner. Allt detta påverkar i en vidare mening det en lärare gör i klassrummet, häv-
dar Butts. För att lärare ska ha en gynnsam utveckling sätter Butts upp tre ut-
vecklingskomponenter: ämnes och kunskapsutveckling, självkännedomsutveck-
ling, utveckling när det gäller ekologisk förändring. Dessa funderingar stämmer 
väl överens med Lpo 94. Det är inte bara att ändra lärares sätt. Det gäller att änd-
ra läraren som person. Samma tankar som Mezirov (1991) talar om.  Men, påpe-
kar han, reflektion kommer inte att äga rum om inte det finns tid för det. 
 
Intensifieringen av lärarjobbet är ett av de påtagligaste sätten som lärarjobbet 
har förändrats. De amerikanska skolforskarna Apple och Jungck (1992) påstår, 
att intensifieringen har många symtom från det triviala till det mer komplexa. Vi 
kan se det bäst genom att arbetsbördan har ökat markant. Mer och mer ska göras 
och mindre och mindre tid finns det för det. Detta stämmer även med svenska 
förhållanden. Intensifieringen gör så att man blir kringskuren, menar de. Det 
tvingar människor att lyssna på experter och lita till dem och göra vad de säger 
och det skapar osäkerhet kring den egna expertisen de själva skapat under ut-
bildningen eller genom praktik. Risken för isolering ökar och lärare känner att 
de måste överleva dagen. Stoltheten försvinner när man måste gå andras ären-
den. Man lägger till nya saker i läroplaner utan att ta bort gammalt, enligt förfat-
tarna, allt blir pålagor. Ett konkret exempel är datorlitteratur och program. Da-
torutvecklingen har också i Sverige gått i ett rasande tempo utan att lärarna har 
fått tillräckligt med tid till kompetensutveckling inom området. Vissa lärare har 
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fått utbildning via ITIS- projektet men det är långt ifrån alla. Ett problem med 
dessa fortbildningar är att lärarna inte får tid, utan ska fortbilda sig samtidigt 
som de jobbar 100 procent i skolan. Det gör att en del inte orkar och avstår från 
den så viktiga kompetensutvecklingen är min erfarenhet. Detta tror Apple och 
Jungck har större betydelse för yrket än något annat. Lärare har alltid sökt vägar 
för att lösa sitt dagliga arbete i klassrummet. Vissa saker motverkar sitt syfte 
speciellt om pålagorna kommer utifrån. Det är viktigt att ge lärare mer tilltro och 
ansvar, understryker Apple och Jungck. Hargreaves (1998) sätter upp fem punk-
ter där intensifieringen har blivit påtaglig. 1. Mindre tid för avkoppling, 2. mind-
re tid för att upprätthålla den egna kunskapsnivån, 3. kronisk överbelastning, 
som 4. sänker kvaliteten och slutligen 5. påtvingar fragmentisering då man förli-
tar sig på expertisen. Han undrar, om lärare dukar under p.g.a. skuldkänslor, 
tidsbrist och nya uppgifter som åläggs dem. Lärares skuldkänslor skapas på en 
samhällelig nivå, kommer till uttryck på en emotionell nivå och får konsekven-
ser på en praktisk nivå. Det finns inte något som inte kunde göras på ett annat 
sätt. Det handlar om val av innehåll så väl som värdeval, av arbetssätt och ar-
betsformer Kravet på resultatansvar har ökat i och med de nationella proven och 
måluppfyllelse i varje enskilt ämne. Det har blivit allt fler blanketter och formu-
lär att fylla i, fler rapporter att skriva, fler möten och föräldrasamtal, utförligare 
kursbeskrivningar osv. Det är även min erfarenhet av läraryrket.  
 
Pavlica (1999) skriver att han inte hade orkat jobba sitt första år om han inte fått 
stöd.  Engagerar man sig för mycket går man under. Man måste dela på bördan. 
Han tycker, att stressen äter och undrar när det finns tid för eftertanke och re-
flektion. Det borde finnas strategier för att ta hand om nyexaminerade lärare. 
Skolarbetet är så komplext och komplicerat. Pavlica menar, att det måste finnas 
tid för det viktiga samtalet i skolan. Mentorer som inte behöver gå ner i tjänst 
utan får betalt för sitt mentorskap kan vara en väg, tror han. Min uppfattning är 
att lärare både måste gå ner i undervisningstid och få betalt för sitt uppdrag. 
 
3.5  Yrkeserfarenheter 
 
Skolforskaren Sardo-Brown (1996) från USA säger, att det tar upp till fem år att 
hitta rätt i lärarrollen. Det krävs mod och styrka för att kunna skilja sina person-
liga och professionella liv. Det första året går åt till planering, det innefattar 
även filosofiska tankar och lösningar på olikheter mellan sig och kollegerna, hit-
ta elevers nivå, hålla ordning i klassen, klara elevers beteende, planera för lärare 
som kommer in (dvs. de lärare som har klassen någon timma då den ordinarie 
läraren inte är där) och att planera effektivt. Första året är en fråga om överlev-
nad, menar hon. Det gäller att först bemästra klassrummet innan man kan lära ut. 
Läraren går från en idealiserad bild av yrket till en mer realistisk. Det visar sig 
att de inte var särskilt medvetna om de stora organisatoriska och administrativa 
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arbete samt den interaktion som läraryrket innebär. Det ser ut som, fortsätter 
Sardo-Brown, att den bild som lärare får av vad undervisning innebär är starkt 
beroende av rektors attityd och intresse. Sardo-Browns studie följer två lärare 
under deras två första år som lärare. Efter första året var de inte så bundna till 
läromedel som året innan och de fick större självförtroende inför eleverna. Un-
der andra året blev de mer involverade med sina kolleger, efter att under första 
året ha känt sig helt utelämnade. Nu kunde lärarna hitta en överensstämmande 
filosofi om yrket. Det var inte enbart i termer av att sätta upp regler utan också 
när det gäller variationen i lärstilar. De lärde sig att bättre förklara för dem som 
inte fattar första gången. De hittade också bättre utvärderingssätt och kunde hitta 
uppgifter på en abstraktare nivå för dem som behövde det. Båda tyckte emeller-
tid att det var svårt att skilja på sin person och yrkesrollen. De hade svårt att fyl-
la alla krav som ställs på en ny lärare. Sardo-Brown påpekar, att de under andra 
året började få en bredare kompetens. De började omvärdera vad det innebär att 
vara lärare och började ta till sig sina rektorers idéer. Brown har tankar om att 
utbildningen borde ha ämnen som makt, politik och ledarskap på sitt schema, 
detta för att skydda nybörjare och få dem bättre rustade att hantera dessa frågor 
när de kommer ut på fältet. 
 
Bullough, Bougham (1995) (också dessa forskare från) USA har gjort en studie 
om en duktig lärare som byter skola efter sju år. Deras studie visar, att det finns 
en del likheter mellan en nyexaminerad lärare och en som byter kontext. De me-
nar att kunskap är bunden till sin kontext. Det gäller för den här läraren som byt-
te en lugn medelklasskola till en med mångahanda etniska problem, alltså en 
med helt andra förutsättningar än den tidigare. Läraren blev tvungen att trans-
formera sina kunskaper och det tog tid. Hon blev tvungen att se vad som var likt 
och olikt från hennes tidigare klasser från den andra skolan. Hon försökte lösa 
problem på samma sätt som hon gjort tidigare, vilket inte gick på den nya sko-
lan. En ny erfarenhet för henne var att ha alla sorters elever i sina klasser, från 
dem som var smarta till dem med Downs syndrom. På den andra skolan fanns 
det speciallärare som tog hand om de svaga eleverna. Hon tyckte det största pro-
blemet första året var att veta var eleverna befann sig kunskapsmässigt. Andra 
året lärde hon sig att se var problemen låg. (Jämför ovanstående studie.) Under 
första året arbetade läraren mycket utifrån principen försök och misstag, speci-
ellt vad gällde eleven med Downs syndrom. Hon borde ha fått mer hjälp men 
fick det inte. För att underlätta för lärares utveckling, tycker Bollough, Boug-
ham, att skolledare borde tänka på den kontext som nya lärare befinner sig i och 
inte lämna dem i sticket även om de har lärarerfarenhet. Läraren började efter 
sitt första år på den nya skolan ta kontakt med andra lärare för samarbete. Hen-
nes vilja att förändra och transformera sina erfarenheter från tidigare gör henne 
till en duktig lärare, säger forskarna. Hon hade under sitt första år på den nya 



 
 
 
 

18 

 

skolan arbetat på gränsen till sin förmåga, vilket lärde henne att hantera sin nya 
situation med hjälp av tidigare erfarenheter, menar Bollough, Bougham.  
 
3.6  Läraren i det postmoderna samhället 
 
Förändringar om hur samhället ska gestaltas har accelererat under de senare 
åren, påstår Hargreaves (1998). Hur ska vi på bästa sätt organisera våra institu-
tioner? De förändringar som företagits av skolors ägarstruktur, förvaltnings-
struktur och ledningsstruktur har varit omfattande. Kommunaliseringen av sko-
lan på gott och ont kan nämnas. Detta gäller i den allt mer decentraliserade sko-
lan där man kan göra jämförelser mellan den kanadensiska skolan och den 
svenska. Det känns lika angeläget här som där att öka lärares kunskaper om för-
ändringar. Lärare behöver ta del av de teorier som finns om det postmoderna 
skede som vi lever i. Det finns motsättningar mellan moderniteten och postmo-
derniteten. Moderniteten lever i stor utsträckning kvar i våra institutioner. Det 
moderna samhället kännetecknas av en stark tro på tillväxt inom en offentlig 
sektor styrd av rationell planering. En sektor som blev allt för stor och krävde 
enorma resurser till slut. Det postmoderna tänkandet är däremot det motsatta, 
små slimmade, platta organisationer där man blixtsnabbt kan förändra förhållan-
dena. Lärarna ska med andra ord skapa en lika bra skola med en mindre organi-
sation och en mindre ekonomi. Lärare behöver begripa de särskilda förhållanden 
som de möter i dagsläget och vad de kommer att betyda i framtiden, för att kun-
na utbilda sig och fortbilda sig på ett sätt som gör framtiden bättre, säger Har-
greaves. Det postmoderna livet letar sig in i skolan. Kvalitetsgranskningar och 
utvärderingar som avlöser varandra. Slimmade platta organisationer där lärarna 
ska få resultatansvar. Dessutom ska lärare ta ställning till vilken kunskap mor-
gondagens medborgare behöver. Detta sätter sin prägel på nuet och kommer att 
verka långt in i framtiden. Är man lärare behöver man fundera över vad alla de 
viktiga förändringarna av livets olika delar kommer att betyda för framtidens 
medborgare. Ansvaret för läraryrkets utveckling, tycker han, behöver tas av lä-
rarna själva för att få betydelse. Man behöver äga sin egen yrkesutveckling, or-
ganisera den och använda den för att höja kvaliteten på yrkeskollektivets insat-
ser i skolan. Dessa tankegångar är liknande dem som förts fram i den svenska 
debatten (Ekholm, 1994). Det är i motsättningen mellan modernitet och postmo-
dernitet som lärare och skolledare hittar de utmaningarna som förändringarna 
utsätter dem för. Äldre och moderna reformvågor skapar ett förvirrande farvat-
ten, med korsande strömvirvlar, som kan vara svåra att ta sig igenom och kan 
sluta med att lärare går under, fruktar Hargreaves. Den postmoderna världen är 
snabb, komprimerad, komplex och osäker, menar han. Problem - utmaningar 
hänger på det. Skolan måste hänga med i svängarna och förändra sig, tror han. 
En förändring är en process inte en enstaka händelse, praxis förändrar sig före 
övertygelser, det bästa är att tänka stort men börja i det lilla. Lärare lär sig inte 
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bara rent instrumentellt. Deras lärande har också sociala dimensioner. Det hand-
lar både om deras förmåga att förändras och deras önskan till förändring. På 
samma sätt resonerar Mezirow (1991) när det handlar om vuxnas lärande. Lära-
res arbete beskrivs som allt mer intensivt, med en ökad press och ständiga inno-
vationer under arbetsvillkor som inte håller jämna steg med förändringstakten. 
Nedskärningar och sparkrav, större elevgrupper, mer dokumentation, som tidi-
gare nämnts, gör att de inte hänger med.   Risken är att det inte sker någon ut-
veckling alls, om för få vill vara med i processen. Det finns även de som brom-
sar en utveckling (förf. anm.). Ur ett sådant perspektiv, menar Hargreaves, är 
professionaliseringsretoriken bara något som får lärarna att anpassa sig till sin 
egen utsugning. Allt för mycket skuld kan leda till utbrändhet, cynism och att 
man lämnar yrket, tror han. Det finns idag en politisk vilja att diskutera profes-
sionalisering även i Sverige. Denna diskussion har inte initierats av lärarna själ-
va utan det är politikerna som drivit denna fråga (Carlgren, 1994). Ekholm 
(1994) tycker att kontrollen över lärarnas yrkesutveckling har gått dem ur hän-
derna. Han menar, att från sextiotalets början har arbetsgivarna, istället för lärar-
na själva, tagit befälet över yrkesutvecklingen inom läraryrket.    
 
 För den som undervisar tar arbetet aldrig slut. Man kan alltid göra mera. Det 
finns alltid saker som kan göras bättre eller på ett annat sätt. Lärarna kan aldrig 
definitionsmässigt arbeta för mycket, enligt Hargreaves. Detta är också min vet-
skap från läraryrket, inte minst i mina samtal med de nya lärarna förstår jag att 
så är fallet. Jag minns också tydligt mina egna första år. Man kan avhjälpa det 
genom att bygga upp professionella undervisningskulturer på varje skola, där 
små grupper av lärare arbetar tillsammans, ger varandra stöd och konstruktiv 
feedback, utvecklar gemensamma mål och etablerar utmanande men realistiska 
ramar för vad man rimligtvis kan uppnå. Det, anser Hargreaves, skulle minska 
graden av osäkerhet. Det skulle säkert också vara till stor hjälp för de nya lärar-
na, tror jag.  Egentligen skulle förutsättningarna i Sverige för en sådan utveck-
ling vara mycket goda. Vi undervisar i mindre utsträckning än kanadensiska lä-
rare och har därför större möjligheter att göra gemensamma planeringar. Det blir 
åter en fråga om hur man organiserar befintliga resurser i skolan. 
 
Skolor och lärare berörs i allt större utsträckning av en komplex och uppjagad 
postmodern värld med dess krav och möjligheter. Hargreaves påstår, att existe-
rande system och strukturer ofta förblir intakta. Liknande tankegångar finner vi 
hos Liedman (1997) som säger, att skolinstitutioner ofta har en lång och obruten 
tradition, och att förändra den innebär att bygga om något som redan finns och 
som trots ombyggnaden kommer att vittna om sin tidigare historia. Institutioner, 
säger han, är resistenta. Det är just det som gör dem till institutioner. Skolor har 
alltså en tendens att föra vidare äldre tankegods genom själva sin institutionella 
form. Institutioner konserverar hur progressiva de än vill vara, menar Liedman. 
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Att hitta en balans mellan det gamla och det nya blir en utmaning. Påtvingade 
förändringar är svåra att genomföra, enligt min uppfattning. Om man inte kan se 
nyttan av en förändring och själv kan se att man vinner på den, kan den vara 
svår att berättiga. Har man av hävd och gammal vana varit van att lösa proble-
men själv kan det också vara svårt att vända sig till andra för en lösning. De nya 
får förhoppningsvis lära sig vad samarbete betyder i sin utbildning och blir inte 
främmade för det. Med skolornas stramare budget är det nödvändigt att hitta nya 
lösningar idag. Lösningen kan finnas innanför skolans grindar (Frykman, 1999) i 
skolans sätt att organisera förhållandet mellan lärare och elever och eleverna 
sinsemellan. Förändringen i skolan sker bara gradvis. Olika ämnen olika peda-
gogiska inriktningar slåss om utrymmet i skolan, den enskilde läraren får på 
grund av intensifieringen en större arbetsbörda medan en förändring låter vänta 
på sig. Ett av de stora problemen, som jag ser det, är att nya krav kräver nya lös-
ningar medan en del lärare gör så som de alltid har gjort. Det kan vara svårt för 
de nya lärarna att hävda sina idéer gentemot det gamla beprövade (Persson, 
1998, Arwedsson, 1999). Jag tror på de nyexaminerade. Hargreaves ser funge-
rande arbetslag där samarbetet ses som en avlastning som en lösning på intensi-
fieringen. Samarbetet ses som en motsats till det allt för vanligt förekommande 
ensamarbete som lärare har och har haft. Samhället förändras i snabbare takt än 
skolan. Det verkar motsägelsefullt men det är så det ser ut. 
 
3.7  Kunskaper i det postmoderna samhället 
 
Att lära unga människor färdigheter, egenskaper som anpassningsförmåga blir 
viktigt för lärare och skolor i det postmoderna samhället, hävdar Hargreaves. 
Det är viktigt att se flexibilitet som en öppen demokratisk möjlighet, som kräver 
kritiskt engagemang. En läroplan som baseras på givna kunskaper och odisku-
tabla fakta blir allt mindre trovärdig, förmodar han. Undersökningsprocesser, 
analyser, insamlande av information och andra aspekter av ”att lära att lära” på 
ett engagerat och kritiskt sätt, kommer att bli viktiga mål för lärare och skolor. 
Kunskapsgrunden för undervisningen är alltid preliminär och kontextbunden, 
anser Hargreaves. ”Den postmoderna tidsåldern kräver skolor där utmaningen är 
om lärare kan leva med och uppmuntra totalt samarbetsbaserade klassrum, kol-
legiesamarbete och självstyrande skolor, fyllda av spontanitet, oförutbestämdhet 
och lust” (Hargreaves s. 95 1994). 
 
Alexandersson (1999) tror att framtidens lärande kommer att ske i öppna och 
flexibla processer under 2000 talet. Stora krav kommer att ställas på kommuni-
kativ och social kompetens, antar han. När samhället omvandlas i en allt snabba-
re takt kan vi idag inte veta vilka situationer och kunskaper som kommer att vara 
relevanta i morgon, menar Alexandersson. Englund (1994) betraktar undervis-
ning som en social handling med moralisk innebörd och moraliska konsekvenser 
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och som handlar om att erbjuda mening. Att erbjuda mening, misstänker jag, blir 
allt viktigare att bistå eleverna med i ett snabbt föränderligt samhälle. De behö-
ver få reflektera över frågor som snurrar runt i deras huvuden. Englund (1997) 
menar, att varje enskilt skolämne har sina mer eller mindre väl utvecklade selek-
tiva traditioner som kan ges olika textuell och kontextuell inramning. Ett anta-
gande, att undervisningens innehåll, i vilket ämne och på vilket stadium som 
helst, rymmer stor potentiell variation i val av innehåll och utformning som me-
ningserbjudande text och kontext. Han tycker att innehållsfrågan i svensk och 
amerikansk utbildningsdebatt har stått tillbaka, där sågs inte lärarna som delak-
tiga och didaktiskt kompetenta. De har, säger han, setts som verkställare av poli-
tiskt fattade beslut. Att lyfta innehållsfrågorna ser Englund som spännande och 
löftesrikt eftersom skolan i både Amerika och Sverige har ett gemensamt och 
demokratiskt projekt, den allmänna skolan. 
 

3.8  Lärarutbildningen 
 
Linnér och Westerberg (2001) ser lärares undervisning som en akt av tolkning 
och reflektion där också värderingar i hög grad är närvarande. De har märkt att 
det föreligger en konflikt från ömse håll när det gäller lärarutbildningen. Studen-
terna tycker att utbildningen är flummig och utbildarna ser studenterna som 
oproblematiserande. Lärarstudenterna tycker inte att de får några klara besked 
om vad utbildningen vill uppnå. De tycker att den lider brist på tydlighet. Linnér 
och Westerberg tycker att lärarutbildare måste tydliggöra och hjälpa studenterna 
att identifiera konflikterna mellan kunskaps- och ämnessyner. Olika synsätt är 
ingen katastrof, men det underlättar att veta om dess realiteter. De hoppas att 
den nya lärarutbildningen med sin ambition att knyta utbildningen närmare till 
den praktiska och levande skolverkligheten, lyckas både lyfta fram och över-
brygga motsättningar och konflikter. Linnér och Westerberg lyfter fram den 
goda yrkespraktiken som en fråga om mognad, en långsam process. De gör en 
beskrivning av några generella kvaliteter i läraryrket. Det är helheten i lärarkva-
liteten som räknas.  
 
”Lärare ska kunna och behärska mycket på en och samma gång: de ska ha djup 
och bredd i sina ämneskunskaper, de ska ha pedagogisk handlingskompetens det 
vill säga en repertoar av undervisningsstrategier för olika pedagogiska situatio-
ner, de ska ha förmåga till reflektion över egna undervisningshandlingar och 
kunna se kritiskt å sin egen undervisning, ha engagemang och empati och för-
måga att planera och leda både i och utanför klassrummet.” (Linnér & Wester-
berg, sid.48. 2001.) 
 
Kroksmark (1997), skriver om skolan och utbildning som en nationell angelä-
genhet. Konsekvensen blir, enligt honom, att politikerna styr skolan mer än ve-
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tenskapen. Det är lätt att ta till sig den nya terminologin. Den språkliga anpass-
ningen är snabbare än den didaktiska handlingen är en slutsats han drar. 
 
 Den nya lärarutbildningen ger nya möjligheter för läraryrkets professionalise-
ring enligt lärarförbundets skrift om ny lärarutbildning. Den kommer att påverka 
även verksamma lärare eftersom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 
ger möjligheter att skapa s.k. karriärtjänster. Utbildningen kommer att skilja sig 
åt mellan olika universitet och högskolor beroende på hur de tolkar sitt uppdrag. 
Ramarna blir desamma. En av utgångspunkterna är att föra praktik och teori 
närmare varandra. Det kallas verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhets-
förlagda utbildningen innebär ett vidgat uppdrag för skolan och dess lärare. Sko-
lan och högskolans gemensamma ansvar skapar möjligheter till ett ökat infly-
tande för de yrkesverksamma lärarna. Det innebär goda förutsättningar för lärar-
yrkets professionalisering och i förlängningen en högre status för lärare, tror lä-
rarförbundet. 
  
3.9  Mentorskap 
 
De båda lärarfackföreningarna har givit ut en skrift som handlar om en bra start 
för lärare där ett introduktionsår och provanställning för nya lärare tas upp. En 
del handlar också om mentorskap. Det är båda förbundens uppfattning att alla 
nyanställda borde ha en mentor det första året. Mentorskapet beskrivs som en 
dialog mellan två personer i en för båda utvecklande relation som baseras på fri-
villighet från båda håll och ömsesidigt förtroende. Mentorn bör också vara väl 
förtrogen med den nyexaminerades utbildning. Att vara mentor innebär att stöd-
ja och introducera den nyutbildade läraren i yrket. Mentorn är en jämbördig kol-
lega som kan berika den nyexaminerade med sin erfarenhet. De anser också att 
det är önskvärt att mentorn får relevant utbildning i rollen. Jag har gått en men-
torsutbildning initierad av utvecklingsledaren i Borås. Till god hjälp har Handal 
och Lauvas (2000) varit i min mentorsgärning. Boken tar handfast upp saker 
man bör tala med sina nya lärare om. Den här studien har också gjort att jag har 
analyserat mentorsuppdraget på ett djupare plan än jag hade gjort om jag inte 
skrivit den här rapporten. 
 
Min litteraturgenomgång har lett läsaren genom en rad tankar alltifrån yrkas-
valsperspektiv, yrkesskicklighet till lärarhögskolans roll för blivande lärare och 
ett fungerande mentorskap. Vi har nu kommit fram till uppsatsens kärna, metod, 
genomförande och resultatredovisning. 
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4.  METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

4.1  Metodval 
 
Mitt uppdrag från CSU-rådet var att skriva en uppsats om nya lärares arbetssitu-
ation. En annan önskan därifrån var att se om nya lärare hoppar av i stor ut-
sträckning. Det sistnämnda har jag inte kunnat undersöka, eftersom de olika 
kommunerna inte har någon samlad statistik över de lärare som anställts eller 
slutat. Utifrån mitt uppdrag utvecklade jag frågeställningarna till en forsknings-
uppgift som blev denna D-uppsats. Jag funderade mycket på vilken ansats som 
skulle passa. Min första tanke var att intervjua några lärare och göra en fenome-
nografisk forskningsansats. Under litteraturläsningens gång väcktes många frå-
geställningar. Dessa antecknade jag kontinuerligt. Jag ville ta reda på vilka för-
väntningar man hade på sitt yrke och hur de stämmer med rådande förhållanden 
idag. Vad de svarande ser som mest påfrestande i yrket och vilka glädjeämnen 
som finns ville jag också få svar på.  Finns det en klar ansvarsfördelning och 
fungerande samarbete på skolan är faktorer som påverkar trivseln och därför vil-
le jag undersöka det.  Jag ville se varför lärare valde att bli lärare. Det var också 
intressant att ta reda på vad de tycker är viktigast att lära eleverna.  Hur man lär 
sig bli lärare, både som student och ny i yrket, ville jag också titta närmare på. 
Metodvalet gjorde jag efter ett noga övervägande, eftersom jag ville få svar från 
så många som möjligt, ansåg jag, att en enkätundersökning skulle motsvara detta 
syfte bäst. En enkätundersökning är en kvantitativ forskningsansats. I en kvanti-
tativ studie vill man få fram saker som är mätbara. Kvantitativa frågor är nume-
riska. Ansatsen används när man vill ha så många svar som möjligt.  Arbets-
gången har varit den forskningsgång som Hartman (1998) föreskriver, planering 
- insamling och analys.  Man kan se den kvantitativa metoden som en ganska 
linjär process. Man använder en hypotetisk deduktiv metod, vilken inleds med 
att formulera en fråga inom ett hypotesområde, och en hypotes som är ett svar 
på denna fråga. I huvudsak har jag arbetat utifrån denna tankegång när jag ut-
format samlat in och analyserat mitt material. Hur klarar de nya den allt mer in-
tensifierade lärarrollen och hur svarar lärarutbildningen upp till de krav som 
ställs på lärare idag? Detta var ett par av utgångsfrågorna när jag startade enkät-
arbetet. Min egen uppfattning, efter 22 års arbete i grundskolan, ligger till grund 
för detta arbete. Jag skickade ett frågeformulär med såväl slutna som öppna frå-
gor. För att komma åt de nya lärarnas känslomässiga upplevelser har jag också 
öppna frågor med i formuläret. (se bilaga 1) Dessa frågor ger en djupare förstå-
else av upplevd arbetssituation, anser jag. Med de olika frågornas karaktär ville 
jag ringa in allt från ledningsfrågor till subjektiva upplevelser om läraryrket och 
läraruppdraget.  
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Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är att den kvantitativa 
undersökningen söker den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper 
(Hartman, 1998). Man försöker isolera egenskaper och finna kvantifierbara 
samband mellan dem. Det är dessa samband som ger reliabilitet i en kvantitativ 
ansats. Kvalitativa undersökningar är däremot inte ute efter att besvara frågorna 
hur mycket eller hur många. Istället försöker man nå en förståelse för den livs-
värld människan har, det sätt de ser på sig själva och på sin relation till omgiv-
ningen. Hade jag valt att arbeta med en fenomenografisk ansats (som jag tänkte 
från början) hade frågorna sett helt annorlunda ut. Intervjuerna hade kunnat va-
riera från att vara helt öppna till att vara mer strukturerade (Starrin & Svensson, 
1994). Intervjuerna innehåller inga fasta svarsalternativ eller ett på förhand 
tänkbart svarsutrymme. Det finns enligt fenomenografin inte något rätt eller 
lämpligt svar. Mina öppna frågor har kvalitativa egenskaper. Där har lärarna fritt 
fått ge utlopp för sina känslor. Genom de öppna frågorna har jag fått fram 
mycket av det jag avsett att undersöka. 
 
4.2 Frågeformuläret 
 
Enkäten innehåller dels slutna frågor som innebär att respondenten väljer ett av 
givna svarsalternativ som gör det lättare att besvara och lättare att bearbeta. Det 
finns också ett antal öppna frågor i formuläret där respondenten själv formulerar 
sitt svar. De öppna svaren medför att kvalitativa aspekter kan komma fram bätt-
re (Körner, Wahlgren 1998).   
 
Först kommer frågor av beskrivande typ, om ålder, tid i yrket, civilstånd och 
vilken utbildning den tillfrågade har. Hur många män respektive kvinnor som 
finns. Frågorna som följer handlar om hur man upplever ledarstruktur och hur 
man tycker sig kunna påverka olika aspekter i sin vardag. Dessa frågor har 
koppling till om man trivs med det man gör eller inte. Därefter är det frågor som 
rör tiden i skolan. Upplevs all tid som lika viktig, finns det tid över för samarbe-
te och reflektion?  Frågor om innehållet i undervisningen, föräldra- och elevkon-
takt följer därefter. Att känna att man når fram till eleverna och får bra kontakt 
med dem och föräldrarna är oerhört viktigt ur fostranshänseende. Slutligen ställs 
frågor om det egna välbefinnandet och om man har övervägt att byta yrke. De 
öppna frågorna sätter fokus på yrkesval, vad som är viktigt att lära eleverna, vad 
man eventuellt saknar i sin utbildning och vad som blev respektive inte blev som 
man tänkt sig. En del av frågorna har direkt koppling till uppsatsens syfte och 
till den forskningsgenomgång som är gjord. Mezirovs teori, (som kommer att 
belysas sist i uppsatsen) hör samman med de tillfrågades olika tankar om vad 
lärarutbildningens uppdrag är och vad de fått respektive inte fått från sin utbild-
ning. Den hänger även samman med hur de lärs in i yrket som nya. Här kan teo-
rin användas som analysredskap. Redovisningen kommer att göras utifrån de 
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frågor som är mest kopplade till mitt syfte. Jag har valt bort de frågor som jag i 
efterhand inte kan koppla lika starkt till uppsatsens syfte, frågeställningar och 
forskningsgenomgång. Jag kommer att föra samman de frågor som har anknyt-
ning till varandra. De öppna frågorna kommer att redovisas för sig i ett eget av-
snitt. 
 
Frågeformuläret blev mycket omfattande (sammanlagt 92 frågor), eftersom jag 
ville kartlägga lärares hela arbetssituation (se bilaga 1). Frågorna utformade jag 
efter fortlöpande läsning av teori och forskningsrapporter. Läraryrket innehåller 
så många aspekter och jag ville få med så många som möjligt. I efterhand kan 
jag se att materialet blev allt för omfattande och förmodligen hade vunnit på att 
begränsas till ett antal kärnfrågor i stället för att greppa så mycket. Jag borde ha 
inriktat mig enbart på de frågor som har med uppsatsens huvudsakliga fråge-
ställningar att göra. De frågor som jag direkt kan koppla till trivsel, arbetsmiljö, 
sjukskrivning, övervägande av yrkesbyte och lärarutbildning. När jag tittar på 
formuläret är det i första hand de öppna frågorna och de frågeställningar som 
reflekterar kring samarbete, vad som upplevs som mest påfrestande respektive 
minst påfrestande i yrket, om man varit sjukskriven en längre period p.g.a. den 
psykosociala arbetsmiljön och om man har övervägt att byta yrke, som gör det 
(se bilaga 1). En brist med mitt arbete är att jag inte testade frågeformuläret in-
nan jag skickade ut det. Det hade troligtvis hjälpt mig att begränsa det. Nu i ef-
terhand kan jag inte förstå varför jag inte gjorde det. Det är helt enkelt en miss i 
forskningsprocessen. Denna miss ledde till att jag nu i efterhand har prövat min 
enkät.  Jag lät fem av mina senaste mentorsadepter reflektera över frågeställ-
ningarna och ge synpunkter på oklarheter. De har alla fem kommit med kritik 
och reflektioner kring frågeformuläret. (Jag hade innan denna efterprövning valt 
att lägga vissa frågor åt sidan p.g.a. dubbeltydighet och oklara formuleringar). 
Denna åtgärd har nu i efterhand hjälpt mig att se mer kritiskt på delar av enkä-
ten. Det de kommenterat är tydligheten i vissa formuleringar och möjligheten att 
missförstå begrepp, frågor samt poäng med vissa frågor. Frågan om upptag-
ningsområde ansågs av alla fem vara svår och oprecis. Tre av dem tyckte inte 
heller att frågorna på sidan två (frågorna 15 till 25) med ja och nej alternativsvar 
ger något när de inte var mer detaljerade. Lednigsfrågorna tyckte de också var 
något luddiga, då de inte heller var tillräckligt preciserade. En tyckte att de två 
frågeställningarna på sidan fem (frågorna 70 – 76 och 77 - 83) kunde formuleras 
på ett annat sätt. Som de nu var uppfattades de senare frågorna inte som uppfölj-
ning av förväntningarna. En av adepterna,  påpekade att jag kunde varit mer ut-
förlig i följebrevet och ha redogjort lite för hur jag tänkt bearbeta materialet. En 
av lärarna tyckte inte att frågorna om lärarutbildningen  passade in under rubri-
ken förhoppningar och förväntningar. Jag borde också enligt någon gett större 
utrymme för de öppna frågorna. I huvudsak tyckte de ändå att frågorna var rele-
vanta och speglar mycket av yrkesfunderingar. 
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4.3 Undersökningsgrupp och utskick 
 
Undersökningen består av en postenkät som skickades ut till ”nyexaminerade” 
lärare i Borås med omnejd (Alingsås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Vårgårda, Tranemo och Ulricehamn). Lärarna skulle ha varit i verksamhet högst 
fem år. Att jag valde denna målgrupp och tidsaspekt  för min undersökning be-
ror på  antagandet att läraryrket lärs genom en lång process där just fem år 
nämns (Linnér & Westerberg, 2001,. Kroksmark, 1994,. Butts 1992). Adresser-
na till målgruppen fick jag via CSU-rådet i Borås. Jag fick inalles 350 adresser 
och enkäten skickades till dem. Bortfallet blev stort. Tyvärr visade det sig att 
bara drygt hälften av de inkomna enkätsvaren var användbara. Bara 91 enkäter 
kunde jag analysera. 87 enkäter hade besvarats av lärare som varit i yrket mer än 
fem år och var således inte aktuella. Ytterligare 25 lärare ringde upp mig och 
förklarade, att de tyckte undersökningen var angelägen, men att den inte gällde 
dem eftersom de varit yrkesverksamma längre tid. Detta bortfall blir samman-
lagt 112 enkäter. Det återstår 147 enkäter som inte blivit besvarade. Det är svårt 
att veta hur många av dem som ingår i min målgrupp.  Från ett par kommuner 
fick jag adresser för alla som bytt skola eller kommit nya till kommunen oavsett 
tid i yrket.  Efter påringningar till skolor visar det sig att uppgifterna inte är så 
lätta att få fram. En genomströmning av nya har skett och vi har då inte fått fram 
nya adresser till dem och den gamla skolan vet inte vart de har tagit vägen, blev 
svar jag fick. En annan orsak till det stora bortfallet kan vara att frågeformuläret 
blev allt för omfattande (Körner, Wahlgren 1998). Redan innan enkäten skicka-
des ut valde jag att inte skicka ut något påminnelsebrev utan min avsikt var att 
arbeta med de svar som kom in. Det var 91 ”nya” lärare som svarade på enkäten. 
Det är dessa 91 svar som ligger till grund för min resultatredovisning.     
 
Jag har vid databearbetningen av de slutna frågorna använt mig av statistikpro-
grammet SPSS. När det gäller de öppna frågeställningarna har jag använt mig av 
en bestämd arbetsgång. Likheterna i svar på de olika frågorna beror på hur man 
har tolkat frågan. Jag har analyserat svaren på följande sätt (Strömberg 2000). 
 
-  analysarbetet har skett genom upprepade genomläsningar av svaren 
-  efter grundlig genomläsning fann jag svar som hade liknande karaktär 
-  för varje fråga hittade jag någon eller några övergripande kategorier som 

mynnar ut i    underkategorier 
-  jag har sedan återgett vad lärarna har svarat genom att gå tillbaka till de 

exakta svaren 
-  de svar som inte alls passar in under huvudkategorierna har jag valt att ute-

lämna det gäller endast ett fåtal svar.  
 
Det är mina tolkningar av svaren som ligger till grund för resultatredovisningen. 
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4.4 Bortfallsanalys 
 
Det oklara bortfallet gjorde att en analys behövde göras. Jag skickade brev till 
samtliga rektorer i Borås Kommun (numera Borås Stad) där jag bad dem infor-
mera mig om nyanställda, ”nyexaminerade” lärare under den tid som enkäten 
skickades ut. Borås Kommun var den största av kommunerna och om gruppen  
nya lärare i Borås stämmer med svarsgruppen skulle jag kunna dra slutsatser 
från mitt material. Jag fick svar från alla rektorer utom en. Det var 47 lärare som 
varit högst fem år i yrket i Borås kommun under den tiden som avses. Gruppen 
stämmer i avseende ålder, kön, utbildning och tid i yrket med den grupp som 
svarat på enkäten. Invånarantalet i Borås var ca: 100000. De andra kommunerna 
hade sammanlagt ca:140000 invånare. Om befolkningsstrukturen någorlunda 
överensstämmer med varandra kan jag anta att det går ungefär 50 ”nya lärare” 
på 100000 invånare (då har jag med i beräkningen att ett rektorsområde ej sva-
rat). Med utgångspunkt i ovanstående resonemang borde det ha funnits i runda 
tal 115 ”nya lärare” i området som jag har undersökt under nämnda tid. Det var 
som tidigare sagts 91 som svarade på enkäten, vilket  utgör 79% av  ”de nya lä-
rarna”. Det är ett bortfall på 21% och det är en acceptabel siffra när det gäller 
enkätundersökningar. 
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5.  RESULTATREDOVISNING  
 
I texten nedan kommer att resoneras kring procentuell fördelning bland dem 
som svarat på respektive fråga (i tabellerna: ”Valid procent”). Denna  andel kan 
anses beskriva fördelningen av de nya lärarnas åsikter som grupp bättre, d.v.s. 
den beskriver svarsfördelning bland dem som, enligt egen uppfattning, hade 
hunnit få den behövliga kunskapen/erfarenheten. Bortfallet per fråga framgår av 
totalprocent (”Procent”). Det bedömdes vara varierande p.g.a. att alla inte hade 
kunskap/erfarenhet av vissa frågeställningar (bedömning utifrån kommentarer 
som skrivits i svaren). Ett konkret exempel är hur man upplever betygsättning 
många av de svarande sätter inte betyg och svarar därför inte på den delfrågan. 
Några har precis börjat sin yrkesbana och har av den anledningen ej hunnit sätta 
sig in i alla frågeställningar. 
 

5.1 Bakgrundsfrågor 
 
De första frågorna, 1 t.o.m. 11, handlar om ålder, kön, utbildningsinriktning och 
tid i yrket. Femtiofyra 1-7 lärare, trettio 4-9 lärare och sex övriga har svarat på 
enkäten. 89 av de 91 svarande har uppgett sin ålder och den varierar mellan 24 
och 51 år. Medelåldern är drygt 26 år. 82% är kvinnor och 18% är män. Lärarna 
har varit i yrket mellan 9 månader och fem år och fem månader vilket ger ett 
medeltal på tre år och en månad. Ingen av de svarande hade slutat i yrket. Tre 
var för tillfället föräldralediga och en var sjukskriven sedan ett år. 
 

5.2 Skolan och dess ledning  
 
Under denna rubrik redovisas svar på frågor om de svarandes uppfattning om 
hur tydligt ledarskap från skolledningen är beskrivet. Dessa frågeställningar kan 
i efterhand verka något oklara och mångtydiga, men med dem ville jag få fram 
en bild av ansvarsfördelningen på skolorna. Vet lärarna vem som har ansvar för 
vad i skolan. Jag borde här ha uttryckt mig mer precist. Min tanke när jag gjorde 
formuläret var, att om ledningen är klar och tydlig så trivs man bättre på sin ar-
betsplats. Eftersom jag inte kan göra en sådan koppling mellan trivsel och ledar-
skap kan frågorna sakna relevans. Jag vill i alla fall efter denna förklaring redo-
visa de svar jag fått. Forskning kring ledarskap på skolor visar att en klar led-
ning ger framgångsrika skolor  (skolverkets kvalitetsgranskning 2002).    
 
En av frågorna ville också pejla om det på skolorna finns informella ledarstruk-
turer. Här är tanken den motsatta. Om inte ansvarsfördelningen är tydlig utan att 
informella ledare styr finns bättre grogrund för vantrivsel, enligt forskning (Har-
greaves 1998). Inte heller här har jag kunnat göra  en direkt koppling.  
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Fråga 28. Är rektors ledarskap tydligt beskrivet?  
 Antal Procent Valid % 

Mycket tydligt 14,0 15,4 16,5 
Ganska tydligt 34,0 37,4 40,0 
Ganska otydligt 27,0 29,7 31,8 
Mycket otydligt 10,0 11,0 11,8 
Total 85,0 93,4 100,0 
Ej svar 6,0 6,6  
Total 91,0 100,0  
 
Svaren pekar på att  de flesta uppfattar att det finns en tydlig beskrivning av rek-
tors ledarskap. 
 
Fråga 29. Är skolledningens ledarskap tydligt beskrivet?  

 Antal Procent Valid % 
Mycket tydligt 9 9,9 10,7 
Ganska tydligt 29 31,9 34,5 
Ganska otydligt 36 39,6 42,9 
Mycket otydligt 10 11,0 11,9 
Total 84 92,3 100,0 
Ej svar 7 7,7  
Total 91 100,0  
 
Hela skolledningens ledarskap är otydligare för deltagarna. Här är det bara 45% 
som kan se det tydligt eller ganska tydligt. Här kan de svarande vara oklara om 
vad som menas. Det kan bero på hur stor organisationen är och hur många leda-
re det finns. Finns det chefer över rektor, under rektor o.s.v.?  
 
Fråga 16. Har ni i skolan informella/”osynliga” ledar-
strukturer? 

 Antal Procent Valid % 
Ja 38 41,8 43,7 
Nej 35 38,5 40,2 
Vet ej 14 15,4 16,1 
Total 87 95,6 100,0 
Ej svar 4 4,4  
Total 91 100,0  
 
På frågan om informella ledare anser 44% att det finns sådana strukturer på sko-
lan. Här hade jag behövt en följdfråga om hur de ser ut för att kunna göra en bra 
analys. Min erfarenhet från arbetet är att sådana strukturer kan hindra verklig 
utveckling. Grupper av lärare sätter sina särintressen före verklig skolutveckling. 
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Här har jag stöd av Hargreaves (1998) som menar att sådana kan verka ”balka-
niserande” som han uttrycker det. Det kan vara ämnesgrupper t.ex. som så hårt 
hävdar sina revir att temastudier och liknande ämnesövergripande studier är svå-
ra att genomföra. 
 
Fråga 17. Finns det tydliga kriterier för individuell lönesätt-
ning?  

 Antal Procent Valid % 
Ja 50 54,9 55,6 
Nej 36 39,6 40,0 
Vet ej 4 4,4 4,4 
Total 90 98,9 100,0 
Ej svar 1 1,1  
Total 91 100,0  
 
Ovanstående fråga gäller om det finns tydliga kriterier för den individuella löne-
sättningen. Där är det drygt hälften 56% av lärarna som svarar att det finns. Vad 
man själv tycker om denna löneform finns angett i en följdfråga. Där är det un-
gefär lika många som uppskattar den som dem som inte gör det, 51 resp 49%.  
Att denna fråga fick utrymme beror på att lärarna själva ska hävda sig i lönesam-
tal med sina chefer. Vet man då klart vad det gäller, tror jag, att man har lättare 
för det. 
 
En viktig del i lärarens arbete är hur man kan påverka sin arbetssituation gent-
emot ledning och kollegor. Dessa frågor har direkt koppling till välbefinnandet, 
anser jag.  
 
Frågorna 54 – 60. Att kunna påverka olika aspekter i sin arbetssituation 
%-andel per Politisk  Samarbete med Utveck- Informell Innehåll i
Svarsalternativ ledning Rektor kollegor föräldrar lingsarb Ledning skolarb.
Mycket  1,2 9,0 24,7 28,1 19,3 9,7 48,3
Ganska mycket 6,0 46,1 65,2 57,3 46,6 33,3 41,4
Ganska lite  44,0 31,5 6,7 13,5 29,5 45,8 6,9
 Lite 48,8 13,5 3,4 1,1 4,5 11,1 3,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ej svar 7 2 2 2 3 19 4
Tabellen anger procentuell andel svar per resp svarsalternativ (valid %) samt antal som inte 
svarat. 
 
När det gäller att kunna påverka den politiska ledningen är det inte många som 
tror sig kunna göra det, bara 7% tycker sig kunna det i hög grad eller ganska hög 
grad. Däremot anser en majoritet att det är lättare att påverka rektors ledarskap 
och beslut. Siffran är inte tillfredsställande. Det är anmärkningsvärt att bara 
drygt hälften tycker sig kunna påverka rektors beslut. Den informella ledningen 
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är inte lika lätt att påverka tycker 57%.  Samarbetet med kollegor ser annars bra 
ut, närmare 90% kan påverka det mycket eller ganska mycket. Även samarbetet 
med föräldrarna upplevs av de svarande som positivt. Över 75% har svarat på 
den positiva skalan.  En brist i arbetet är att det inte finns angett vilken sorts 
samarbete som avses. Det kan vara svårt att dra slutsatser om samarbetskulturer 
utifrån dessa svar. Värt att notera är också att så pass få känner sig delaktiga i 
utvecklingsarbetet. 
 

5.3  Psykosocial arbetsmiljö 
 
Med följande sex frågorna ville jag undersöka om lärarnas ängslan för olika fak-
torer i arbetet  har ändrats eller inte efter en tid i yrket. Ängslan och påfrestning  
betyder inte exakt  samma sak men jag vill ändå påstå att frågorna kan ge en viss 
pejling på hur lärarna ser på dessa frågor.  
 
Frågorna 70 – 83. Hur ängslig man var när man började resp hur påfrestande 
saker upplevs nu efter en tid i yrket. 
  Mycket Ganska Endast lite Inte alls  Ej svar 
Eleverna före 4,5 27,3 37,5 30,7  3 
 efter 10,5 29,1 38,5 22,1  5 
Kollegerna före 4,5 20,2 37,1 38,2  2 
 efter 1,1 9,2 43,7 46,0  4 
Stoffet före 4,6 24,1 39,1 32,2  4 
 efter 2,4 21,2 44,7 31,8  6 
Ledningen före 13,5 50,6 36,0  2 
 efter 3,4 16,1 36,8 43,7  4 
Föräldrarna före 22,5 36,0 29,2 12,4  2 
 efter 12,6 14,9 46,0 26,4  4 
Betygsättning före 11,6 17,4 20,3 50,7  22 
 efter 8,8 17,6 22,1 51,5  23 
Tabellen anger procentuell andel svar per resp svarsalternativ (valid %) samt antal som 
inte svarat. 
 
Första frågeställningen visar vad lärarna var mest ängsliga för när de började sin 
bana och med följdfrågorna ville jag se vad de upplever som mest påfrestande 
efter en tid i yrket.  
 
Över hälften av enkätdeltagarna har angett att de kände ängslan för föräldrakon-
takten. Efter en tid i yrket visar det sig att endast 28% tycker att föräldrakontak-
ten är påfrestande. Lärarna upplever också kontakten med kollegerna mindre 
påfrestande än de trott. Alltså tycks lärarnas förväntningar infrias i hög grad. Här 
kunde det varit intressant att se hur förskjutningarna ter sig på individnivå men  
en sådan analys är inte gjord. (Det får bli ett ämne i en annan rapport.) Här får 
de individuella  lärarrösterna istället höras i de öppna frågorna. 
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Psykosocial situation handlar frågorna  som följer nedan. Denna grupp frågor 
undersöker om de svarande sover bra och om de orkar med sin fritid på ett till-
fredsställande sätt. De visar också om lärarna varit sjukskrivna under en längre 
eller kortare period. Som följdfrågor frågas om man har övervägt att byta yrke 
och om man i så fall har gjort allvarliga försök att göra detta. 
 
Fråga 84.           
Hur sover du? 

  Fråga 85. Hur orkar du med 
familjen/fritidssysslor? 

 Antal Procent Valid % Antal Procent Valid %
Alltid bra 21 23,1 23,6 5 5,5 5,6
Oftast bra 57 62,6 64,0 60 65,9 67,4
Oftast dåligt 11 12,1 12,4 19 20,9 21,3
Alltid dåligt 0 0,0 0,0 5 5,5 5,6
Total 89 97,8 100,0 89 97,8 100,0
Ej svar 2 2,2 2 2,2 
Total 91 100,0 91 100,0 
 
12% av de svarande anger att de oftast sover dåligt. Majoriteten sover oftast bra 
och knappt en fjärdedel sover alltid bra. En fjärdedel har svårigheter att orka 
med sin familj/fritid varav 6%-enheter tycker sig alltid orka den dåligt. En lika 
stor andel orkar den alltid bra och en majoritet orkar oftast bra med sin fa-
milj/fritid. 
 
Fråga 86. Sjukskriven p.g.a. din psykosociala arbetssituation 
under senaste året? 

 Antal Procent Valid % 
Nej 77 84,6 85,6 
En kort period 8 8,8 8,9 
Flera kortare 1 1,1 1,1 
En längre period 3 3,3 3,3 
Hela/nästan hela året 1 1,1 1,1 
Total 90 98,9 100,0 
Ej svar 1 1,1  
Total 91 100,0  
 
14% av de svarande har varit sjukskrivna under det senaste året. Drygt 5% mera 
än en kort period. Vad exakt som orsakat sjukskrivningen framgår inte men med 
frågan avses om den är arbetsrelaterad. 
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Fråga 87. Har du övervägt att byta yrke? 
 Antal Procent Valid % 

Nej, aldrig 29 31,9 32,2 
Sällan 31 34,1 34,4 
Ganska ofta 24 26,4 26,7 
Mycket ofta 6 6,6 6,7 
Total 90 98,9 100 
Ej svar 1 1,1  
Total 91 100  
 
Ungefär var tredje av de svarande har aldrig övervägt att byta yrke och några 
fler har sällan övervägt det. Den resterande tredjedelen har övervägt yrkesbyte 
ganska eller mycket ofta (27 resp 7%). 
 
Fråga 88. Vilka ansträngningar har du gjort för att byta yrke? 

 Antal Procent Valid % 
Mycket allvarliga 2 2,2 2,3 
Ganska allvarliga 8 8,8 9,3 
Inte så allvarliga 28 30,8 32,6 
Inte alls 48 52,7 55,8 
Total 86 94,5 100,0 
Ej svar 5 5,5  
Total 91 100,0  
 
Majoriteten (56%) har inte gjort några ansträngningar för att byta yrke medan en 
tredjedel har gjort mindre allvarliga ansträngningar. Resterande 12% har gjort 
allvarliga ansträngningar (2% mycket allvarliga). 
 

5.4  Förhoppningar och förväntningar 
 
Nästa rubrik som tas upp i resultatredovisningen är förväntningar och förhopp-
ningar. Här ställs frågor som visar om lärarna ser utvecklingsmöjligheter i yrket 
och om man har klart fastställda mål för sin verksamhet. Andra frågor under ru-
briken är om lärarutbildningen har kunnat leva upp till de förväntningar som de 
nya lärarna har.  
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Fråga 62. Har du klart fastställda mål för verk-
samheten? 

Fråga 63. Hur är dina utveck-
lingsmöjligheter inom skolan? 

 Antal Procent Valid % Antal Procent Valid %
Mycket klara/goda 20 22,0 22,5 17 18,7 19,3
Ganska klara/goda 64 70,3 71,9 47 51,6 53,4
Ganska okla-
ra/negativa 

5 5,5 5,6 21 23,1 23,9

Mycket oklara/ 
negativa 

 3 3,3 3,4

Total 89 97,8 100,0 88 96,7 100,0
Ej svar 2 2,2 3 3,3 
Total 91 100,0 91 100,0 
 
Att ställa upp mål för sin verksamhet är en viktig del av skolans arbete. Här sä-
ger sig 23% ha mycket klara mål för sitt arbete, 72% har ganska klara mål, ingen 
har svarat att de har oklara mål. Lärarna ser också sina möjligheter att utvecklas 
i yrket som goda eller till och med mycket goda. Drygt 70% har svarat positivt 
på frågan. Det ger en mycket positiv bild av läraryrkets utvecklingsmöjligheter. 
Nästföljande frågor beskriver om lärarutbildningen hjälpt lärarna i det praktiska 
arbetet. Om den teoretiska delen varit relevant för det som krävs och om prakti-
ken under utbildningen varit till nytta. 
 
Frågorna 65 - 67. Motsvarar lärarutbildningen de krav som yrket kräver? 
%-andel per Hjälp i Nytta av Praktik som
svarsalternativ Praktiskt arb. teoretisk del ingick i utb.
 I hög grad 1,1 4,7 42,0
 I ganska hög grad 35,6 44,2 50,0
 I ganska låg grad 41,4 41,9 8,0
 I låg grad 21,8 9,3
Total 100,0 100,0 100,0
Ej svar 4 5 3
Tabellen anger procentuell andel svar per resp svarsalternativ (valid %) samt 
antal som inte svarat. 
 
På frågan om lärarutbildningen motsvarar de krav som det praktiska lärararbetet 
innebär har 22% svarat att den mycket dåligt lever upp till det. Lägger vi där till 
de 41% som tycker att det varit ganska dåligt är vi uppe i en majoritet. De sva-
rande tycker sig inte heller i tillräckligt hög grad se nyttan av utbildningens teo-
retiska del. Bara 5% tycker sig haft mycket god nytta av den. När det gäller den 
praktik som ingick i utbildningen tycker 92% att den varit till bra eller mycket 
bra nytta. Eftersom de svarande inte ser nyttan av sina teoretiska studier borde 
lärarutbildningarna bli tydligare med denna koppling (jmfr. Linner och Wester-
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berg, 2000). För många stämmer inte ämnesstudier med de pedagogiska och di-
daktiska studierna på lärarutbildningen. 
 

5.5  Arbetsmiljö 
 
Att mäta arbetsklimatet på skolan är avsikten med de frågor som kommer nu. 
Under denna vida rubrik finns frågor om samarbete och om hur man använder 
tiden i skolan. Hur man själv kan påverka olika aspekter i skolan finns angivet 
här.  
 
Samarbetsmöjligheterna på skolorna ses positivt. 83% svarar att de är goda eller 
mycket goda. De allra flesta har tagits emot bra eller mycket bra bland sina kol-
leger 95% har svarat så. Nästan lika många får gehör för sina idéer, 93% säger 
sig få det. Här stämmer inte mitt resultat med det Persson (1999) kommit fram 
till, där skillnaden på nytänkande och initiativ stämde dåligt med förväntningar-
na. Dessa positiva siffror torde båda gott för framtidens samarbetskulturer som 
tex. Hargreaves (1998) talar om.  
 
Vad gäller tidsanvändningen i skolan är de flesta positiva till den arbetsplatsför-
lagda tiden som i genomsnitt är 35 timmar. 75% tycker att den är bra. Den tiden 
som upplevs allra positivast av lärarna är undervisningstiden. 88% har svarat att 
de upplever den positivt eller mycket positivt.  
  

Frågorna 34 – 38, 47 – 50, 51 – 53  
Arbetsmiljö i skolan %-andel:

 
Ej svar

 positiva negativa (antal)
Hur upplever du samarbetsmöjligheterna? 83,3 16,7 1
Hur har du tagits emot bland kolleger? 96,7 3,3 2
Har du fått gehör för dina idéer? 95,5 4,5 2
Hur tycker du att man löser konflikter i skolan? 84,4 15,6 1
Hur upplever du den arbetsplatsförlagda tiden? 77,5 22,5 2
Hur upplever du undervisningstiden? 89,9 10,1 2
Hur upplever du tiden lektionsförberedelser? 70,1 29,9 4
Hur upplever du antalet elever i din klass/grupp? 69,7 30,3 2
Hur upplever du skolans normer för vad som är  
viktigast att lära eleverna? 83,9 16,1 4
Hur upplever du skolans värdegrund? 92,7 7,3 8
Hur upplever du de olika konferenserna på skolan? 58,4 41,6 8
 
Fler lärare upplever däremot konferenstiden på skolan negativare. Här har 41% 
svarat att de upplever den negativt. Det tycker jag är en för hög siffra. Innehållet 
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i dessa konferenser bör tas upp och granskas på varje skola. Det är den tiden 
som borde tas till vara för diskussioner kring lärande och utveckling. Lärarna ser 
sig ha stora möjligheter att påverka innehållet i skolarbetet. 91% ser sina möj-
ligheter att göra det i stor eller mycket stor utsträckning (se tabell ovan). Nästa 
steg borde då bli att problematisera innehållet och klart knyta det till läroplanens 
övergripande mål. (Englund, 1997) Att tiden med eleverna upplevs som positiv i 
så hög utsträckning stämmer bra med svaren på de öppna frågorna där de sva-
rande har fått motivera sitt yrkesval. Svaren har också bra samstämmighet med 
tidigare forskning på området. (Strömberg, 2000, Gran 1995) 
 
Svaren på de slutna frågorna var övervägande på den positiva skalan. Ett undan-
tag var lärarutbildningens teoretiska del den  motsvarade inte förväntningarna. 
De var däremot mycket nöjda med den praktik de gjort under utbildningen. Nya 
lärare ser mycket positivt på sin yrkesutövning och det allra bästa är tiden med 
barnen. De ser stora möjligheter att utvecklas i yrket och tycker att de i stor ut-
sträckning kan påverka innehållet i arbetet. De har också klart uppställda mål för 
sin egen verksamhet. Samarbetet med kolleger  är också bra. På det hela taget 
visar resultatet upp en god bild av läraryrket, glädjande nog. 
 
5.6  Vad tycker du är viktigast att lära eleverna? 
 
Vid analys av denna öppna fråga 61 fann jag tre huvudkategorier: värdegrunds-
frågor, det alla bör kunna och framtiden.  
 
Huvudkategori: Värdegrund 
 
1/ I de svar som handlar om värdegrunden kan vi utläsa svar som knyter an till 
skolans övergripande mål. Man vill lära eleverna social kompetens, demokrati 
och allas lika värde. 
 
social kompetens 
”att kunna umgås med barn och vuxna” 
”hänsyn och respekt för andra” 
”empati” 
demokrati 
”demokratisk fostran”  
”att värna om demokratin” 
 
Huvudkategori: Det alla bör kunna 
 
2 / Under huvudkategorin det alla bör kunna, ligger motiv som baskunskaper, 
självförtroende och att lära att lära. 



 
 
 
 

37 

 

baskunskaper 
”läsa, skriva, räkna 
”ge dem allmänbildning” 
”grundläggande färdigheter” 
 
självförtroende 
”att alla kan på sitt vis” 
”att tro på sin egen förmåga” 
”att tro på sig själva” 
 
att lära att lära 
”ge intresse för att lära” 
”att de är aktiva i sitt lärande” 
”se nyttan av det de lär” 
 
Huvudkategori: Framtid 
 
3/ Den tredje kategorin under frågeställningen är relaterad till framtiden. Där 
talas om kunskaper för livet, bli reflekterande samhällsmedborgare. 
 
”verktyg att klara livet i det allt mer komplicerade samhället” 
”erfarenheter kopplade till framtiden” 
”att de blir goa samhällsmedborgare” 
”de ska bli fria att tänka och stå för sina åsikter” 
 
Fråga 61. Vad är viktigast att lära eleverna? 

 1-7 lärare 4-9 lärare Övriga Totalt
Alla  
huvudkategorierna 

2
4%

1
4%

 
 

3
4%

Värdegrund 
+ basfärdigheter 

26
51%

7
27%

3 
43% 

36
43%

Värdegrund och framtid 3
12%

 
 

3
4%

Basfärdigheter+ framtid 2
4%

 
 

2
2%

Endast värdegrund 
 

11
22%

3
12%

1 
14% 

15
18%

Endast  
basfärdigheter 

7
14%

12
46%

 
 

19
23%

Endast framtid 
 

3
6%

3 
43% 

6
7%

Summa 
 

51
100%

26
100%

7 
100% 

84
100%
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Som framgår av tabellen svarade 84 av de 91 på denna fråga. 51 var 1-7 lärare 
och 26 lärare 4-9 de övriga sju var gymnasielärare och ettämneslärare. Tabellen 
ovan visar hur de olika lärarkategorierna har svarat. Här kan man utläsa att över 
hälften av 1-7 lärarna framhåller att det viktigaste att lära eleverna är både vär-
degrund och basfärdigheter jämfört med 4-9 lärarnas dryga femtedel. Att skill-
naden är så markant mellan 1-7 lärarna och 4-9 lärarna just här kan bero på det 
Linnér och Westerberg (2001) talar om vad gäller ämnestraditioner och lärarut-
bildning. 1-7 lärarna har en mer integrerad utbildning och har sålunda fått en 
mer grundläggande helhetsbild av ämne och elev. Att det är viktigt att lära ele-
verna det som finns under alla huvudkategorier har bara uppmärksammats av 
totalt 4% av de svarande. Det visar att det inte råder någon samsyn vad gäller 
vad som är viktigt at lära eleverna. Därför borde man på skolorna diskutera kun-
skapssyn relaterat till framtidsfrågor för att få en högre grad av samstämmighet. 
 

5.7 Vad saknar du från din utbildning? 
 
Svaren på fråga 68 bildar två huvudkategorier undervisning och kontakt. På frå-
gan kunde jag utläsa en stor samstämmighet i svaren.  
 
Huvudkategori: Undervisning 
 
1/ Huvudkategorin undervisning bildar underkategorierna praktik, ämneskun-
skaper och specialpedagogik. 
 
praktik 
”det skulle vara mer praktik varvat med diskussioner” 
”mer koppling teori och praktik” 
”längre praktik så att man kan känna på alla delar en lärare ska klara av” 
 
ämneskunskaper 
”mer praktiskt användbar kunskap” 
”idéer och tips om hur man gör” 
”barns tankar om ämnet” 
”ämnesdidaktik och långsiktig planering” 
 
specialpedagogik 
Här har många svarat specialpedagogik helt enkelt. 
 
Huvudkategori: Kontakt 
 
 2/ Huvudkategori två: kontakt gäller sådant som ligger utanför själva ämnesun-
dervisningen. Det gäller saker som psykologi, föräldrakontakt och konflikthan-



 
 
 
 

39 

 

tering. Vad gäller underkategorin psykologi har de svarande inte uppgett något 
specifikt utan de har svarat psykologi. De tycker inte heller de fått tillräckligt 
med undervisning i föräldrasamverkan. 
 
föräldrakontakt 
”hur man hanterar/bemöter olika sorters föräldrar” 
”utvecklingssamtal och samtalsteknik” 
 
konfliktlösning 
”mer konfliktlösning”  
”hur hantera barn som är stökiga” 
 
 
 Fråga 68. Vad saknar du från din utbildning? 

 1-7 lärare 4-9 lärare Övriga Totalt
Båda huvudkategorierna 21

45%
7

30%
1 

17% 
29

38%
Undervisningen 
 

15
32%

6
26%

4 
67% 

25
33%

Kontakt 
 

10
21%

10
43%

1 
17% 

21
28%

Inget 
 

1
2%

 1
1%

Summa 
 

47
100%

23
100%

6 
100% 

76
100%

 
Slutsatser man kan dra av ovanstående fråga är att mycket av det lärarutbild-
ningen inte har lyckats förmedla är kopplat direkt till den praktiska yrkesverk-
samheten i hela sin komplexitet. Önskemålen är många allt ifrån undervisning-
en, föräldrakontakt, konfliktlösning och hur man hanterar stökiga barn. Special-
pedagogiska kunskaper var ett annat område man saknade kunskaper i från lä-
rarutbildningen. Många saker kan säkert lärarutbildningen bli bättre på men en 
del måste man kanske ta till sig genom den långsamma process som Kroksmark 
(1994) beskriver vill till för att bli en skicklig lärare. Den kan vara svår att få 
annat än genom egen erfarenhet. Man har inte tillräckligt många trådar att hänga 
upp erfarenheten på (Mezirow, 1991) när man är ny i yrket. 
   

5.8  Hur har du ändrat din undervisning under arbetets gång? 
 
Med fråga 69 ville jag uppmärksamma att lärare ständigt måste förändra sig i 
förhållande till elevgrupper, stoff och organisation. På ovanstående fråga fann 
jag två huvudkategorier som jag kallat för styrning och förändring. 
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Huvudkategori: Styrning          
 
Under den första huvudkategorin ser vi att läraren har ändrat sig i förhållande till 
eleverna, sitt eget ledarskap och ämnesinnehållet. 
 
barnen 
”jag utgår mer från eleverna” 
”jag är mer lyhörd för eleverna” 
 
läraren 
”jag har blivit mer konkret och målinriktad” 
”nu har jag tydligare ramar och långsiktigare mål” 
”jag har blivit strängare” 
 
ämnet 
”jag är friare från böcker” 
”en nedbrytning av ämnet var nödvändigt” 
 
Huvudkategori: Förändring 
 
Den andra kategorin visar att läraren ständigt måste förändra sig. Underrubri-
kerna här är flexibilitet och vågar. 
 
flexibilitet 
”man ändrar sig hela tiden” 
”jag varierar mig mera” 
”jag utvärderar, förändrar, förbättrar” 
 
vågar 
”jag får mer och mer erfarenhet och vågar släppa taget” 
”nu vågar jag tro på det som känns riktigt” 
 

Fråga 69. Hur har du ändrat din undervisning under arbetets gång? 
 1-7 lärare 4-9 lärare Övriga Totalt

Båda huvudkate-
gorierna 

12
39%

8
38%

3 
43% 

23
39%

Styrning 
 

12
39%

7
33%

2 
29% 

21
36%

Förändring 
 

7
23%

6
29%

2 
29% 

15
25%

Summa 
 

31
100%

21
100%

7 
100% 

59
100%
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Av de 91 enkätsvaren valde 13 att inte svara på frågan. 5 stycken har svarat bara 
ja. Jag tror att de har missuppfattat frågan och trott att det står: Har du ändrat din 
undervisning? Då blir ju svaret ja eller nej. Som framgår av tabellen har de flesta 
både 1-7 lärare och 4-9 lärare svarat att de både har blivit flexiblare och styr upp 
undervisningen mer utifrån den elevgrupp de har.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna ändrar sig och sin undervisning hela 
tiden. Det visar att lärarna anpassar sig efter de elever de har och att de allt efter 
tidens gång blir mer lyhörda för deras behov. De känner sig friare i förhållande 
till läroböcker men har ändå klarare mål för ögonen. Sardo-Browns (1996) stu-
die visar att lärare efter ett år har lättare att tillgodose olika inlärningsstilar och 
kan nu möta fler elevers behov än de kunde i början. Lärarna i min studie har 
gjort liknande erfarenheter. 
 
5.9 Varför blev du lärare? 
 
På fråga 89 svarade 84 deltagare. Som en röd tråd svävar känslan för barn, som 
får bilda en huvudkategori. Den andra kallar jag för yrket, då svaren gäller yrket 
som sådant. Huvudkategori tre handlar om framtiden. 
 
Huvudkategori: Känslan för barn 
 
1/ Den avgjort största gruppen svarade att de blivit lärare p.g.a. sin känsla för 
barn men det är inte bara den utan också gensvaret man får som givit motivet. 
 
älskar barn 
”jag tycker om barn och barn tycker om mig” 
”jag gillar att arbeta med barn” 
 
respons 
”barn ger mycket tillbaka” 
”det är givande” 
 
Huvudkategori: Yrket 
 
2/ Huvudkategorin yrket ger svar ur flera synvinklar. Underkategorierna här är 
undervisning och vilja. 
 
undervisning 
”jag älskar att undervisa” 
”vill vara en förebild” 
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”jag tycker om att stå i centrum” 
”tycker om mina ämnen” 
 
Vilja  
”varierande yrke” 
”jag har typiska läraregenskaper” 
”alltid velat hjälpa barn” 
 
Huvudkategori: Framtiden 
 
3/ I likhet med fråga 61 finns framtidsmotiv i svaren. Under den huvudkategorin 
döljer sig motiv som viljan att påverka, leda framåt och personlig utveckling. 
 
påverkan 
”lära dem det som jag tycker är viktigt” 
”jag vill påverka dem” 
 
framåt 
”jag vill sporra dem framåt” 
”knuffa dem framåt” 
 
utveckling 
”jag ville ha revansch på min egen skoltid” 
”det var naturligt att vilja vidare” 
”att utvecklas tillsammans med eleverna”  
 
När man sammanfattar svaren om varför man blir lärare, kan sägas att man inte 
blir lärare av en slump. Man har gjort sitt yrkesval av äkta intresse och sin käns-
la för barn. I svaren ser jag att det finns en potential för utveckling inom yrket 
just för at det är ett genomtänkt val lärarna har gjort de vill utvecklas tillsam-
mans med kolleger och barn. Häri kan också ligga en fara, eftersom lärarna har 
barnens bästa för ögonen kan det vara svårt att begränsa sig i fråga om omsorg 
(Hargreaves, 1998). Risken för utbrändhet kan därför öka.  
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 Fråga 89. Varför blev du lärare? 
 1-7 lärare 4-9 lärare Övriga Totalt

Känsla för barn 
 

8
15%

3
13%

 11
13%

Yrket som sådant 
 

11
20%

6
26%

2 
29% 

19
23%

Känsla för barn  
+ yrket 

27
50%

13
57%

3 
43% 

43
51%

Framtid  
+ yrket 

3
6%

 3
4%

Framtid + yrket 
+ barn 

5
9%

1
4%

2 
29% 

8
10%

Summa 
 

54
100%

23
100%

7 
100% 

84
100%

 
En majoritet av 4-9 lärarna har svarat att de valt yrket både på grund av yrket 
som sådant och sin känsla för barn. Hälften av 1-7 lärarna har svarat likadant. 
Frågan i min uppsats styrks av att Strömberg (2000) i sin studie kom fram till 
liknande motiveringar för yrkesval. 
 

5.10  Vad blev som du hade tänkt dig? Vad blev inte som du 
hade tänkt dig? 

 
På fråga 90 vad som blev som man tänkt sig har 79 deltagare valt att svara. Un-
der en övergripande kategori fann jag tre underkategorier: kontakten, undervis-
ningen och förväntningar. Här har jag valt att inte redovisa svaren i tabellform, 
utan beskriver bara kategorierna. Det handlar  både om positiva och negativa 
svar. 
 
Huvudkategori: Yrkesrollen 
 
kontakten 
”mitt förhållande till eleverna, jag trivs - de trivs” 
”kontakten med barnen, föräldrarna och personalen på skolan” 
”barnen glädjen” 
”gemenskapen med eleverna” 
 
undervisningen 
”glädjen att se barn förstå och lära sig vissa begrepp, leklusten och arbetslusten” 
”den teoretiska delen av undervisningen” 
”positiva delen när någon elev får en aha - upplevelse” 
”självständigt jobb där jag bestämmer, blir det bra är det min förtjänst, Härligt!” 
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”glädjen at gå till jobbet, den ena dan inte den andra lik” 
 
 förväntningar 
”nästan ingenting trots praktik så är man ganska oförberedd när man kommer 
ut” 
”jag vet inte längre vad jag förväntade mig” 
”inte mycket ensam, ny inte lätt att driva ny pedagogik” 
 
Om man sammanfattar frågan visar det sig att 79 svarat och de har kommit fram 
till att många av yrkets positiva förväntningar har infriats. Med svar som, det 
mesta, min lärarroll och kontakten med barnen visar 77% att det blivit som de 
tänkt sig i positiv bemärkelse. Framförallt är det kontakten med barnen som fle-
ra framhåller både är som förväntat och även bättre än många trott. 17% tycker 
att nästan inget stämde med förväntningarna. Trots att man är kritisk till lärarut-
bildningen förfaller det som man ändå är nöjd med sitt yrkesval även om någon 
uttrycker förvirring och upplever att han/hon inte når fram med sina nya idéer, 
något som även forskare har sett är ett problem. (Arwedsson, 1994). 
 
Fråga 91 beskriver vad som inte blev som man trott ger två huvudkategori-
er. 
 
Här finns svar som beskriver både positiva och negativa upplevelser.  Den ena 
har fått benämningen relationer och den andra stress och påfrestningar. Under 
dessa huvudkategorier finns för relationer kategorierna kolleger - ledning och 
problemlösning. Även här kom både positiva och negativa åsikter fram. För den 
andra är rubrikerna stressen och tiden. Det är negativa upplevelser som de till-
frågade för fram 
 
Huvudkategori: Relationer 
 
1/ kolleger - ledning 
”jag trodde inte at kollegerna skulle bli så viktiga” 
”samarbetet med kollegor blev bättre än jag trott” 
”relationerna till kollegor, rektor och ledning” 
”klassföreståndarskapet, planeringstid, arbetslaget, skolledning utan styre och 
möjligheten att påverka”  
 
problemlösning 
”allt arbete med elevernas problem” 
”alla dessa konflikter!” 
”föräldrakontakten mer krävande” 
”allt arbete med att få eleverna att fungera socialt” 
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Huvudkategori: stress och påfrestningar 
 
 stressen 
”trodde inte att det var så krävande psykiskt” 
”den psykiska pressen blev mycket större än jag trott” 
”arbetsmiljön, stressen att hinna” 
”psykosociala stressen blev större än väntat” 
”missnöje lön” 
 
tiden 
”först det sociala med barnen sen undervisningen” 
”allt som skall hinnas med, många möten åtgärdsprogram, höga krav på resultat” 
”allt annat som inte hör till undervisningen” 
”konferenser, extrauppgifter an masse” 
”lärarutbildningen kunde inte på något sätt visa på vad yrket innebar egentligen 
så mycket arbete runt omkring” 
”jag visste inte att  det  var så mycket runt omkring” 
 
Fråga 91. Vad blev inte som du tänkt dig? 

 1-7 lärare 4-9 lärare Övriga Totalt
Båda huvudkategori-
erna 

27
53%

20
91%

5 
100% 

52
67%

Relationer 
 

12
24%

2
9%

 14
18%

Stress och påfrest-
ningar 

8
16%

 8
10%

Lönen 
 

4
8%

 4
5%

Summa 
 

51
100%

22
100%

5 
100% 

78
100%

 
Den här tabellen visar att 78 deltagare valt att svara d.v.s. en mindre än på före-
gående fråga. 47 av dem var 1-7 lärare, 22 var 4-9 lärare och 5 övriga. En majo-
ritet 67 % har båda huvudkategorierna i sina svar. Av dem var hela 90% 4-9 lä-
rare medan drygt hälften 53% var 1-7 lärare. Att svaren blivit så verkar naturligt, 
eftersom yrket som sådant i så stor utsträckning handlar om relationer mellan 
många parter. Det är på denna delfråga mycket av det som lärare uppfattar som 
negativt i yrket kommer fram. Som parentes kan nämnas att fyra lärare är miss-
nöjda med lönen och svarar att den inte blev som de tänkt sig. Resultatet på frå-
gan ger en bild av påfrestningarna i yrket. Det som gör yrket så mångfacetterat 
och krävande. (Hargreaves, 1998, Alexandersson, 1999) 
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5.11   Något du vill föreslå/kommentera? 
 
De flesta svar på fråga 92 handlar om lärarrollen men också förslag till politiker 
finns med. Här framkom två huvudkategorier det som handlar om den egna yr-
kesrollen och det som handlar om skolan i ett vidare perspektiv. 
 
Huvudkategori: Egen yrkesroll 
 
1/ Under rubriken lärarrollen finns förslag på förbättringar för de nya. Det rör 
både utbildningen och stöd när man kommer ut. 
 
utbildningen 
”utbildningen borde anpassas mer till skolans nuvarande värld” 
”mer praktik” 
”mer ledarskap och konflikthantering i utbildningen” 
 
stöd 
”mentorskap på skolan borde vara obligatoriskt” 
”mindre möten, nätverk för nya” 
 
Huvudkategori: Skolan i ett vidare perspektiv 
 
2/ Här finns förslag som är riktade till våra politiker. 
 
skolan 
”färre elever i klasserna” 
”struktur och organisation bör ändras” 
”satsa på skolan” 
”vänd den negativa trenden” 
 
Fråga 92. Något du skulle vilja föreslå/kommentera? 

1-7 lärare 4-9 lärare Övriga Totalt
Båda huvudkategori-
erna 

3
13%

5
33%

 8
19%

Egen yrkesroll 
 

17
71%

5
33%

3 
75% 

25
58%

Skolan i ett vidare 
perspektiv 

4
17%

5
33%

1 
25% 

10
23%

Summa 
 

24
100%

15
100%

4 
100% 

43
100%

 
Som framgår av tabellen har många valt att inte svara på frågan. Det var bara 43 
lärare av 91 som svarade. De flesta svaren 58% rörde lärarutbildningens brister 
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och önskemål om mentorer för alla nyutbildade. (43% av de svarande uppger att 
de haft mentor det första året). Bara 19% har nämnt båda huvudkategorierna där 
yrkesrollen ses i ett vidare perspektiv. Eftersom frågan var öppen fick jag svar 
som jag inte väntat mig. En skriver: ”Det var en mycket lång enkät”. En annan 
tyckte frågorna var luddiga och flertydiga. Detta kan ha bidragit till att det blev 
ett stort bortfall i svarsfrekvensen. 
 
Sammanfattningsvis på frågan kan nämnas att många svar liknade dem på frå-
gan om vad man saknade från lärarutbildningen . Det handlar i första hand om 
vad som kunde bli bättre i fråga om utbildning och stöd för den som kommer ny. 
Lärarna har i svaren på den här öppna frågan förslag till våra politiker om mer 
resurser till skolan. Någon tror på en ändring av struktur och organisation i sko-
lan. Forskare som Hargreaves (1998) föreslår att man just ska titta på detta när 
man utvecklar skolan. Mentorskap växer fram på skolorna. De nya lärarna krä-
ver det och det tycker jag är en positiv utveckling. Nätverk för nya borde anam-
mas och upprättas på de orter där många nya lärare finns. Den nya utbildningen 
kan vara ett steg i rätt riktning vad gäller verklighetsanknytning. (Lärarförbundet 
Internetsida: lararforbundet.se) 
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6.  SAMMANFATTNING   
 
Syftet med undersökningen var att kartlägga hur nya lärare upplever sin arbetssi-
tuation. Jag ville också se hur många som överväger att byta yrke. Vantrivs lära-
re i skolan? Motsvarar lärarutbildningen de krav som ställs på lärare i dagens 
skola?  
 
Lärarna har överlag positiva erfarenheter efter sin första tid i yrket. Bara 3% har 
varit sjukskrivna en längre period. Det framkom i undersökningen att det finns 
ett signifikant samband mellan sjukskrivning och tankar om yrkesbyte. Några 
har till och med gjort allvarliga försök att byta medan hos en del har det stannat 
vid tanken. De nya har inga stora problem med skolledning och kontakten med 
kolleger och elever är god. Föräldrakontakten blev till och med bättre än förvän-
tat, även om den upplevs påfrestande av en del. Att läraryrket är självständigt 
och omväxlande där ingen dag är den andra lik uppskattas av de svarande. De 
flesta arbetar 35 timmar i skolan och tycker det är bra. Resterande tid ca: 10 
timmar är s.k. förtroendetid. Lärarna orkar för det mesta bra med sin fritid och 
sover bra. De ser utvecklingsmöjligheter i arbetet och har klart fastställda mål 
för sin verksamhet. Samarbetet med kollegerna ses som positivt och de får i stor 
utsträckning gehör för sina idéer. Det de nya tycker är mest positivt är undervis-
ningstiden och kontakten med eleverna. Däremot ses konferenstiderna och allt 
arbete runt omkring som negativare. Lärarna har klart för sig vad de tycker är 
viktigast att lära eleverna och de ändrar sig och sin undervisning i förhållande 
till elever och stoff hela tiden. Av de tillfrågade är det 25% som har funderat på 
att byta yrke. Endast 2% har gjort allvarliga försök att göra det. De nya lärarna 
tycker att lärarutbildningen har svårt att leva upp till de krav dagens skola ställer 
och efterlyser mer praktik varvat med teori och diskussioner. Konfliktlösning, 
samtalsteknik och specialpedagogik är ämnen de saknar från sin utbildning. Det 
som blev som de tänkt sig är i första hand kontakten och glädjen att undervisa 
barn. Det som däremot inte blev som de tänkt sig är stressen och tiden som inte 
räcker till allt kringarbete. I sina förslag till förbättringar för nya lärare framhålls 
vikten av mentorer och nätverk för nya. De ger också förslag för framtiden rik-
tade till våra politiker, satsa på skolan och mindre elever i klasserna är krav man 
vill se förverkligade. 
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7.  DISKUSSION 
 
När jag skickade ut min enkät hade jag en del förutfattade meningar om hur en-
käten kommer att besvaras.  Min föreställning var, att lärarna skulle svara nega-
tivare än vad de har gjort. Visserligen upplever jag att de flesta lärare på min 
arbetsplats mår relativt bra men de röster jag hört från media förmedlar en annan 
bild. Jag kunde också från CSU-rådet ana en negativ uppfattning, efter  att de 
haft sitt seminarium i ämnet. Förvåningen och glädjen att se att denna bild inte 
riktigt stämmer känns bra. De nya lärare som svarat på min enkät verkar tycka 
att lärarjobbet är ett bra jobb. Majoriteten har, som framgår av frågorna , svarat  
positivt på de flesta delfrågorna. Svaren kan ju enbart ge en fingervisnig om det 
komplicerade läraryrket, eftersom inte alla aspekter finns redovisade i arbetet. 
Även på de öppna frågorna där lärarna har fått ge uttryck för sina känslor har 
”de nya” övervägande positiva erfarenheter av sin lärargärning. Resultatet kan 
bero på att de inte fick så stort svarsutrymme för frågorna, som en av enkätprö-
varna framhöll. Hade det funnits mer plats hade förmodligen mer både positivt 
och negativt kommit fram. En annan forskningsansats med en kvalitativ inter-
vjuteknik hade kanske gett ett annat resultat om lärarnas uppfattning som  ”nya” 
i yrket.  Det som upplevs mest negativt är stressen de känner och andra påfrest-
ningar som gör att tiden inte räcker till. Det har att göra med allt arbete runt om-
kring undervisningen som skall utföras och det är mycket nog. Jag har också 
mestadels goda erfarenheter från de lärare jag varit och är mentor för. Men-
torskapet är mycket viktigt så att de nyutbildade inte ser problemen som person-
liga och privata. Detta  kan inte nog poängteras. Det är inte deras egenskaper 
utan skolans sätt att organisera undervisning och grupper som måste ses över när 
problem i skolan uppstår. Man kan för dem påvisa organisations- och lednings-
funktioner och visa hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är viktigt att bilden av 
det positiva i läraryrket kommer fram så fler unga väljer att bli lärare.  
 
För en del nya lärare kan det vara svårt at möta verkligheten. I min undersök-
ning är det bara ett fåtal av lärarna som ger uttryck för det som Arwedsson 
(1994) uttrycker som praktikchock. Praktiken överträffar all teori, säger Kroks-
mark (1999). Lärarjobbet är som tidigare nämnts ett praktiskt- teoretiskt yrke. 
Vårt behov av att förstå vad vi erfar är kanske en av de mest utpräglade mänsk-
liga egenskaperna, påstår Mezirow (1991). Om man inte känner igen sig i den 
verklighet man möter, kan det medföra besvikelse och frustration. Man kanske 
till och med ifrågasätter sitt yrkesval. Resultatet från enkätundersökningen bely-
ser liknande erfarenheter från några av de tillfrågade. Mycket har hänt sedan de 
själva gick i skolan och ”lärarutbildningen kunde inte på något sätt förmedla vad 
arbetet i själva verket innebär”, svarar en av enkätdeltagarna. Lärarna pekar på 
viktiga faktorer som de inte hade väntat sig skulle vara så påfrestande. ”Klassfö-
reståndarskapet, arbetslaget, ledningen och alla dessa konflikter” är exempel på 
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faktorer som om inte blev som de tänkt sig. Någon tycker också att den 
psykosociala stressen och föräldrakontakten är mer krävande än de förväntat sig 
”allt som skall hinnas med, många möten, åtgärdsprogram, höga krav på resul-
tat” är krav som deltagarna nämner. ”Jag trodde aldrig att det var så mycket ar-
bete runt omkring”, klagar en av de svarande. Stressen äter, säger Pavlica 
(1999), som tycker att nya lärare behöver mer tid för reflektion. Man bör här 
kunna använda konferenstiden till sådan reflektion. Ett önskemål om detta från 
lärarna skulle innebära att man utvecklades tillsammans i arbetslagen.  Forsk-
ning som jag har fört fram visar i samma riktning. Lärarna måste få tid till re-
flektion. (Alexandersson, 1999, Dalin, 1994, Hargreaves, 1998, Butts, 1992, 
Fuller, 1992). I frågeformulärets slutna frågor finns ingen fråga som direkt tar 
upp tidsbristen. Här borde jag preciserat frågorna bättre. Det kommer fram i de 
öppna alternativen. I min mentorsgärning har jag också fått många bevis på att 
tiden inte räcker till allt man vill göra. Lärarna planerar och planerar och de upp-
lever att allt kretsar kring jobbet. De har svårt att distansera sig och tar det mesta 
personligt. Här kan jag som mentor försöka visa på olika lösningar som inte all-
tid kräver så tidsödande planering. Jag får också visa på ansvarsfördelning och 
andra faktorer som påverkar arbetet. Det framkom i undersökningen att endast 
drygt hälften av lärarna tyckte sig kunna påverka rektors beslut. Över 30% kän-
de sig inte delaktiga i skolans utvecklingsarbete. Det är anmärkningsvärda siff-
ror. Detta kan tyda på att de nya inte trivs, då sådana faktorer påverkar trivsel på 
en arbetsplats. Forskare, (Sardo-Brown,1996, Kroksmark, 1994) påstår att man 
som ny lärare har fullt upp med att undervisa de första åren, vilket kan innebära 
att de har svårt att ta till sig andra delar av jobbet så som, utvecklingsarbete, äm-
nesövergripande studier kollegiesamarbete etc. Det är därför viktigt för de redan 
verksamma att hjälpa de nya in i arbetet på ett sådant sätt att tid för detta avsätts.  
 
 Om verkligheten inte alls motsvarar de förväntningar de nya har kanske de väl-
jer att sluta inom yrket. Nästan 30% av de svarande har övervägt att byta yrke 
och några få av dem har gjort ansträngningar att göra det. Denna siffra stämmer 
överens med aktuell forskning, om att upp emot 30% av de nya lärarna lämnar 
fältet inom tre år (Lindqvist, 2002). Tendensen är allvarlig eftersom undersök-
ningen visar att de allra flesta väljer att bli lärare genom sin känsla för barn, ge-
nom intresset att lära ut och att föra barnen framåt. Motiven stämmer väl över-
ens med dem som Strömberg (2000) Gran (1995), Persson (1999) fann i sina 
undersökningar om yrkesval och yrkesmotivation. Man har alltså gått in i yrket 
med de bästa intentioner. Det är olyckligt att lärarjobbet har blivit så intensifie-
rat. Det märks ute på skolorna att mer och mer arbete ska utföras av färre lärare. 
Tiden för det nödvändiga samarbetet kringskärs. Hargreaves (1998) exempel på 
vad som orsakar den liknar de erfarenheter jag själv har som verksam lärare. 
Mindre tid för avkoppling och kronisk överbelastning är saker han ser som ris-
ker till att lärare dukar under p.g.a. skuldkänslor, tidsbrist och nya uppgifter som 



 
 
 
 

51 

 

åläggs dem. ”Jag blir aldrig klar” uttrycker sig en av de svarande. De flesta som 
svarat på enkätens öppna frågor har ändå uttryckt sig positivt om lärarjobbet i 
stort men det är ändå här, där lärarna kommer till tals, som de mest negativa 
åsikterna kommer fram. Vi får också vara medvetna om att i den här undersök-
ningen ingår bara de som valt att stanna i yrket.  
Många lärare upplever stor frihet i jobbet och tycker arbetet med eleverna är un-
derbart. Frågan vad som inte blev som de tänkt sig är negativare. Där varierar 
svaren från mycket negativa svar till ett allmänt konstaterande att lärarjobbet är 
mer intensivt än vad man trott. Frågan är om lärarutbildningen någonsin kan 
förmedla vad arbetet innebär i sin helhet (Linnér & Westerberg, 2001). Flera 
deltagare har angivet att det var alldeles för lite praktik i utbildningen ”längre 
praktik så att man kan känna på alla delar en lärare ska klara av”, önskade en av 
dem. Den nya utbildningen kan vara ett steg i rätt riktning då man varvar teori 
och praktik mer. Varvad teori och praktik var också det man efterlyste.  
 
Sardo-Brown (1996) påstår att det tar upp till fem år att hitta rätt i lärarrollen. 
Kroksmark (1994) menar också att det tar tid men nämner inte någon exakt tid. 
Kan man då någonsin lära ut den praktiska delen av lärarjobbet eller lär man sig 
den genom erfarenhet? Man handlar utifrån sin erfarenhet på redan kända situa-
tioner, säger Mezirow (1991) För den nye är inte mycket känt. Man måste hitta 
bra sätt att möta de nya lärarna på, så att de inte hoppar av yrket i förtid. I dag 
har man uppmärksammat vikten av mentorer på skolorna något som både Har-
greaves (1998) och Pavlica (1999) tror är en väg för att underlätta för nya lärare. 
Enkäten visar att av de tillfrågade lärarna har 43% haft mentor det första året. 
Det är en allt för låg siffra, tycker jag. Var gör de andra av sin frustration? 
”Mentorskap borde vara obligatoriskt”, säger en av de svarande. Det är mycket 
uppskattat av de nya har jag erfarit. Vad de uppskattar mest är att ha någon att 
berätta sina bekymmer för och få råd i sitt agerande. De känner sig bekräftade 
och får distans till sina problem. I huvudsak är det förhållningssätt till kolleger, 
föräldrar och elever de vill dryfta.   Ett sätt att ta emot de nya kan vara att låta 
dem gå bredvid en erfaren lärare under en inskolningsperiod. De kan också få 
lägre undervisningsfaktor det första året och slippa att vara klassföreståndare om 
det är möjligt. Bra tankar finns, om de går att genomföra hänger mycket på eko-
nomin på skolorna.  Förmodligen skulle kommunerna tjäna på detta i längden. 
För de äldre lärarna kan karriärtjänster som handledare och mentorer inrättas för 
att höja statusen i yrket. 
  
 Mycket av det arbete en lärare gör utgår från intuition, enligt Alexandersson 
(1999). Att konfronteras med det okända är ett sätt att lära sig på, framhåller 
Mezirow (1991). Man kan se det som att de nya lär sig yrket genom sina samla-
de erfarenheter den första tiden. Intuitionen utgår ifrån ögonblickligt igenkän-
nande. När man är ny har man inte så många undervisningssituationer att utgå 
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ifrån. Genom gamla erfarenheter som liknar de nya ingriper vi på intuition i 
många fall. De nya lärarna har inte den erfarenheten och upplever kanske därför 
de problem som uppstår som nya varje gång. Man har som ny nog med att orga-
nisera undervisningen. Det första året har man fullt upp med att överleva, säger 
Sardo-Brown (1996). Varje konflikt blir en ny erfarenhet. Den ”nye” har inte 
den förmågan som den erfarne att stämma i bäcken (Kernell 2000). Flera av en-
kätdeltagarna ville ha ämnen som konfliktlösning och tips om hur man handskas 
med stökiga elever på schemat. Dessa önskemål är sprungna ur deras erfarenhe-
ter som nya. Här finns inga standardlösningar men problematiken måste lyftas 
fram. Det saknade de från sin utbildning.  Lärarna kan också ta hjälp från ny-
skriven litteratur som hjälper till med organisationen av undervisningen. (Hak-
ort-Berge, Nilarp, 2001) Den har varit till stor hjälp, hävdar en av mina mentors-
adepter. 
 
 Allt lärande även lärares lärande består av försök och misstag. I skolan måste 
man pröva sig fram genom olika arbetssätt och arbetsformer. Enkätsvaren visar 
att lärarna ändrar sig hela tiden, både i sitt förhållande till eleverna och till stof-
fet. Det stora problemet i början kan vara att hitta var eleverna befinner sig kun-
skapsmässigt (Bullough & Bougham 1995). Efter en tid i yrket utgår lärarna mer 
ifrån eleverna och har efter en tid tydligare ramar för sitt arbete. De utvärderar, 
förändrar och förbättrar sig. Efter en tid känner de sig inte så bundna vid läro-
medlen. Många påpekar att de har blivit strängare mot eleverna. Att så mycket 
positivt ändå framkommer i enkäten tyder på att lärare i stor utsträckning om-
formar sig efter de förhållanden som råder. Detta kan naturligtvis vara både på 
gott och ont. Ger man avkall på sin egen integritet för att passa in i rådande kul-
tur på skolan, är anpassningen naturligtvis negativ. Hargreaves analys av skolan 
kanske inte riktigt kan överföras på svenska förhållanden och blir kanske därför 
negativare än vad som är fallet i Sverige. Jag ser egentligen inget fel i det, utan 
tror tvärt om att det kan vara utvecklande att fokusera på innehåll och intensifie-
ring i framtidens skola. En debatt som verkligen tar upp det som är viktigt i sko-
lan. På så sätt kanske vi på ett bättre sätt är förberedda när problem uppstår. Vi-
sioner måste man ha men de får inte vara allt för onåbara. Ekholm (1994) påpe-
kar att lärarna själva ska skriva visioner som ska ligga till grund för yrkesut-
veckling. På Bodaskolan görs en kompetensutvecklingsplan där kvalitetsgransk-
ning och skolans behov ska ligga till grund för lärarnas kompetensutveckling. 
 
 Resultatet av undersökningen visar  att lärarna har  svårigheter att fylla alla krav 
som ställs på dem. Utbildningen borde kanske ha ämnen som makt, politik och 
ledarskap i sina kurser    (Sardo-Brown, 1996), något som efterfrågas i enkätsva-
ren.  Många lärare efterlyste mer specialpedagogik i utbildningen. Det speglar 
ett verkligt behov hos deltagarna. Sådan är verkligheten i dagens skola där man 
skall undervisa alla elever i sina klasser. Den traditionella specialläraren finns 
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inte på skolorna idag. Det kan också vara en orsak till att stressen ökar för en 
del. Man har inte fått de verktyg som behövs för att individualisera undervis-
ningen inom klassens ramar där kunskapsspridningen är stor.  
 
 Lärare har ett ansvar för elevernas demokratiska fostran (LPO:94). Förvånans-
värt få lärare har integrerat de övergripande målen i sin undervisning visar sva-
ren. På frågan vad som är viktigast att lära eleverna svarar 51% av 1-7 lärarna att 
både värdegrund och basfärdigheter är det viktigaste. Motsvarande siffra för 4-9 
lärarna är 27%. Den senare kategorin lärare prioriterar i stället basfärdigheter. 
Det är anmärkningsvärt eftersom 93% säger att man har levandegjort värde-
grunden på skolan. Ser man inte kopplingen mellan läroplanens mål och sin 
egen undervisning? Fler av 1-7 lärarna ser sambanden vilket förmodligen beror 
på att deras undervisning på lärosätena är mer integrerad. Kopplingen mellan 
pedagogik och ämne kan ligga långt ifrån varandra för 4-9 lärarna beroende på 
var de har utbildat sig. Liedman (1997) menar att det kan vara svårt för lärare, 
denna dubbla koppling. Det är, säger han, en svår uppgift att göra eleverna mer 
demokratiskt sinnade och inriktade att göra en god karriär. Vi måste ta ställning 
i principiella frågor och det handlar i hög grad om värdeval i framtiden, tror 
Dahlin (1994). Fokuserar lärarutbildningen i tillräckligt hög grad på lärarens 
dubbla roller? Dessa krav är tydligt formulerade i skolans övergripande mål och 
bör genomsyra all undervisning. Finns det för dålig samstämmighet mellan in-
tentionerna att undervisa sitt ämne och den fostrande delen av läraryrket kan det-
ta leda till stress och i värsta fall utbrändhet. Många lärare saknade sådant som 
psykologi, föräldrakontakt och konflikthantering från lärarutbildningen, just 
dessa delar som har med fostransuppdraget att göra.   
 
 Hur ledarskapet på en skola ser ut är viktigt för lärare (Sardo-Brown 1996). Jag 
har inte i min undersökning  någon fråga som belyser detta på ett bra sätt. Det är 
en miss eftersom forskning om framgångsrika skolor pekar på att det är den vik-
tigaste framgångsfaktorn för dessa skolor (Grosin, 2004). Det är bara ett par lä-
rare som på de öppna frågorna gett utlopp för sitt missnöje över skolans ledning 
men jag kan utifrån det inte påstå att lärarna över lag är nöjda med sin ledning.  
 
 Det finns många positiva upplevelser av arbetet som framgår av undersökning-
en. Dessa saker gör att de allra flesta aldrig har övervägt att byta yrke. Det tyder 
på att skolan är en bra arbetsplats. Många uppger att det finns det som även bli-
vit bättre än förväntat. ”Kontakten med barnen”, ”glädjen att se barnen”, ”själv-
ständigt jobb” är saker som gör att de trivs i arbetet. Flera har upptäckt hur vik-
tiga arbetskamraterna är. En av deltagarna uttrycker det så här, ”jag trodde inte 
att kollegerna skulle bli så viktiga”. En del svar pekar också på att det är en 
dröm som har gått i uppfyllelse den dagen de blev lärare. Att man upplever sam-
arbetet med kolleger positivt borde måna gott om framtidens samarbetskultur 
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som forskare menar är en möjlighet för skolutveckling och trivsel i skolan (Har-
greaves, 1998, Alexandersson, 1999). Detta är saker lärarutbildare och skolled-
ningar måste ta fasta på när man i framtiden utbildar och tar emot nya lärare. 
Man måste få dem att stanna i yrket. Vägrar kommuner, politiker, skolledningar 
och lärarutbildare att se de verkliga problem som skolan står inför och göra nå-
got åt dem, så står vi inför en allvarlig kris inom skolan framgent, befarar jag. 
Exempel på verkliga problem är: för stora grupper där  kunskapsspridningen är 
stor, färre lärare som ska lösa fler uppgifter, krav på att alla elever ska nå kun-
skapsmålen utan att skolorna får mer resurser. Allt ska lösas inom skolans ram 
med befintliga resurser. Barnen är vår framtid, duktiga, medvetna lärare hjälper 
eleverna till kunskaper och fostrar barnen till ”goa samhällsmedborgare” som en 
av deltagarna uttrycker det. Flera svarande tycker också att politiker måste satsa 
på skolan och vända den negativa trenden.  
 
Jag tycker att jag med min undersökning kan visa på att det finns mycket posi-
tivt att hämta från de nya lärarna. Många tycks trivas mycket bra trots att arbetet 
är krävande. Det är kanske det som gör det utmanande och utvecklande. De allra 
flesta verkar vara relativt nöjda med yrkesvalet. Det finns de som uttrycker sig 
lyriskt över kontakten med eleverna ”Glädjen att se barn förstå och lära sig vissa 
begrepp, leklusten och arbetslusten”, säger någon., ”den teoretiska delen av un-
dervisningen”, säger en annan. När lärarna själva har fått formulera sig i de öpp-
na frågorna kommer en del negativt fram. Saker de saknar från utbildningen och 
den stora påfrestningen som kringarbetet medför. Det är inte enskilda faktorer 
utan allt sammantaget som gör lärarjobbet så intensivt är slutsatsen jag kan dra 
av den här undersökningen. Jag vet också av egen erfarenhet att lärare har väl-
digt stora krav på sig själva och på de resultat de får.  
 
Det är på framtidens ”rörliga mosaik”, som Hargreaves uttrycker det, framtidens 
skola byggs. Hur dessa samarbetskulturer kommer att se ut är upp till varje skola 
att själva avgöra. Dessa kan se olika ut utifrån skolans struktur och närsamhälle 
(Dalin 1994). De kan bygga på arbetslagen, ämneslagen eller andra intresse-
grupper på skolorna. Detta är viktiga framtidsfrågor för skolutveckling och ar-
betsmiljö. Tid till reflektion om den egna yrkeserfarenheten måste ges för att en 
verklig förändring ska kunna äga rum (Alexandersson, 1999). Denna tid ska fin-
nas inom  ramen för arbetstiden. Konferenserna kan säkert användas på ett bättre 
sätt. Många lärare upplever konferenstiden som negativ i min undersökning. 
Frykman (1999) framhåller att det är skolans sätt att organisera verksamheten 
som svaret på skolans problem finns att söka. Lärarkollektivet måste kvalificera 
skolfrågorna och inte lämna debatten till medias aktörer och den förenklade bild 
de ger (Linner & Westerberg,2001). Som resultatet av min undersökning visar 
finns det i den inget belägg för att lärare i hög utsträckning överväger att hoppa 
av yrket eller vantrivs med sin yrkesroll. Resultatet ska naturligtvis ses med viss 
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skepsis, eftersom bortfallet är så stort men det ger ändå en beskrivning av vad 
dessa 91 svarande ser som positivt och negativt i dagens skola.  Det finns natur-
ligtvis saker i skolan som kan göras bättre både för nya och gamla lärare och för 
skolans elever. Men det är också viktigt att de positiva sidorna av lärarjobbet 
kommer fram. Det är på dessa positiva erfarenheter vi i framtiden kan hämta 
inspiration för framgångsrik skolutveckling. Detta är forskningsfält som bör fo-
kuseras i framtidens skolforskning. Skolans arbetsmiljö bör komma i fokus. Hur 
blir skolan en bättre arbetsplats för alla inblandade parter? Jag tror, att det vore 
bra, att i större utsträckning låta yrkesverksamma forska i sin egen skolvardag. 
Jag avslutar med ett citat som belyser detta.  
  
”Utmaningen ligger i att öppna breda valmöjligheter som respekterar lärarnas 
professionella bedömningsförmåga och som ger dem beslutsmyndighet, möjlig-
het att bygga upp tillit i samarbetsprocesser, risktagande och kontinuerlig ut-
veckling förutom den traditionella tilliten till enskilda människor. Utmaningen 
ligger också i att stödja och myndiggöra skolkulturerna och dess deltagare, så att 
de själva kan utveckla kontinuerlig förändring.” (Hargreaves s. 275) 
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8.  MEZIROWS TRANSFORMATIVA INLÄR-
NINGSTEORI 

 
När jag kom i kontakt med Mezirows inlärnigsteori, tyckte jag, att jag hittade en 
teori om vuxnas inlärning som stämde bra med min egen erfarenhet om hur in-
lärning sker. Jag har när jag analyserat resultatet av min enkät funnit flera 
kopplingar till Mezirows teori. Därför ville jag på något sätt få den med i min 
uppsats. Efter många turer och med förslag från min handledare får den sin plats 
sist i den här studien. 
 
Man lär sig yrket genom egen samlad erfarenhet och med utgångspunkt i sin 
kunskapssyn, människosyn och samhällssyn. Det är en ständig process, eftersom 
människan är aktiv i denna process ville jag se om lärarutbildningen förbereder 
de lärarstuderande för sin blivande praktik. Hur socialiseras de in i sitt yrke? Jag 
har för att bättre förstå lärares och lärarstuderandes lärande tagit utgångspunkt i 
Mezirows transformativa inlärningsteori (1991). Att jag valde Mezirows teori 
beror på min uppfattning om utbildning som frigörande kraft. Jag tror också att 
utbildningen bara är början på lärandet. De lärande omformar sina tankar och får 
en mer nyanserad bild av de fenomen de studerar över tid. Läraryrket är ett prak-
tiskt teoretiskt yrke. De båda komponenterna verkar hela tiden växelvis. Man lär 
sig inte i ett vakuum utan det sker ihop med andra i ett meningsfullt samman-
hang. Det man har med sig in i processen har stor betydelse för hur och vad man 
lär. När de ”nya  lärarna” kommer ut i verksamhet är de ännu inte riktigt beredda 
på vad som väntar dem. Detta bör man bli medveten om för att ha större möjlig-
het att påverka den man lär. Lärarstudenter och lärare måste reflektera över det 
de gör. Jag ser Mezirows teori som normativ då den innebär att man tror på att 
utbildning och erfarenheter kan ändra människors attityder och värderingar. När 
jag tillämpar teorin utgår jag från följande tankegång. Lärarstudenter kommer 
till utbildningen med sina egna uppfattningar om vad lärande och skola är. Deras 
olika bakgrunder bildar grunden för vad de tar till sig när gäller teori och praktik 
under utbildningen. Det handlar om kvalitativt olika sätt att se på fenomenen 
lärande och skola. Det de studerande sedan gör i klassrummet är till stora delar 
influerat av dessa olika erfarenheter både socialt och kulturellt. Det blir lärarut-
bildarnas uppgift att utveckla och omforma de studerandes sätt att närma sig sin 
profession både teoretiskt och praktiskt. Ytterligare perspektiv får lärarstuden-
terna som nya i yrket. Yrkeserfarenheterna kan också bli mycket olika från indi-
vid till individ utifrån den kultur som råder på respektive skola (Arwedson, 
1994). Det är här det viktiga mentorskapet kommer in som då blir en förläng-
ning av det lärarutbildningen påbörjat. 
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Teorin om transformativ inlärning stämmer överens med mina egna tankar om 
hur inlärning går till. Detta gäller för så väl barn som vuxna. Att utgå från en 
teori om vuxnas lärande kändes angeläget för mig i arbetet med den här uppsat-
sen. Mezirows teori börjar i den egna erfarenheten. Hans teori ser jag som till-
lämplig när man lär studenter till lärare. Den stämmer även när man sedan lär i 
yrket. Det är viktigt att bli medveten om de processer som påverkar lärandet. Vi 
omformar våra kunskaper allt eftersom vi får större erfarenhet. I grunden finns 
vår sociala och kulturella kontext och det är den vi utgår ifrån när vi agerar. Det 
innebär inte att vi föds med en uppsättning läraregenskaper, utan att vi är 
mottagliga för omgivningens påverkan hela livet.  Det gäller att få den studeran-
de mer medveten och få denne mer kritiskt tänkande. Jag tror också att man ge-
nom att hjälpa de lärande till större självinsikt får dem att reflektera över sin 
egen yrkesroll och yrkesval. Det medför att de som utbildar vuxna har ett ansvar 
för att verkligen medvetandegöra de studerande och hjälpa de nya lärarna  att 
vidareutvecklas tillsammans med alla som verkar i skolan. Dessa olika bakgrun-
der de lärarstuderande har bör tas till vara och bearbetas på lärosätena. Det gäller 
att lära sig många alternativa sätt att tänka och agera som möjligt. Det är just 
genom olikheter man utvecklas. Mångfalden är dynamiken i verklig skolutveck-
ling. Det finns ingen värderingsfri undervisning, säger Mezirow. Det är också 
min uppfattning. När man undervisar måste man veta vad man gör och varför 
man gör som man gör. Undervisningen ska förankras i läroplanens övergripande 
mål (LPO:94). I läraryrket, där man i så stor utsträckning använder sig själv som 
instrument måste var och en bli medveten om detta. Lärarjobbet är ett allt ige-
nom kommunicerande yrke. Det handlar om  möten. Mezirow framhåller språket 
som en mycket viktig del i allt lärande. Min övertygelse är att man lär sig me-
ning i tillvaron genom kommunikation med betydelsefulla andra i sin omgiv-
ning. Min egen utgångspunkt i lärararbetet är socialkonstruktivistisk, därför 
stämmer Mezirow teori så väl in på mitt eget sätt att se på lärande. Mezirow 
tycker, att den som lär vuxna mer ska förhålla sig till den studerande som en 
mentor. Hans tankegångar här stämmer också överens med dem jag har om 
mentorskap. Där får jag också stöd av Handal, Lauvås (2000). De menar att lära-
res agerande i skolan utgår från legaliserade skäl, alltså de värderingar de har i 
botten. Skolans värdegrundsarbete blir en viktig utgångspunkt när man diskute-
rar skolutveckling. Det blir i samspelet med andra verksamma på skolan man 
skapar en bra arbetsmiljö. 
 
Transformativ inlärningsteori 
 
Mezirow (1991) visar hur vuxna frigör sig från betungande ideologier, vanor att 
se saker och ting. Han förmedlar insikter och strategier för att undervisa vuxna. 
Han visar hur man skapar mening utifrån de studerandes tidigare erfarenheter. 
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Transformativ  teori kan definieras som att man genom reflektion omformar sitt 
vetande med det nya som man lär. Kunskapen blir mer medveten och fördjupad. 
 
Han har för att göra sina egna tolkningar trovärdiga tagit stöd från en rad olika 
forskare Habermas, Dewey, Bateson, Green och Wittgenstein för att nämna någ-
ra. Mezirows teori stämmer väl överens med den konstruktivistiska. Konstrukti-
vistiskt tänkande understryker transformativ teori och inkluderar en övertygelse 
om att meningsskapande existerar i oss själva snarare än i utanförstående for-
mer. Personlig mening, anser han, utgår från att vår erfarenhet är förvärvad ge-
nom mellanmänskliga kontakter och kommunikation. Våra reaktioner på saker 
och ting är baserade på vilken mening sakerna har för oss. Mezirow menar, att 
vår förmåga att fatta bestämmer vad vi ser. Vi känner verkligheten enbart genom 
att reagera på den. 
 
Transformativ inlärningsteori härleder inte från någon systematisk teoretisk tra-
dition. Mezirow har fått idéer från arbeten av Jurgen Habermas och ett vitt 
spektra av författare inom fälten, filosofi, psykologi, sociologi, neurobiologi, 
språkvetenskap, religion och sina egna idéer om hur man skapar mening i livet. 
Mezirow (1991) har också fått impulser från Paulo Freire och Ivan Illich som 
han tyckte ändrade hans sätt att se på vuxnas lärande. Det handlar om att med-
vetandegöra människor. Som vuxna inlärare är vi fångade i vår egen historia. 
Det finns en kulturell kontext för vårt lärande, vår socialisation innehåller inne-
boende olikheter. Det en människa har lärt sig är svårt att överföra på någon an-
nan. Mezirow menar, att formell inlärning i barndomen blir transformativ inlär-
ning som vuxen. Vi bygger en erfarenhet på en annan. Det vi tidigt lärt oss om-
formar vi sedan som vuxna inlärare. Att skapa mening, är att tolka information, 
meningsskapande är att konstruera eller tolka erfarenheter, med andra ord att ge 
samstämmighet.  
 
Transformativ teori ser minnet som en naturlig funktion för förnimmelse och 
kognition, säger Mezirow. Det är en aktiv process för att känna igen och tolka 
tidigare inlärda erfarenheter i en ny kontext. Vuxnas utveckling, menar han, ska 
ses som en progressivt ökande förmåga att värdera tidigare inlärning genom re-
flexiv diskussion och att agera på den nya insikten. Vårt behov av att förstå våra 
erfarenheter är kanske den mest utpräglade mänskliga egenskapen. Vi måste för-
stå för att agera effektivt. Skapa mening är centralt för all inlärning och att skapa 
mening är vad transformativ inlärning handlar om, hävdar Mezirow. 
 
Vi skapar mening genom signaler och symboler. Det finns fundamentala katego-
rier som organiserar våra tankar och värderingar. Dessa är motsatser som an-
tingen eller, rätt eller fel. De finns i normer, regler och institutioner, menar Me-
zirow. Man tänker inte på att man skall omforma sitt sätt att tänka utan det dyker 
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upp som ett resultat när man ändrar sociala mönster. Meningsfullhet, idéer, 
känslor och begrepp är inte inbegripna i ord, meningar, paragrafer, böcker, teater 
och dikter. De finns i hjärnans sätt att organisera kommunikation både kulturellt 
och socialt. Vi skapar mening till våra erfarenheter i stor utsträckning genom 
samtal med andra. Vi lever inte så mycket genom språket som språket lever ge-
nom oss, anser Mezirow. Med det menas att vi ger ifrån oss mindre av språk än 
det vi tar till oss genom att lyssna, läsa och härma. Här spelar minnet också en 
avgörande roll då det är så förknippat med språket. 
 
I alla samhällen eller kulturer innehåller språket regler som har gränser omkring 
fenomen. Meningen med ett uttalande ska förstås i det sammanhang det yttras - 
dess meningsperspektiv. 
 
Kommunikativt lärande är antagandet om en annan logik än den som visar in-
strumentell inlärning. Kommunikation sker i samspel med andra. Man lär sig 
genom erfarenheter tillsammans med andra. I likhet med Habermas (1990) visar 
Mezirow att det handlar om ett annat sätt än det instrumentella att se på inlär-
ning. Den instrumentella inlärningen innebär uppgifts-problemlösning där vi 
generaliserar utifrån hypoteser och iakttagelser, säger han 
.  
Det kommunikativa lärandet av kognitivt intresse är det praktiska. Här är det 
frågan om att lära sig av sina erfarenheter. Jag prövar och gör misstag och in-
lemmar den nya erfarenheten med den tidigare och löser ett problem på ett del-
vis nytt sätt. Det innefattar förmågan att göra oss förstådda, att förstå och dela 
åsikter från tal, det skrivna orden, pjäser, rörliga bilder, TV och konst. Den in-
nehåller förståelse, beskrivning, värden, ideal, moraliska - sociala, politiska, fi-
losofiska eller utbildningsfrågor. Allt detta är sprunget ur kulturella och lingvis-
tiska koder och sociala normer och förväntningar. Man bör se skillnaden mellan 
instrumentell och kommunikativ inlärning, tycker Mezirow. Det är inte alltid 
man gör det på grund av att den instrumentella inlärningen har fått stå modell för 
lärande. Tanken att eleverna lär det man lär ut utan att man tar hänsyn till deras 
förförståelse och deras tidigare erfarenheter vittnar om den instrumentella upp-
fattningen om hur inlärning går till.. Man ska ändå inte se de båda tudelade. In-
strumentell inlärning sker i ett sammanhang av kommunikation. Den största de-
len av inlärning innefattar båda komponenterna. 
 
Vi konfronterar det okända med associationer till det vi kan. När vi har något att 
hänga upp kunskapen på är det lättare att lära sig. Genom metaforer, menar Me-
zirow, lär man sig snabbare. Metaforer är ofta baserade på samstämmighet mel-
lan den nyfunna erfarenheten och något man redan vet. Många saker som förstå-
else, argumentation, idéer, kärlek, lycka, hälsa och moral beskrivs nästan alltid i 
metaforiska termer. När man konfronteras med det okända lär man sig ofta nå-



 
 
 
 

60 

 

got nytt. Inlevelse och att föreställa sig är oumbärliga ingredienser för att förstå 
det okända. Intuition går tillbaka till ögonblickligt igenkännande av den erfarna 
situationen utan att gå igenom processen med en inledande analys. Intuitionen 
kan guida oss när vi beträder det okända, framkalla metaforer till bortträngda 
tankar. Den är också en tillgång som vägleder oss i problemlösningsprocessen 
eller när vi reflekterar, menar Mezirow. Vi testar våra uppfattningar mot det vi 
redan vet. Det vill säga, ju mer vi vet, desto mindre möjligt  ges för godtycklig 
förståelse i olika sammanhang dvs. att man i större utsträckning agerar på rätt 
sätt. 
 
Frigörande kunskap är kunskap vunnen genom kritisk självreflektion, säger Me-
zirow. Det är kunskap som skiljer sig från kunskap som är vunnen genom våra 
tekniska intressen. Formen i kritiskt tänkande är värderande snarare än beskri-
vande. Kritisk reflektion innefattar trovärdigt lärande om miljön och andra män-
niskor likväl som om oss själva. Detta är både instrumentellt och kommunikativt 
lärande. Allt kritiskt tänkande är värderande, påpekar Mezirow. Frigörande in-
lärning är ofta transformativ. När man har frigjort sig från gamla mönster och 
tankegångar är man beredd att se saker ur ett annat perspektiv. Man är inte läng-
re låst vid ett sätt att se utan man upplever att det finns andra som är precis lika 
bra. I frigörande inlärning ingår den som är förtrogen med många alternativa sätt 
att möta känslor och mönster. Dramatiska personliga och sociala förändringar är 
möjliga när vi blir medvetna om på vilka vägar både våra psykologiska och kul-
turella antaganden har bildats. Den övervägande inlärningen hos vuxna är 
mångdimensionell och innehåller lärande för att få kontroll av omgivningen, att 
förstå meningen när vi kommunicerar med andra och att förstå oss själva, säger 
han.  
 
Vuxenlärandets natur handlar mer om att ändra förståelsen än blott och bart 
lärande av data, påstår Mezirow. Vi skapar vår egen värld på det sätt som vi ser 
på vår verklighet, genom våra egna förutsättningar, förväntningar och förutsat-
ser. Mycket av det lärandet innebär försök och misstag. Genom att reflektera 
över vårt agerande blir vi medvetna om hur vi agerar Reflektion är den centrala 
dynamiken i avsiktligt lärande, problemlösning och argumenterande. Dessa för-
ändringar i sättet att uppfatta saker kan vara smärtsamma säger Mezirow. De tar 
tag i frågor och djupt hållna värderingar som rör vårt självförtroende. 
 
Det är inte nog att intellektuellt förstå behovet att ändra sitt sätt att agera, man 
måste tillskansa sig emotionell styrka att agera med viljan att gå framåt.  
 
Frigörande utbildning är mer än att bli medveten om sitt medvetande, hävdar 
Mezirow. Dess mål är att hjälpa inläraren att förflytta sig från enkelt medvetan-
de av sina erfarenheter till en medvetenhet om hur erfarenheterna är beskaffade 
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och vad som ligger bakom dessa, till en medvetenhet om varför man erfar som 
man gör och att man agerar på sina insikter.  
 
Om det huvudsakliga målet för vuxenutbildning är att hjälpa de lärande att lära 
det de vill lära och på samma gång förvärva mer utvecklade och avancerade sätt 
att varsebli bör man välja frigörande utbildning, menar Mezirow. Fria diskussio-
ner och resultatinriktning som ger klara kriterier för frihet, demokratiskt delta-
gande, jämlikhet, ömsesidighet och tidigare utbildning blir utgångspunkt för ut-
bildningen. Läraren hjälper till att utveckla de lärandes kritiska tänkande. Vux-
enläraren måste acceptera prioriteringar de lärande gör i initialskedet, men lära-
ren är inte etiskt bunden till de lärandes initiala begränsningar. Det finns ingen 
värderingsfri undervisningserfarenhet, att undvika värdefrågor är att bevara de 
värden som inte syns till status quo. Eftersom de flesta lärare ska hjälpa sina 
elever att ändra sig och tror att en sådan förändring gör att jorden blir en bättre 
plats att leva på kan de inte förväntas dölja sitt eget sätt att se och tolka, menar 
Mezirow. 
 
Utbildare kan ombesörja det emotionella stödet och de teoretiska insikter som är 
nödvändiga för omformande lärande. Läraren hjälper de lärande att rätta till de 
vanligaste psykologiska förvrängningarna i medvetandet. 
 
All inlärning är inte omformande, menar Mezirow. Vi kan lätt lära oss genom att 
lägga till kunskap till det vi redan kan. Alla som undervisar vuxna har en för-
pliktelse, att hjälpa dem som lär att bli mer fantasifulla, reflekterande, rationella, 
kritiska och lära sig sätt att se som är mer integrerade, innefattande, urskiljande 
och mer öppna för alternativa synsätt. Transformativt lärande innebär att genom 
reflektion omforma sina tankar, attityder, meningar och sina emotionella reak-
tioner. Relationen mellan läraren och den som ska lära blir enligt Mezirow i 
denna typ av inlärning mer som en mentors som försöker lära en vän besluta hur 
den ska göra med ett specifikt livsproblem. Detta att hjälpa i olika dilemman den 
lärande står inför är transformativ inlärning. 
 

Slutord 
 
Slutligen vill jag tacka Hans Johansson på CSU för förtroendet att få undersöka 
de nya lärarnas arbetssituation. Det har givit mig värdefull kunskap i mitt  eget 
yrkesutövande. Ett stort och  varmt tack riktar jag till Anders Fransson, som 
hjälpte mig att räta ut uppsatsen efter ett brutet ben och en avhoppad handledare. 
Anders har med sin konstruktiva kritik fört arbetet framåt och fått mig att inse 
vikten av väl grundade påståenden. Ytterligare ett tack vill jag ge min man Rai-
ner som är min främsta inspirationskälla och som har hjälpt mig med den statis-
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tiska bearbetningen. Hade jag gjort undersökningen efter den erfarenhet som 
detta arbete givit mig skulle den se helt annorlunda ut. 
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Centrum för skolutveckling 
 
etablerar mötesplatser för yrkesverksamma och forskare. Det är ett samarbetsforum 
där regionens kommuner tillsammans med högskolan stimulerar kompetens- och 
skolutveckling i olika former. Centret bidrar också till utveckling och spridning av ny 
kunskap med relevans för skola och förskola. 
 
CSU arbetar med följande arbetsuppgifter och mål: 
 
• att verka för och stödja verksamma lärare att forska i sin egen praktik.  
 
• att aktivt bidra till informationsspridning om skolutveckling och forskning i regio-

nen att kontinuerligt dokumentera och utvärdera kompetens och skolutvecklings-
insatser som genomförs inom centrets ram. 

 
• att stödja forskning om lärande och användning av IT.  
 
• att verka för ökat samarbete mellan kommunerna och högskolan.  
 
• att verka för samordning av regionala utbildningsinsatser i regionen.  
 
 
 
 


