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Abstract  

Title: What is involved in the first work experience of newly qualified teachers and how is this 

perceived by them? What does the transition from the student to the professional role entail?  

Author: Tzenat Ogbe Kidane 

Supervisor:  

Autumn term 2014 

The purpose of my essay is to write about newly qualified elementary teachers during their first 

professional experience and their opinions of a teacher's identity. My interest is a result of that I myself 

am studying to be a teacher and am reaching the end of my studies. 

My purpose is mainly to examine how teachers first experience their role and if their education helped 

them resolve any problems they had. My aim was also to examine what the teacher’s identity and role 

and the question of leadership means for new teachers?  

I have used a qualitative interview method.  

The results showed that new teachers experience difficulties and that their training does not prepare 

them sufficiently. The results also showed that the teacher’s identity, the teacher’s role and leadership 

are factors that grow with time and experience in the teaching role and that it is not something that the 

beginner teachers acquire during their education.   

I have achieved a clearer picture of what to expect and how to enter into the role of teacher with support 

and time.  

 

Keywords: Identity, teacher role, leadership, education, new beginning teachers, theory and Practice. 

Nyckelord: Identitet, lärarroll, ledarskap, utbildning, nyutexaminerade lärare, teori och praktik. 
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1. Inledning  

 

Läraryrket beskrivs idag som ett yrke med hög arbetsbelastning där nya arbetsuppgifter ständigt läggs 

till de befintliga och ökar den redan tunga arbetsbördan. Lärarförbundet anser att det har gått så långt att 

det handlar om en arbetsmiljöfråga och att politikerna måste agera mot de orimligt höga kraven för att 

underlätta lärarnas situation (Lärarförbundet, 2013). Ett av lärarens främsta uppdrag är att förmedla 

kunskaper genom undervisning och dokumentera elevernas framsteg, samt utföra bedömning och 

betygssättning. Men detta uppdrag hamnar lätt i skymundan när lärarens vardag består av en stor del 

administrativt arbete, utvecklingssamtal och elevhälsoarbete med allt vad detta innebär - såsom 

åtgärdsprogram, utredningar, möten samt elev- och föräldrakontakter. Därutöver ska läraren handskas 

med informationsteknologi (IT) och stora elevgrupper samtidigt som skolans resurser inte räcker till för 

elevernas behov av speciallärare eller annat stöd som kan hjälpa eleven att lyckas med sitt skolarbete 

(Lärarförbundet, 2014). Allt detta ingår i en lärares vardag, något som antagligen avskräcker många från 

att utbilda sig trots att läraryrket också erbjuder mångsidiga, roliga och kreativa sidor. 

 

Samhället har stora förväntningar på läraren eftersom denne ansvarar för elevernas kunskapsutveckling 

enligt Skollagen. Det ingår dessutom i lärarens roll och uppdrag att uppträda som en förebild och att 

fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Förväntningarna på läraren kan leda till att 

nyutexaminerade lärare upplever osäkerhet inför sitt kommande uppdrag om de inte har fått tillräcklig 

utbildning i att hantera den praktiska rollen som lärare i klassrummet. 

 

Under lärarutbildningen läser blivande lärare dels ämnesspecifika kurser, men det ingår även en 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där lärarkandidaten ska få praktisk övning i att undervisa elever 

och prova på de olika uppgifter som ingår i läraryrket utöver lektionsförberedelse och undervisning. 

Men det är inte säkert att lärarkandidaten har fått prova på i tillräckligt hög utsträckning för att känna sig 

säker i sin ledarroll. Många nyutexaminerade lärare upplever antagligen osäkerhet över sin förmåga och 

kompetens inför sitt kommande uppdrag. I många fall erbjuds nyutexaminerade lärare en mentor i 

lärarkollegiet under sitt första år på skolan. Mentorn ger råd i olika situationer som uppstår i skolan och 

fungerar som ett stöd för den nyutexaminerade läraren (Lärarförbundet, 2011). 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för nyutexaminerade lärares beskrivningar av sina upplevelser 

under sin första tid i läraryrket och de eventuella svårigheter som de har mött. Ännu en avsikt med 

studien är att undersöka nyblivna lärares tankar om begrepp som läraridentitet och lärar-, och 

ledarrollen. Frågeställningar är följande: 

 

 Hur upplever nyutexaminerade lärare sin första tid i yrket? 

 Vad innebär läraridentitet, lärarroll och ledarskap för nyblivna lärare?   
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3. Bakgrund 

 

Idén om att skriva om hur nyutexaminerade lärare upplever sin första tid i yrket och hur de hanterar den 

verkliga praktiken i klassrummet med eleverna grundar sig i mina egna tankar om hur jag själv kommer 

att agera och förhålla mig till min roll som nybliven lärare. Jag är alldeles i slutet av min utbildning och 

tiden som lärarstudent är snart över. Jag funderade mycket över hur nyblivna lärare hanterar allt vad det 

innebär av lektionsförberedelser, bedömning, föräldrakontakter, dokumentation, administration samt den 

omtalade tidsbristen. Till min glädje fann jag flera studier om nyblivna lärares arbetssituation. Trots att 

det redan har skrivits mycket om ämnet uppstod tanken om att själv få möta nyblivna lärare och ställa 

frågor till dem personligen. Det är en sak att läsa litteratur om nyblivna lärares upplevelser men en helt 

annan att möta rösterna i verkligheten. Min nyfikenhet gällde dels att få lyssna till nyblivna lärares 

tankar kring lärarutbildningen i relation till läraryrket, och dels att få en närmare inblick i hur de 

upplevde eventuella svårigheter den första tiden. Men jag var även intresserad av deras tankar om 

begrepp som läraridentitet, lärarroll och ledarskap i relation till deras situation som nyexaminerade och 

relativt oerfarna lärare. Under min lärarutbildning har jag genomgått flera verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU), både i grundskolan och i förskolan. Det har varit intressant, roligt och spännande 

samtidigt som VFU:n fick mig att på allvar fundera på i vilken grad jag var förberedd på det yrke som 

jag har utbildat mig till i flera år. Jag skulle säga att motivet bakom mitt val av ämne bottnar i en 

ovisshet och osäkerhet över om jag verkligen har den kompetens som krävs för yrket och om jag är 

ensam om mina tankar i slutet av lärarutbildningen.    
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3. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras forskning som är relevant i relation till ämnet – nyutexaminerade lärares 

upplevelser under den första tiden de tjänstgör i yrket och deras tankar kring läraridentitet, lärarroll och 

ledarskap. Forskningen redogör för övergången från lärarstudent till lärare och vilka svårigheter 

nyblivna lärare möter under sin första tid i yrket. 

 

Ulla Lindgren och Åsa Morberg (2001) diskuterar både den teoretiska och den praktiska utbildningen 

för blivande lärare och hur lärarutbildningen förbereder lärarstudenter för och stödjer dem i deras 

kommande yrke (Lindgren & Morberg, 2001). Författarna menar att nyutexaminerade lärare ofta har 

goda ämneskunskaper relaterade till de examensordningar som lärarutbildningen delegerar, men att det 

brister när det kommer till yrkesutövningen eftersom många nyutexaminerade lärare inte ser sambandet 

mellan lärarutbildningens teoretiska perspektiv och vardagen i yrkesrollen. Nyutexaminerade lärare 

kastas dessutom in i yrket utan någon vidare introduktion till verksamheten, samtidigt som 

lärarutbildningens fokus på eleven byts ut mot fokus på läraren som ledare. Författarna beskriver att 

gapet är stort mellan att nyligen ha varit en lärarstudent till att kliva in i yrkes- och ledarrollen med allt 

vad det innebär av ansvar och förväntningar från både elever, föräldrar, kollegor och skolledningen 

(Lindgren & Morberg, 2007, s. 23).  

 

Avhandlingen Första tiden i yrket – från student till lärare av Arja Paulin (2007) undersöker främst de 

svårigheter, problem och utmaningar som nyblivna lärare möter i början av sin yrkesbana och det som 

orsakar dessa svårigheter. Studien bygger dels på skriftliga och muntliga svar på uppgifter under 

lärarutbildningens sista termin och dels på 29 samtal som genomfördes i grupp med nyblivna lärare 

under tre års tid (Paulin, 2007, s. 74). Avsikten med studien är bland annat att undersöka villkoren som 

styr övergången från lärarstudent till lärare för att nå en fördjupad förståelse för hur nyblivna lärare 

hanterar sin första tid i yrket (Paulin, 2007, s. 29). Författaren refererar till forskning av Zeichner och 

Gore (1990), Pollard (1982) och Doyle (1986), som visar att läraridentiteten formas under de första 

yrkesåren i skärningspunkten mellan läraruppdragets komplexitet, eleverna och klimatet i klassrummet, 

skolans traditioner, materiella resurser, skolkoder, kollegor och lokala sociala kontexter, såsom 

kommunen där skolan är placerad, samt samhället i stort. Den första tiden är komplicerad, utmanande 

och svår (Paulin, 2007, s. 39). Vidare hänvisar Paulin (2007) till studier som visar att nyblivna lärare 

inte är förberedda på den arbetsbelastning och det ansvar som de ställs inför i yrkesrollen. Detta leder till 

upplevelser av stress, otillräcklighet och nedstämdhet (Paulin, 2007, s. 41-43). I avhandlingens resultat 
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framkommer samma bild. Lärarstudenter upplever dock att de har tillräckliga ämneskunskaper och 

didaktisk kompetens samt förmågan att se elever och vilket klassrumsklimat som råder. Men de vet inte 

hur de ska hantera sin ledarroll och känner sig osäkra på det mesta som ingår i lärarens arbete (Paulin, 

2007, s. 93- 94).  Paulins resultat visar att nyblivna lärare upplever svårigheter med hanteringen av 

elevgrupper och problemelever. De upplever svårigheter med utövandet av ledarskap, disciplinfrågor 

och skapandet av arbetsro. Nyblivna lärare upplever samarbetssvårigheter med kollegor eller inget 

samarbete alls med kollegor eller bristande stöd från kollegor och skolledning. Vidare förekommer 

svårigheter med föräldrakontakter och samarbetsproblem med skolledningen. Nyblivna lärare saknar 

dessutom effektiva strategier att analysera och hantera konflikter, utföra bedömning, utvecklingssamtal 

och betyg. De belastas av sina upplevelser av ensamhet, tidsbrist, stress, kaos, osäkerhet, otillräcklighet, 

brist på arbetsglädje, nedstämdhet, och en hög arbetsbörda (Paulin, 2007, s. 126f.). 

 

I antologin De första ljuva åren (2001) har redaktörerna Göran Fransson och Åsa Morberg valt ut 

lärarstudenter och nyutexaminerade pedagoger från spridda verksamheter för att beskriva sina 

erfarenheter och upplevelser under sin första tid i yrket. Antologin innehåller även texter av en 

skolledare, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, samt Staffan Selander, professor i didaktik. 

Fransson har dessutom presenterat en forskningsöversikt över de studier som berör svårigheter som 

nyblivna lärare upplever i sin yrkesverksamhet. I flera texter problematiserar Fransson och Morberg 

lärarnas första tid i yrket. Fransson (2001) sammanfattar studier i forskningsöversikten som visar att 

nyblivna lärare upplever oro över sin arbetssituation, stress, och att resurserna brister. Vidare 

framkommer att lärare inte är förberedda på arbetsbelastningen och det som förväntas av dem. Lärare 

har svårigheter med att hantera klassrumssituationer och olika färdighetsnivåer bland elever i samma 

grupp. Vidare beskrivs svårigheter att hantera disciplinfrågor, elevkonflikter, stökiga och omotiverade 

elever, föräldrakontakter, betygssättning samt att finna rätt nivå på undervisningen. I resultatet beskriver 

nyblivna lärare svårigheter med att variera undervisningsmetoderna, förhålla sig till skolans rutiner och 

att organisera den egna verksamheten. Sammantaget visar studierna att nyblivna lärare upplever känslor 

av otillräcklighet på grund av att de inte hinner med sitt arbete och att de inte kan koppla av utanför 

arbetstiden (Fransson, 2001, s.195-196). Fransson hänvisar till en svensk studie av Jönsson och 

Rubinstein Reich (1995) där skolledare som ansåg att nyblivna lärare kan ha problem med sitt ledarskap 

och sin auktoritet intervjuades. Nyblivna lärare är bra på att tala med eleverna, lyssna och reda ut, men 

de är mindre bra på att uppträda bestämt i situationer där det krävs att läraren måste gå in och vara en 

auktoritet (Fransson & Morberg 2001, s. 196f.). Fransson och Morberg diskuterar även stödområden 

som nyblivna lärare skulle behöva hjälp med enligt studier av Janssen och Kelchtermans (1997), och 

dessa områden gäller dels det vardagliga arbetet och dels lärarens kognitiva utveckling. Författarna 
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hänvisar till Franssons (1998) studie som visar fyra aspekter som nyblivna lärare skulle behöva hjälp 

med. Dessa utgörs av praktiskt stöd, såsom konkreta tips och idéer, moraliskt stöd såsom bekräftelse på 

att de gör ett bra arbete, situationshanterande stöd relaterat till inlärningssvårigheter bland eleverna eller 

sociala problem bland eleverna, samt problematiserande stöd relaterat till undervisningssituationer, 

resurser och förutsättningar i relation till mål (Fransson & Morberg, 2001, s. 229). 

 

Eva Rhöses avhandling Läraridentitet och lärararbete (2003) visar hur fem lärare beskriver sitt arbete. 

Syftet med studien är att tolka hur läraridentiteten växer fram och formas i en historiskt och social 

kontext. Rhöse (2003) menar att den nyutexaminerade läraren påverkas emotionellt när föreställningen 

om vad det innebär att vara en lärare möter den vardagliga verkligheten eftersom ”idealbilden egentligen 

saknar verklighetsförankring” (Rhöse, 2003, s. 21-22). Varje dag ställs läraren inför konkreta möten 

med elever, kollegor, föräldrar och skolledare, men även inför indirekta möten eftersom varje person 

tillhör en social kontext som de bär med sig. Läraren påverkas av dessa möten liksom av läroplaner, 

fackliga avtal och lokala överenskommelser. Rhöse (2003) intresserar sig för lärarblivandet och hur 

läraridentiteten växer fram och påverkas både på ett personligt och på ett emotionellt plan och dessutom 

på ett professionellt plan. Intressant för denna uppsats är att det i Rhöses resultat framkommer 

berättelser där respondenternas beskriver att deras första tid präglades av frustration och svårigheter på 

grund av den invecklade skolorganisationen, tidsbrist, arbetets oavslutade karaktär, svårigheter att sätta 

gränser och avsluta arbetsdagen. Samtidigt förefaller det vara så att läraridentiteten stärktes med tiden 

och därmed minskade på svårigheterna (Rhöse, 2003, s. 184-185, 186, 190). 

 

Arne Maltén menar att läraryrket behöver en professionalisering (Maltén, 1995). Författaren diskuterar 

vad lärarkompetens innebär och menar att den uppstår i samspelet mellan de teoretiska kunskaperna och 

den praktiska erfarenheten. Maltén hänvisar till Lee Schulman (1987) som påpekar att lärarkompetensen 

bör innefatta både breda och djupa ämneskunskaper. I lärarkompetensen ingår dessutom en pedagogisk 

förmåga att undervisa eleverna om sina ämnen på ett genomtänkt sätt så att eleverna får chans att 

tillgodogöra sig undervisningen. Lärarkompetensen innefattar även kunskaper om inlärningsprocesser 

hos barn och unga, hur barn och unga lär sig och utvecklas. I lärarkompetensen ingår även kunskaper 

om måldokument, skolans organisation, regelverk och inre struktur, utrustning, läromedel samt de regler 

som styr skolans verksamhet (Maltén, 1995, s.12- 14). Maltén tar även upp en del studier som belyser 

olika typer av lärarpersonligheter. Författaren drar slutsatsen att det kan vara bra för eleverna att möta 

olika lärarpersonligheter under sin skolgång eftersom det kan bidra till elevernas egen utveckling. 
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Samtidigt menar Maltén att olika lärarpersonligheter passar eleverna olika väl, vissa lärarpersonligheter 

passar bra för vissa elever medan andra passar mindre bra (Maltén, 1995, s 12-14).  

4. Teoretisk anknytning 

 

I nedanstående avsnitt presenteras begreppet identitet och yrkesidentitet med hänvisning till Anthony 

Gibbons (2003) och Thomas Luckmann (2007). Begreppen läraridentitet och lärarroll förklaras med 

hjälp av Sofia Persson (2008). Därefter kommer en redogörelse för Ogdens (1991) rollanalys som följer 

den av Arne Maltén (1995). 

 

4.1 Personlig identitet - yrkesidentitet 

 

Utifrån en sociologisk synvinkel beskrivs den personliga identiteten som något djupt subjektivt och 

innefattar individens känslor, värderingar, erfarenheter och prioriteringar. På samma gång som den 

personliga identiteten kan beskrivas som ett fenomen inuti människan formas den samtidigt av yttre 

förhållanden. Identiteten växer fram genom sociala processer utanför oss själva. Luckmann (2007) 

diskuterar identitetens framväxt ur samspelet mellan individ och samhälle (Luckmann, 2007, s. 202). 

 

Gibbons (2003) menar att sociologer ofta delar upp identitetsbegreppet i två typer, dels personlig 

identitet och dels social identitet (Gibbons, 2003, s. 43). Den sociala identiteten är den identitet som 

andra tillskriver individen, som exempelvis yrke, civilstånd eller föräldraskap. Dessa attribut fungerar 

som etiketter över individer genom att markera det som kännetecknar en viss grupp människor eller 

skapar en samhörighet. Gibbons (2003) menar att den sociala identiteten innefattar en kollektiv 

dimension (Gibbons, 2003, s. 44). Men en individ kan ha flera sociala identiteter genom att samtidigt 

vara till exempel både lärare, pappa, muslim och singel (Gibbons, 2003, s. 43). Den personliga 

identiteten är däremot något djupt personligt eftersom den innefattar individens innersta tankar och 

värderingar och markerar hur individer skiljer sig från andra (Gibbons, 2003, s. 44).   

 

Vår personliga identitet utvecklas ständigt i relation till den sociala omgivningen och i denna process lär 

vi känna oss själva, våra styrkor och tillkortakommanden.  I denna utvecklingsprocess skapas en 

upplevelse av oss själva där vi både ser oss som unika varelser i relation till omgivningen samtidigt som 

vi både på ett omedvetet och ett medvetet plan förhåller oss till och samspelar med en social verklighet. 

I denna process skapas våra idéer om oss själva, våra subjektiva värderingar av våra förutsättningar, 
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både kroppsliga och prestationsmässiga, i förhållande till omgivningen. Både den personliga och den 

sociala identiteten får betydelse för vilka prioriteringar vi gör, för vad vi värderar som viktigt och 

meningsfullt i tillvaron samt för hur vi agerar i våra liv (Gibbons, 2003, s. 44). Den personliga 

identitetsutvecklingen är visserligen en djupt subjektiv process men den förhåller sig samtidigt till den 

sociala omgivningens signaler av erkännanden eller ogillanden. Den är således intimt förbunden med de 

sociala positioner vi föds in i eftersom dessa påverkar våra sociala identiteter som i sin tur har betydelse 

för vilka val vi kan göra och faktiskt gör i våra liv mot en bakgrund som bestäms av våra sociala, 

kulturella och ekonomiska resurser. Den personliga och den sociala identiteten är alltså två sidor av 

individen samtidigt som de samspelar och får en avgörande betydelse för hur individen ser på sig själv 

och handlar (Gibbons, 2003, s. 44). 

 

4.2 Läraryrket - lärarollen 

Persson (2008) diskuterar begreppet yrke som härstammar från ordet yrka (arbeta) och betyder 

”sysselsättning” (Persson, 2008, s. 76). Ett yrke kräver särskilda kunskaper, färdigheter och meriter och 

leder till försörjning. Yrket påverkar således livssituationen och den sociala ställningen men även 

individens personliga identitet eftersom det visar vem individen är både inför sig själv och utåt sett inför 

andra, i och med yrkets krav på exempelvis utbildning och erfarenhet. Vidare diskuterar Persson 

begreppet läraryrket och lärarrollen (Persson, 2008, s.76). Författaren beskriver läraryrket som en 

arbetsbeteckning och lärarrollen som en yrkesroll som innefattar relationer till elever, föräldrar och 

kollegor samt skyldigheter och rättigheter förenade med yrkesutövningen. Lärare personifierar 

lärarrollen när de praktiserar yrket. Till detta ska läggas de allmänna förväntningar som ställs på 

lärarrollen för att den ska kunna utövas och det faktum att olika lärare utövar sitt yrke på olika sätt beror 

på deras personlighet men även på de förutsättningar som läraren arbetar utifrån i form av resurser och 

skolkulturer (Persson, 2008, s.77, 79).  Det är dock alltid individer som gestaltar lärarrollen, och dessa 

individer kan utöva rollen på en mängd olika sätt beroende på sin personlighet och personliga identitet, 

men även sin erfarenhet. Persson (2008) menar exempelvis att nyutexaminerade lärare kan behöva tid på 

sig för att hitta en tolkning av lärarrollen som passar både för dem själva och som uppfattas som 

autentisk av omgivningen innan de känner sig bekväma i sin lärarroll i förhållande till den personliga 

identiteten och yrkesidentiteten (Persson, 2008, s. 83). 
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4.3 Läraridentitet 

 

Läraridentiteten växer fram i skärningspunkten mellan den personliga identiteten, yrkesidentiteten och 

gestaltningen av lärarrollen. Begreppet läraridentitet kan förstås utifrån hur individen förhåller sig till 

sitt yrke, hur individen reflekterar kring sin yrkesidentitet och sin yrkesroll, men även i relation till hur 

individen praktiserar sitt yrke. Persson (2008) identifierar flera förhållningssätt. Vissa lärare väljer att 

”arbeta som” lärare medan andra väljer ”att vara” lärare. En tredje variant är att låta arbetet flyta 

samman med det övriga livet. Att identifiera sig med sitt yrke kan innebära att man inordnar yrkesrollen 

med den personliga identiteten (Persson, 2008, s.84- 85). 

 

4.4 Rollanalys 

 

Ogden (1991) har beskrivit lärarrollen med hjälp av fyra dimensioner. Dessa dimensioner kan 

tillsammans beskriva läraridentitet. 

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1.1 Rollanalys i enlighet med Ogden (1991)  

 

Maltén (1995) hänvisar till Ogden (1991) som beskriver att lärarens personlighet speglar den enskilda 

pedagogens egenart i form av stabilitet, typ av temperament, graden av öppenhet, ledarbeteende och 
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den inte oföränderlig eftersom utbildning och erfarenhet kan omskaka, förändra och även utveckla 

personligheten (Maltén, 1995, s. 12). Utbildning leder till större insikt och inverkar på den egna 

personlighetens starka och svaga sidor. Faktorerna som styr och påverkar pedagogens grundläggande 

synsätt när det gäller elevsyn, människor syn och samhället i sig är värderingar och ideologi medan den 

pedagogiska grundsynen bär upp lärarrollen. I lärarens pedagogiska grundsyn ingår en genomtänkt 

kunskapssyn och det är viktigt att det finns ett samspel mellan pedagogens kunskapssyn och 

samhällssyn och vad dessa kan betyda för lärarens val av undervisningsform och arbetssätt i relation till 

eleverna. Ogden (1991) menar att relationsfärdigheter har en central betydelse för kommunikation med 

individer, när pedagogen vill förmedla kunskaper till andra individer, d. v. s. till elever. Denna färdighet 

kräver en förmåga av förståelse, respekt, lyhördhet och känslor. Författaren pekar på att dessa 

färdigheter och erfarenheter grundläggs i barndomen och följer sedan med individen i vuxen ålder även 

om de kan övas in genom utbildning. När Ogden (1991) beskriver den praktiska/pedagogiska 

färdigheten menar han att den är väsentlig för lärarens undervisningsförmåga och förmåga att utöva 

social uppfostring. Till detta arbetssätt hör förmågan att genomföra goda planeringar och att genomföra 

och utvärdera undervisningen (Maltén, 1995, s. 12).  

 

5. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilken metod studien anknyter till och de metodologiska överväganden som 

har gjorts. Här presenteras urvalet av informanter, avgränsning, genomförande, analysmetod samt vilka 

metodologiska och etiska överväganden har gjorts. 

 

Studien utgår från en intervjuundersökning av fyra lärare och ansatsen är kvalitativ. Motivet bakom 

metodvalet bygger på uppsatsförfattarens ambition att undersöka intervjupersonernas upplevelser och 

beskrivningar av sin första tid i yrket samt deras tankar om begrepp som läraridentitet, lärarroll och 

ledarskap. Den kvalitativa metoden lämpar sig vid en intervjuundersökning där forskaren vill fånga 

intervjupersonernas upplevelser och därefter tolka innebörden i intervjupersonernas utsagor (Svensson 

& Ahrne, 2013, s. 22-23). Kvale (1997)  talar om den kvalitativa intervjuns kännetecken och 

"förståelseform" (Kvale, 1997, s. 34-36). Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är enligt 

författaren att försöka fånga och förstå intervjupersonens "livsvärld", dvs. de erfarenheter, 

förutsättningar och upplevelser som formar intervjupersonen och som denne förhåller sig till.  Kvale 

(1997) talar även om begreppet "mening", som handlar om intervjuarens förmåga att förstå och tolka 

innebörden i vad intervjupersonen menar både på det faktiska planet men även på "meningsplanet", dvs. 

vad som sägs mellan raderna (Kvale, 1997, s. 34). Forskaren bör dock ha klart för sig är att den 
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kvalitativa forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation där både intervjuare och intervjuperson 

reagerar på varandra genom sina respektive perspektiv (Kvale, 1997, s. 39). Den kunskap som 

produceras i sammanhanget måste betraktas som kontextuell (Kvale, 1997, s. 47). Det råder inga 

objektiva sanningar utan de olika valen som styr en studie som exempelvis urval, teoretiskt ramverk, 

forskningsfrågor och intervjufrågor är just forskarens val och ingår som en del av 

kunskapsproduktionen. Detta påverkar studien. Svensson och Ahrne (2013) menar därför att en bra 

forskare strävar efter objektivitet och låter inte sina egna intressen styra studien åt det håll som bäst 

överensstämmer med det egna intresset eller den egna misstanken (Svensson och Ahrne, 2013, s. 219).  

 

Uppsatsens frågeställningar är formulerade utifrån ett intresse för nyblivna lärares upplevelser kring sin 

första tid i yrket och deras tankar kring begrepp som läraridentitet, lärarroll och ledarskap. 

Tolkningsmetoden utgår av den anledningen från ett fenomenologiskt perspektiv som handlar om att 

försöka fånga kärnan i intervjupersonernas subjektiva upplevelser så som dessa visar sig för 

intervjupersonerna. Enligt Kvale undersöker fenomenologin den subjektiva upplevelsen utan hänsyn till 

upplevelsens ursprung eller orsak (Kvale, 1997, s. 42, 55). 

5.1 Urval och avgränsningar 

Antalet intervjupersoner i denna studie uppgår till fyra stycken. Med tanke på att syftet med uppsatsen 

är att undersöka nyblivna lärares upplevelser av sin första tid i yrket var ambitionen att få kontakt med 

lärare som inte arbetat allt för länge i yrket för att deras upplevelser skulle vara färska i minnet. Urvalet 

bygger dels på kontakt med min VFU-handledare som förmedlade två lämpliga intervjupersoner och 

dels på ett så kallat ”snöbollsurval” som kan innebära att kontakten med lämpliga respondenter etableras 

genom en bekant som förmedlar kontakter med lämpliga intervjupersoner i deras sociala kontaktnät 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013, s. 43). I detta fall etablerades kontakt med två lämpliga 

intervjupersoner genom en student som deltar i samma utbildning som jag själv. En betydelsefull 

avgränsning var att de nyutexaminerade lärarna skulle vara utbildade att undervisa från förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år, dvs. årskurserna f6- år 6 eftersom jag själv utbildar mig till 

lärare för samma åldrar. När kontakten var etablerad skickades ett informationsbrev via e-post där syftet 

med studien förklarades. Samtliga lärare samtyckte till att delta i min intervjuundersökning. 

 

Intervjupersonerna består av fyra lärare som har arbetat ungefär ett år i yrket. Nedan följer en kortfattad 

presentation av intervjupersonerna som getts fingerade namn för att skydda deras identitet. 

 

Sara 
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Sara är 27 år och arbetar vid tidpunkten för intervjun med årskurs 1 på en kommunal grundskola.   

Anna 

Anna är 34 år och arbetar vid tidpunkten för intervjun med årskurs 1 på en kommunal grundskola 

Erika 

Erika är 35 år och började med att ta över en årskurs 3 i en kommunal grundskola i några månader. 

Därefter fick hon en tjänst och arbetar för tidpunkten för intervjun med årskurs 1. 

Johanna 

Johanna är 29 år och arbetar vid tidpunkten för intervjun med årskurs 1 på en kommunal grundskola. 

 

5.2 Genomförande och datainsamling 

När intervjupersonerna hade samtyckt till att delta i undersökningen skickades ett informationsbrev till 

var och en av dem via e-post där syftet med studien förklarades. Intervjuerna bokades in efter det att 

samtliga respondenter tagit del av informationsbrevet och samtyckt till att delta i undersökningen. 

Intervjuerna ägde rum på respektive informants arbetsplats i deras klassrum (enligt deras förslag) under 

en period på tre veckor. Intervjuerna varade mellan cirka 45 minuter till cirka 90 minuter. Samtliga 

informanter gav sitt samtycke till ljudinspelning. Intervjuerna genomfördes utifrån en halvstrukturerad 

frågeteknik med stöd av en intervjuguide som hade formulerats i förväg. En sådan frågeteknik ger dels 

intervjufrågorna struktur men även utrymme för följdfrågor och stickspår om tillfälle ges vilket 

bedömdes som värdefullt då syftet vara att fånga intervjupersonernas upplevelser. Frågorna gav 

utrymme till öppna svarsalternativ (Nilsson, 2014, s. 149-151). Samtliga intervjupersoner fick samma 

frågor under intervjuerna men i och med den halvstrukturerade frågetekniken flexibla karaktär 

varierades ordningen och dessutom uppstod stickspår och följdfrågor i intervjusituationerna vilket 

innebar att de i förväg formulerade frågorna inte fick samma utrymme hos var och en av 

intervjupersonerna. 

 

5.3 Dataanalys 

Efter det att intervjuerna hade genomförts transkriberades materialet i sin helhet. I presentationen av 

resultatet har uppsatsförfattaren anpassat språket till en mer skriftspråksanpassad form för att underlätta 

läsningen men utan att äventyra meningen i intervjupersonernas utsagor. Transkriberingarna lästes 

igenom flera gånger för att få en helhetsbild av materialet. I ett andra steg markerades återkommande 

och betydelsebärande utsagor som var viktiga i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Informanternas utsagor både liknade och skilde sig från varandra. Uppsatsförfattaren valde att handskas 



16 

 

med materialet utifrån den dataanalysmetod som Kvale (1997) benämner "Meningskoncentrering" och 

som innebär att långa uttalanden reduceras till kortare utan att meningen i utsagan går förlorad (Kvale, 

1997, s. 174-178).  Under dataanalysen urskildes tre teman: lärarens upplevelser av lärarutbildningen 

relaterat till läraryrket, lärarens upplevelser under den första tiden i yrket och lärarens tankar om 

begreppen läraridentitet, lärarroll och ledarskap. 

 

5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att försäkra sig om en studies trovärdighet kan den kontrolleras i relation till krav på validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet innebär att studien undersöker det som var tänkt att studera 

och om datamaterialet är relevant och användbart. Reliabilitet innebär krav på att undersökningen har 

skett på ett korrekt sätt och att den är pålitlig och att den skulle komma fram till ett liknande resultat om 

någon annan intervjuare ställt samma frågor i en intervju (Bell, 2006, s. 117-118). Generaliserbarhet 

handlar om att kunna dra generella slutsatser av resultatet och om det går att överföra slutsatser kring 

resultatet till andra intervjupersoner (Svensson & Ahrne, 2013, s. 28-29). I denna studie har en 

betydelsefull avgränsning varit att intervjua fyra lärare, vilket innebär att det inte går att dra några 

generella slutsatser av lärares upplevelser i allmänhet då studien enbart undersöker fyra lärares 

upplevelser.   

 

5.5 Etiska överväganden 

Studien undersöker lärares upplevelser under den första tiden i yrket i förhållande till eventuella 

svårigheter, samt nyblivna lärares tankar om begrepp som läraridentitet, lärarroll och ledarskap. 

Eftersom studien inkluderar människor är det av största vikt att förhålla sig etiskt i relation till 

intervjupersonerna för att inte kränka deras integritet. Vetenskapsrådet har ställt upp etiska principer 

som ett stöd för forskaren vad gäller intervjupersoner (Svensson & Ahrne, 2013, s. 31). 

 

Den första riktlinjen, informationskravet innebär att informera intervjupersonen om undersökningens 

syfte. Det ska framgå att deltagandet är frivilligt, anonymt och att det går att dra sig ur undersökningen 

när som helst. I studien informerades samtliga fyra intervjupersoner om undersökningens syfte och i 

informationsbrevet som skickades till intervjupersonerna förklarades att det var frivilligt att delta i 

undersökningen samt att de inte skulle kunna identifieras eftersom deras identitet skulle skyddas genom 

fingerade namn. Intervjupersonerna informerades dessutom om att det var möjligt att avbryta 

intervjuerna när som helst. 
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Den andra riktlinjen är samtyckeskravet som uppfylldes i och med att de fick tillfälle att välja om de 

ville delta i undersökningen. Innan intervjun inleddes passade uppsatsförfattaren på att muntligen ställa 

frågan om samtycke igen.  

 

Den tredje riktlinjen gäller konfidentialitetskravet som innebär att forskaren skyddar intervjupersonens 

identitet genom att garantera anonymitet och att exempelvis inte gå ut med intervjupersonens 

arbetsplats. Uppsatsförfattaren har som redan påpekat valt att presentera deltagarna med fingerade 

namn, vilket deltagarna informerades om i informationsbrevet.  

 

Den sista riktlinjen handlar om nyttjandekravet och handlar om att informera intervjupersonen om hur 

datamaterialet ska nyttjas och att det enbart används för studiens syfte. Vidare ska forskaren beskriva för 

intervjupersonen att materialet förvaras på ett sätt som inte avslöjar deltagarens identitet och att det 

kommer att makuleras när studien har slutförts. Detta informerade uppsatsförfattaren deltagarna om i 

informationsbrevet (Svensson & Ahrne, 2013, s. 31).  
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6. Resultat och analys 

Resultatet presenteras under tre rubriker som sammanfattar de teman som framkom under dataanalysen.  

Här kopplas även resultatet av intervjuerna till den tidigare forskningen och till teorin. 

 

6.1 Lärarens upplevelser av lärarutbildningen relaterat till läraryrket 

 

Under intervjuerna framkommer att tre av de fyra informanterna upplever att lärarutbildningen inte 

förberedde dem tillräckligt för läraryrkets praktiska dimension vilket överensstämmer med Lindgren och 

Morberg som pekar på gapet mellan studentrollen och lärarrollen och att nyblivna lärare upplever att de 

saknar praktiska kunskaper (Lindgren & Morberg, 2007, s.23).  

 

Intervjupersonerna menar att lärarutbildningen innehöll otillräckligt med utbildning i metodik eller 

praktisk handledning i hur man undervisar elever med särskilda behov och inlärningssvårigheter. De 

önskar också att de hade fått utbildning i hur man agerar vid konflikter eller vad som gäller vid 

föräldrakontakter. Erika uttrycker: 

 

Jag tycker inte att utbildningen har erbjudit mig allt som ingår i mitt yrke [...] Jag saknar 

hur man hanterar elever som inte vill göra något. Jag kan säga att allt detta var jag 

tvungen att lista ut själv.[...] det teoretiska har vi fått lära oss men det gick väldigt snabbt. 

[…] Det mesta luskar man ut på egen hand. 

 

I intervjuerna framkommer att tre av lärarna anser att utbildningen ligger långt ifrån den verkliga 

yrkesrollen. Rhöse (2003) talar om att blivande lärare har en “önskebild” av den lärare de skulle vilja 

vara men att den bilden utmanas då den läraren påbörjar sin första lärartjänst och inser att önskebilden 

saknar verklighetsförankring (Rhöse, 2003, s. 22). I Rhöses resultat framkommer att informanterna i 

olika grad bland annat saknat ämnet konflikthantering och hur man ska förhålla sig till föräldrar (Rhöse, 

2003, s. 136, 176f). Någon anser att lärarutbildningen inte lyckades med att förbereda dem för yrket och 

att verkligheten i yrkesrollen upplevdes närmare som en "reality shock" (Rhöse, 2003, s. 142). I den 

tidigare forskningen visar Maltén (1995) genom att hänvisa till Schulmans (1987)  åsikt att 

lärarkompetensen innefattar många olika förmågor och kunskaper (Maltén, 1995) Maltén diskuterar 

även vad lärarkompetens innebär och menar att den uppstår i samspelet mellan de teoretiska 

kunskaperna och den praktiska erfarenheten (Maltén, 1995, s. 12-14). I denna studie beskriver 
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intervjupersonerna ungefär samma upplevelser och de är kritiska mot att lärarutbildningen inte har 

förberett dem så väl som de kunde ha önskat. Detta ligger i linje med det Paulin säger om att nyblivna 

lärare inte är förberedda på alla de uppgifter som ingår i lärarens arbete. Paulin menar att nyblivna lärare 

upplever att de har teoretiska ämneskunskaper men att de inte är förberedda på ledarrollens praktiska 

sida (Paulin, 2007, s.41-43, 93). Johanna beskriver: 

Jag skulle vilja att det var mer praktiskt än teoretiskt […] Det mesta av det som jag har 

lärt mig på utbildningen har inte riktigt någon koppling till det praktiska. [...]utbildningen 

och praktiken går inte riktigt hand i hand med verkligheten […] Det är ett stort glapp 

mellan utbildning och verklighet. [...]Vi fick lära oss om ämnena men inte hur vi skulle 

lära ut. Till och början så kände jag mig redo att börja jobba men det tog inte så lång tid 

innan jag kunde inse att det var en annan värld det gick inte ihop med det jag hade lärt 

mig på Lärarhögskolan. 

 

Intervjupersonerna är nöjda med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i olika grad. Särskilt en 

av lärarna är nöjd med VFU:n eftersom läraren berättar att hon fick en kunnig handledare och ett stort 

utrymme att genomföra lektioner i klassrummet. Sara berättar: 

  

Jag är faktiskt jättenöjd med min utbildning men jag vet att det är många som inte är 

nöjda […] jag tycker att jag har fått det jag behöver och jag tog till mig det som jag kände 

kunde hjälpa mig. 

 

Två av lärarna är särskilt kritiska till lärarutbildningen. De önskar att VFU:n hade gett dem mer. Erika 

berättar att hennes förväntningar på VFU:n inte uppfylldes. Hon fick inte se tillräckligt mycket och drar 

slutsatsen att det är först när hon började arbeta som hon insåg hur tufft det var: 

 

När man kommer ut på VFU:n så har man en handledare och man gör inte så mycket och 

man får heller inte se så mycket […] Jag fick aldrig se det administrativa, föräldramöten, 

planeringar eller konflikthantering.   

 

Anna menar att hon lärde sig mest under sin VFU eftersom hon fick prova på verkligheten och eftersom 

hennes handledare var tydlig och bra. Men samtidigt menar hon att utbildningen saknade viktiga delar, 

som till exempel vilka ramar som gäller i kontakten mellan skolan och de sociala myndigheterna. Anna 

berättar att hon hade stora förväntningar om att lära sig mycket under VFU:n men att det inte blev riktigt 

så: 
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Man fick inte chansen att utföra utan man var tvungen att observera. […] Man var inte 

riktigt inkluderad på så sätt att jag skulle ha ansvar […] Det jag saknade var att man inte 

fick praktisera det som man fick lära sig på Lärarhögskolan, man skulle istället observera 

och anteckna hela tiden. 

 

I den tidigare forskningen framkommer att nyblivna lärare inte anser att lärarutbildningen förberett dem 

tillräckligt för yrket och att nyblivna lärare har behov av att utvecklas i flera områden vilket bekräftas av 

intervjupersonerna i denna studie. 

 

Fransson och Morberg (2001) hänvisar till studier av Janssen och Kelchterman (1997) som har kommit 

fram till att lärare behöver stöd både i det vardagliga arbetet och med sin kognitiva utveckling (Fransson 

& Morberg, 2001, s, 229). Fransson och Morberg (2001) refererar även till Franssons (1998) studie som 

visar att nyblivna lärare behöver hjälp med både konkreta tips och idéer på hur de kan agera i olika 

situationer som uppstår i skolan bland elever med inlärningssvårigheter och sociala problem, något som 

sammanfaller med intervjupersonernas upplevelser (Fransson & Morberg, 2001, s, 229). Sammantaget 

framgår det av både den tidigare forskningen och av resultatet i denna studie att lärarutbildningen saknar 

viktigt innehåll som skulle kunna förbereda nyblivna lärare i högre grad för den praktiska aspekten av 

yrkesrollen. 

 

6.2 Lärarens upplevelser under den första tiden i yrket 

 

I resultatet framkommer liknande mönster av upplevelser bland informanterna när det gäller den första 

tiden i yrket. Upplevelserna kännetecknas av stress som bottnar i tidsbrist och oro, nervositet och rädsla 

för att undervisa fel, för att misslyckas med att utmana eleverna och rädsla för att eleverna inte skulle 

uppnå målen. När det gäller arbetssituationen berättar Anna: 

 

Alla kraven, utvecklingssamtal och dokumentationer som måste göras […]alla måsten som 

kommer uppifrån som gör att man inte får vara så mycket med barnen. Och det är möten 

hela tiden. Man får inte göra sitt jobb så som man vill utan alla måsten tar över. Ibland 

tänker jag att det är ett skitjobb och ibland vet jag inte om jag kommer att vara lärare 

resten av livet, i alla fall om det fortsätter så här.[...] Det är för lite tid med barnen. 
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Erika beskriver att det administrativa, dvs. dokumentation, omdömen och utvärderingar fortfarande tar 

en stor del av arbetstiden och att tiden inte räcker till: 

 

Jag planerar under sommarlovet eftersom det är viktigt för mig att mina elever får en bra 

grund […] jag vet inte ifall det beror på att jag fortfarande är ny och inte har kommit in i 

rutinerna. Det kan kännas stressande och oroväckande. 

 

Intervjuerna visar likheter med den tidigare forskningen. Rhöses (2003) resultat visar att nyblivna lärare 

har svårt att avsluta arbetet på grund av att tiden inte räcker till för det som ingår i arbetsuppgifterna och 

att lärarna upplevde frustration över att inte kunna avgränsa arbetet på grund av tidsbristen (Rhöse, 

2003, s. 184-185).  

 

Tre av informanterna löser tidsproblemet i sin arbetssituation genom att arbeta mer utöver arbetstiden. 

Sara berättar att hon fortfarande sitter utanför arbetstiden för att hinna med och att hon inte hade 

förväntat sig detta innan hon började arbeta i läraryrket. Hon berättar att hon kände stor oro som ny 

lärare över att inte räcka till i klassrummet vilket ledde till en känsla av otillräcklighet när hon insåg att 

hon inte hann med alla elever. Anna beskriver dagarna som stressiga med ett högt tempo. Hon lägger 

ned mycket tid på planering för att kunna förbättra undervisningen på ”tid som egentligen inte finns”. 

Hon menar att det är viktigt att reflektera över det som gick bra och det som gick mindre bra, men att det 

inte finns arbetstid avsatt till reflektion. Hon reflekterar därför utanför arbetstid. Upplevelserna 

överensstämmer med Franssons och Morbergs resultat som visar nyblivna lärares upplevelser av 

otillräcklighet och stress över sin pressade situation, tidsbristen och att de inte kan koppla av utanför 

arbetet (Franssons & Morberg, 2001, s. s.195-196). Johanna beskriver hur det till en början fanns 

mycket att lära sig i yrket. Hon räknar upp allt från dokumentation, planering och hur man handskas 

med föräldrar och elever med olika diagnoser, samt hur man hanterar traumatiska händelser i elevernas 

hemmiljöer. Lindgren och Morberg beskriver hur nyblivna lärare ofta kastas in i yrket utan en noggrann 

introduktion i verksamheten eller yrkesrollen. En stor börda av ansvar och förväntningar från både 

elever, föräldrar, kollegor och skolledning läggs på den nyblivna lärarens axlar (Lindgren & Morberg, 

2012, s. 23). 

 

Sammantaget visar intervjuerna att intervjupersonerna upplevde tidsbrist som en stressande faktor, något 

som överensstämmer med den tidigare forskningen av Paulin som visar att nyblivna lärare upplever 

stress och otillräcklighet samt ensamhet, osäkerhet, brist på arbetsglädje och nedstämdhet som en 

konsekvens av att inte hinna med arbetet (Paulin, 2007, s. 42, 147). 
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Informanterna upplever även oro för att inte räcka till på det didaktiska planet och pekar även här på 

tidsbristen som en bidragande faktor. Men en tolkning av oron och rädslan att lära ut på fel sätt eller 

svårigheten med att hitta balansen i undervisningsnivån så att det stimulerade alla elever kan vara att 

informanterna upplever att de saknar kunskap om de didaktiska verktygen för att lära ut på rätt sätt 

enligt skolans måldokument. Sara, Anna och Erika beskriver att den första tiden präglades av nervositet 

och rädsla över att inte hinna med det centrala innehållet i Lgr11 på grund av oerfarenhet och oro över 

att eleverna inte skulle utmanas. Rädslan var ständigt närvarande över att misslyckas med elevernas rätt 

till en utbildning i linje med målformuleringar och skolplaner. Johanna lyfter fram att en bra kontakt 

med föräldrarna är nyckeln till undervisningen och om den inte är bra så kan det skapa problem, oro och 

stress. I början var hon orolig och nervös men det gick över i takt med att erfarenheten ökade vilket 

stämmer överens med Rhöses resultat som visar att lärarna upplevde att de växte in i yrket med tiden 

och att svårigheterna minskade (Rhöse, 2003, s. 186). 

 

För Sara, Anna och Erika var föräldrakontakterna särskilt svåra i början. I intervjuerna framkommer det 

att de upplevde osäkerhet och rädsla för att göra fel i relation till föräldrarna. Anna beskriver att hon 

upplevde föräldrarna som svårast i början men att hon fått lära sig att tillmötesgå dem samtidigt som hon 

menar att de kan ta över om man tillmötesgår dem för mycket. Sara beskriver upplevelser av 

föräldrarnas förväntningar och att hon inte alltid kunde tillfredsställa dem och att hon kände rädsla 

gentemot dem. Liknande upplevelser upptäcker Paulin, där föräldrakontakter beskrivs som 

komplicerade när föräldrar ställer orealistiska krav, är negativa eller brister i ansvar (Paulin, 2007, s. 

112f.). Även Rhöse (2003) beskriver hur nyblivna lärare kan uppleva föräldrakontakterna som 

problematiska. I resultatet framkommer att en lärare hade upplevt orättvis behandling av föräldrar. 

Dessutom framgår det önskemål om vägledning och kunskap i hur föräldrakontakten kunde utformas i 

början av yrkesbanan (Rhöse, 2003, s. 150-151, 182). Anna upplever överhuvudtaget att det är mycket 

tid som läggs på föräldrarna, allt från dokumentation till föräldramöten: 

  

Detta tar för mycket tid och därför önskar jag att vi skulle få mer tid till att vara  lärare, 

som jag trodde var lärarjobbet, men så är det inte. 

 

Erika berättar att hon kunde känna rädsla inför föräldramöten där hon var tvungen att redovisa sitt arbete 

och uppfylla deras förväntningar: 

  



23 

 

När jag skrev veckobreven kunde jag känna mig stressad och rädd för att göra fel, man 

vill ju inte att föräldrarna ska klaga. […] När jag började här så fick jag en årskurs tre 

som var stökig och föräldrarna var missnöjda. Det var en press över att föräldrarna hade 

höga förväntningar på att jag skulle ro i land den här klassen. 

 

Fransson och Morberg (2001) beskriver att flera nyblivna lärare ofta talar om föräldrakontakterna i sina 

berättelser och att de upplever dem som svåra. Det är inte helt oförståeligt, menar Fransson och 

Morberg, att föräldrar kan ställa sig något skeptiska till nyblivna lärare i början. Men författarna menar 

dock att i de allra flesta fall upplever nyblivna lärare stöd av föräldrar och att kontakten med föräldrar 

sällan leder till allvarliga dilemman även om det kan förekomma svårigheter med förtroendet (Fransson 

& Morberg, 2001, s. 175-176). 

 

6.3 Lärarens tankar om begreppen läraridentitet, lärarroll och ledarskap 

 

Sara beskriver att lärarrollen är svår i början då erfarenheten saknas. Hon menar att lärarrollen är något 

som läraren växer i med erfarenheten och med tiden, vilket även framgår i den tidigare forskningen av 

Rhöse som beskriver hur läraridentiteten stärktes med tiden i yrket vilket också leder till att 

svårigheterna minskade (Rhöse, 2003, s. 186). Persson menar också att den nyblivna läraren kan behöva 

tid på sig för att hitta en tolkning och en gestaltning av lärarrollen kopplat till den egna personliga 

identiteten och den nya yrkesidentiteten som både passar för dem själva och uppfattas som autentisk av 

omgivningen (Persson, 2008, s. 83). Maltén (1995) hänvisar till Ogden (1991) som beskriver 

lärarrollen/läraridentiteten med hjälp av en modell som innefattar fyra dimensioner: relationsfärdighet, 

värden/ideologi, personlighet och praktisk och pedagogisk färdighet. Ogden menar även att dessa fyra 

dimensioner står i en ständig utveckling (Maltén, 1995, s. 12). På ett liknande sätt som Rhöse och 

Persson visar menar Ogden att allt detta ingår i lärarrollen/identiteten men att det utvecklas med tiden. 

 

Sara menar även att en nybliven lärare måste våga ta för sig och prova saker för att kunna bli en stark 

ledare och att läraridentiteten växer fram i och med de misstag den nyblivna läraren gör, men också i 

och med framgångarna i yrket. Hon fick hjälp av mer erfarna lärare som hon kunde vända sig till, vilket 

kändes tryggt. För Sara innebär en läraridentitet både att ha en lärarutbildning bakom sig med de 

kunskaper utbildningen kräver och dessutom att ha en ledarroll. Det som Sara tar upp ligger i linje med 

Persson som menar att läraridentiteten växer fram i skärningspunkten mellan den personliga identiteten, 
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yrkesidentiteten och gestaltningen av lärarrollen. Att identifiera sig med sitt yrke kan innebära att 

inordna sig i yrkesrollen i relation till den egna personliga identiteten (Persson, 2008, s. 85). 

 

Erika berättar att hon fick en stökig årskurs tre när hon började som lärare. Det var till en början 

oroväckande och hon upplevde stress. Med tiden växte hon in i ledarrollen och så småningom såg hon 

sig själv som en lärare även om det tog ett tag. Läraridentiteten växte alltså fram och var inget hon redan 

hade när hon avslutade sin lärarutbildning. Erika tror att ledarrollen är förknippad med vem man är som 

person. Hon beskriver sig som framåt och säger att hon tar för sig, men i början var det svårt att hitta sin 

ledarroll i en stökig klass med missnöjda föräldrar som hade höga förväntningar. Detta kan kopplas till 

Persson som beskriver läraryrket som en arbetsbeteckning och lärarrollen som en yrkesroll som 

innefattar relationer till elever, föräldrar och kollegor samt skyldigheter och rättigheter förenade med 

yrkesutövningen. Lärare personifierar lärarrollen när de praktiserar yrket. Till detta ska tilläggas de 

allmänna förväntningar som ställs på lärarrollen och det faktum att olika lärare utövar sitt yrke på olika 

sätt beroende på deras personlighet, men också beroende på de förutsättningar som läraren arbetar 

utifrån i form av resurser och skolkulturer (Persson, 2008, s.77, 79). 

 

Erika pekar på röstens och kroppsspråkets betydelse eftersom barnen läser av läraren direkt och testar 

gränserna. Det gäller att ha en bestämd röst och en bra kroppshållning menar hon. Detta kan kopplas till 

Malténs (1995) diskussion av Ogden (1991) som diskuterar pedagogens personlighet och egenart 

relaterat till hur personligheten och egenarten avspeglas i form av stabilitet, typ av temperament, graden 

av öppenhet, ledarbeteende och verbal förmåga (Maltén, 1995). Författaren menar att även om 

personligheten kännetecknas av stabilitet är den inte oföränderlig eftersom utbildning och erfarenhet kan 

påverka och förändra personligheten samtidigt som den kan utvecklas. Utbildning kan leda till en större 

insikt och därmed påverka den egna personlighetens starka och svaga sidor. Författaren beskriver att i 

den pedagogiska grundsynen ingår en genomtänkt kunskapssyn. Det är viktigt att det finns ett samspel 

mellan pedagogens elevsyn, kunskapssyn och samhällssyn samt vad dessa inställningar kan betyda för 

lärarens val av undervisningsform och arbetssätt (Maltén, 1995, s. 12).  

 

Gibbons menar att sociologer ofta delar upp identitetsbegreppet i två typer, dels i personlig identitet och 

dels i social identitet (Gibbons, 2003, s. 43). Den sociala identiteten är den identitet som andra tillskriver 

individen som till exempelvis yrke, civilstånd eller föräldraskap. Dessa attribut fungerar som etiketter 

över individer genom att de markerar det som kännetecknar en viss grupp människor eller samhörighet 

mellan vissa människor. Gibbons (2003) pekar också på att den sociala identiteten innefattar en 

kollektiv dimension (Gibbons, 2003, s. 44)  
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Johanna upplevde inga problem med ledarskapet den första tiden eftersom de var två pedagoger i 

klassrummet. Hon använder sin handledares ledarskap som förebild i undervisningssituationerna. 

Johanna lyfter fram kroppsspråkets och röstens betydelse för ledarskapsrollen eftersom det speglar vem 

man är. Hon menar att läraren också kan få eleverna med sig med hjälp av rösten och kroppsspråket. Det 

är av stor vikt hur man talar med eleverna eftersom de kan bli fokuserade om läraren kan lyckas med att 

använda rösten och kroppshållningen som ett redskap. Här belyser även Persson att det dock är individer 

som gestaltar lärarrollen och att individer utövar rollen på en mängd olika sätt beroende på sin 

personlighet och personliga identitet, men även beroende på erfarenhet (Persson, 2008, s.77, 79).   

 

På frågan vad läraridentitet innebär för Johanna svarar hon att det är något som växer fram med i och 

med erfarenheten i yrket. Persson definierar begreppet läraridentitet som något som kan förstås utifrån 

hur individen förhåller sig till sitt yrke, hur individen reflekterar kring sin yrkesidentitet och sin 

yrkesroll men även i relation till hur individen praktiserar sitt yrke. (Persson 2008, s.84). Här menar 

även Ogden (1991) enligt Maltén, som tidigare nämnt, att utbildningen kan leda till en större insikt och 

därmed påverka den egna personlighets starka och svaga sidor (Maltén, 1995, s. 12). Luckmann (2007) 

talar på ett liknande sätt om hur den personliga identiteten formas och växer fram i relation till 

omgivningen och samspelet mellan individ och samhälle samtidigt som den kan beskrivas som ett 

fenomen inuti människan. Den personliga identiteten har en djupt subjektiv kärna som innefattar 

individens känslor, värderingar, erfarenheter och prioriteringar men på samma gång formas den av yttre 

sociala processer utanför oss själva (Luckmann, 2007, s. 202).  

 

I intervjuerna med Sara, Erika och Johanna framkommer att de relaterar läraridentiteten till ledarrollen 

och till hur de agerar i klassrummet genom röst och kroppsspråk, samt hur de klarar av att hantera eller 

intressera eleverna. Läraridentiteten är dessutom något som växer fram med tiden i och med erfarenhet, 

misstag och framgångar. En av informanterna skiljer på sin identitet som lärare från sin identitet såsom 

privatperson. För Anna innebär läraridentiteten en roll som hon antar när hon går till arbetet. Hon är den 

enda av informanterna som betonar skillnaden mellan yrkesrollen och den privata personen. I Rhöses 

studie framkommer två mönster, dels lärare som så att säga är lärare dygnet runt, d. v. s. att deras 

yrkesidentitet smälter samman med deras personliga identitet, och dels de som skiljer yrkesrollen från 

privatpersonen som ett sätt att avgränsa arbetet på grund av dess oavslutade karaktär (Rhöse, 2003, s. 

188). Persson talar om läraridentitet och pekar på lärare som väljer att "vara" lärare eller att ”arbeta som 

lärare" (Persson, 2008, s.84). Även Gibbons belyser att en individ kan ha flera sociala identiteter genom 

att samtidigt vara till exempel både lärare, pappa, muslim och singel (Gibbons, 2003, s. 43). Den 



26 

 

personliga identiteten är däremot något djupt personligt eftersom den innefattar individens innersta 

tankar och värderingar och markerar hur individer skiljer sig från andra. Både den personliga och den 

sociala identiteten får betydelse för vilka prioriteringar vi gör, vad vi värderar som viktigt och 

meningsfullt i tillvaron, samt hur vi agerar i våra liv (Gibbons, 2003, s. 44)   

 

 Anna menar: 

  

När jag slutar arbetet så lägger jag från mig min roll som lärare. [...] Har man fått kritik 

eller varit missnöjd så är det bra att kunna särskilja det som är yrkesmässigt eller 

personligt för att kunna utvecklas i sitt professionella yrke. 

 

Anna relaterar läraridentiteten till ledarrollen och pekar liksom de övriga informanterna på rösten och 

kroppsspråket som ett medel att få med sig eleverna. Anna menar att det handlar om att inte visa 

osäkerhet inför eleverna i ledarrollen, så rösten och kroppsspråket är viktiga, men även att man provar 

sig fram och reflekterar över vilken sorts ledarroll som passar och stämmer överens med ens 

personlighet. Men samtidigt kan det vara svårt med balansgången menar hon: 

 

Auktoritärt ledarskap, det vill man undvika samtidigt som kompisbiten kan ta över lite om 

man inte sätter gränser från början. Det kan vara det svåraste. 

 

En säker utstrålning och lugn röst smittar av sig på eleverna. Anna anser att det är viktigt att signalera 

vem som bestämmer med hjälp av tydliga regler eftersom det skapar trygghet och lustfyllt lärande. 

Vidare anser hon att det är hennes roll att bestämma och vägleda. Läraren måste anpassa sig efter 

eleverna, vissa behöver tydligare gränser än andra och att det ska vara ordning och reda i klassrummet. 

Det allra svåraste, berättar Anna, är när en elev vägrar att följa hennes undervisning. I början visste hon 

inte hur hon skulle göra men idag är hon tydlig med vad som gäller i klassrummet och att samma regler 

gäller för alla. Anna menar att ledarrollen stärks med tiden och med erfarenheten. Maltén beskriver hur 

Ogden visar att relationsfärdigheter har en central betydelse i kommunikation med individer, d. v. s. när 

man vill förmedla kunskaper till andra individer som till exempel elever. Denna färdighet kräver 

lärarens förmåga att skapa kontakt och förståelse, respekt, lyhördhet och känslor. Ogden (1991) menar 

att individen ofta bär med sig dessa färdigheter och erfarenheter från barndomen men att de även kan 

övas in genom utbildning (Maltén, 1995, s. 12). Gibbons (2003)  menar att personliga identiteter 

utvecklas ständigt i relation till den sociala omgivningen och i denna process lär vi känna oss själva, 

våra styrkor och tillkortakommanden.  I denna utvecklingsprocess skapas en upplevelse av oss själva där 
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vi både ser oss som unika varelser i relation till omgivningen samtidigt som vi både på ett omedvetet 

och ett medvetet plan förhåller oss till och samspelar med en social verklighet. I denna process skapas 

våra idéer om oss själva, våra subjektiva värderingar av våra förutsättningar, både kroppsliga och 

prestationsmässiga, i förhållande till omgivningen (Gibbons, 2003, s. 44). 

 

Läraridentiteten är nära förknippad med hur de nyblivna lärarna förhåller sig till sin lärar- och ledarroll i 

klassrummet. De är alldeles i början av sin yrkesbana och en tolkning av deras kopplingar mellan 

läraridentitet och lärar- och ledarroll är att de befinner sig i ”lärarblivandet”. I samma riktning som ovan 

menar Persson att gestaltningen av läridentiteten inte är något som kan ske på direkten för nya lärare 

(Persson 2008, s. 83). Persson menar även att ett yrke definieras av att det kräver särskilda kunskaper, 

färdigheter och meriter och att det leder till försörjning. Yrket påverkar således livssituationen och den 

sociala ställningen men även individens personliga identitet eftersom det visar vem individen är både 

inför sig själv och utåt sett inför andra i och med de krav som följer med yrket (Persson, 2008, s.76) 

 

7. Slutdiskussion  

De nyblivna lärarna i min intervjuundersökning berättar om olika motiv bakom yrkesvalet. En av lärarna 

dras till barns nyfikenhet att lära, en annan berättar att hon älskar barn och människor, en tredje 

fascineras av barns hjärnor och kunskapstörst och en fjärde vill utmana barn och vara delaktig i barns 

lärande. Sammantaget framkommer två tydliga mönster i intervjuerna. Dels beskriver lärarna att den 

första tiden i yrket var svår på grund av den ohållbara arbetssituationen som präglades av tidsbrist och 

dels beskriver lärarna svårigheter kopplade till förmågan att tro på sig själv och att hantera olika 

didaktiska situationer. Alldeles för mycket tid går till annat än till eleverna och deras 

kunskapsutveckling. Enligt min mening är det en naturlig reaktion eftersom de nyblivna lärarna 

beskriver att de inte var förberedda i tillräcklig hög utsträckning för yrkets alla dimensioner.  Lärarna 

berättar om upplevelser av oro, stress och rädsla för att göra fel som en konsekvens av tidsbrist, men 

även på grund av lärarutbildningens brister i att utbilda dem för den verklighet de möter. 

Nyutexaminerade lärare har teoretiska kunskaper men träder in i yrket med ambitioner och höga 

förväntningar på att klara av det pedagogiska arbetet. De har dock ingen aning om den tunga 

arbetsbördan som kan upplevas övermäktig även för en erfaren lärare. Informanterna uttrycker 

frustration över att de inte alltid hinner uppfylla alla elevers behov eller göra saker ordentligt, vilket 

upplevs som en tung kompromiss i relation till de egna ambitionerna. Informanterna i denna 

undersökning är förhållandevis kritiska till lärarutbildningen och de menar att utbildningen borde ha 

förberett dem mer vad gäller praktiken och metodiken. VFU:n hade dock gett dem inblick i skolans 
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verksamhet och detta bedömdes som värdefullt. De önskade dock att de hade fått mer praktisk övning i 

mångfalden av uppgifter som ingår i läraryrket. Men samtidigt visar intervjuerna att lärarna så 

småningom lärt sig att hantera sin arbetssituation på ett tillfredsställande sätt även om en av lärarna 

uttrycker att hon inte vet om hon vill fortsätta vara lärare om arbetsbördan inte förändras. 

Läraridentiteten kopplas till lärar- och ledarrollen i själva klassrummet i förhållande till hur de bemöter 

eleverna. En förklaring bakom detta kan vara att dessa lärare befinner sig mitt i lärarblivandet. 

Informanterna menar att läraridentiteten är något de växer in i med tiden i och med erfarenhet av lärar- 

och ledarrollen även om en av informanterna beskriver att hon skiljer på sin yrkesidentitet och sin 

privata identitet. En viktig faktor under den första tiden i yrket har varit äldre kollegors och 

skolledningens stöd. 

 

8. Slutsats 

Utifrån uppsatsens intervjuundersökning är slutsatsen att nyblivna lärare upplever den första tiden i 

yrket som ensamt och omtumlande. Informanterna i denna studie beskriver tiden som nyutexaminerad 

lärare som svår. Min slutsats överensstämmer med den tidigare forskningen som i stort sett beskriver 

samma bild. Paulin (2007, s. 42, 147) visar exempelvis att nyblivna lärare upplever stress och 

otillräcklighet samt ensamhet, osäkerhet, brist på arbetsglädje och nedstämdhet som en konsekvens av 

att inte hinna med arbetet. Även Fransson och Morberg (2001, s. s.195-196) visar att nyblivna lärare 

upplever stress och att de har svårt att koppla av utanför arbetet som en konsekvens av tidsbrist och en 

känsla av otillräcklighet. Lindgren och Morberg (2012, s. 23) beskriver i det stora hela samma bild. 

Nyblivna lärare upplever att de kastas in i yrket utan en noggrann introduktion till varken verksamheten 

eller yrkesrollen. En stor börda av ansvar och förväntningar från både elever, föräldrar, kollegor och 

skolledning läggs på den nyblivna lärarens axlar (Lindgren & Morberg, 2012, s. 23). Informanterna 

menar att utbildningen inte har förberett dem tillräckligt. En anledning kan vara att lärarutbildningen 

lägger större vikt på teori än praktik. Informanterna menar visserligen att den teoretiska förankringen 

var bra men med tanke på läraryrkets pragmatiska sida och den stora mängden arbetsuppgifter utöver 

det som tillhör själva undervisningen hade större vikt på praktik i lärarutbildningen kunnat förbereda 

dem bättre för verkligheten. Informanterna påpekar även att det är betydelsefullt med stöd under den 

första tiden då den nyutexaminerade läraren övergår från att vara student till att utöva yrket. I 

lärarkompetensen ingår breda ämneskunskaper. Men i lärarkompetensen ingår inte enbart teoretiska 

kunskaper utan även praktiska kunskaper (Maltén, 1995, s.12- 14). Maltén hänvisar till Lee Schulman 

(1987) som menar att lärarkompetens uppstår i samspelet mellan den teoretiska kunskapen och den 

praktiska erfarenheten och att båda dessa delar går hand i hand. En av mina frågeställningar berör vad 
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läraridentitet, lärarroll och ledarskap innebär för nyblivna lärare. I de nyblivna lärarnas beskrivningar 

framkommer att de inte anser att de har lärt sig tillräckligt mycket under utbildningen utan att 

läraridentitet, lärarroll och ledarskap är något som utvecklats under tiden de praktiserat yrket. Detta 

framgår också i den tidigare forskningen av Rhöse (2003) som visar hur läraridentiteten stärks med 

erfarenhet av yrket, vilket också leder till att svårigheter minskar (Rhöse, 2003, s. 186). I likhet med 

Rhöse menar Persson (2008) att det är individer som gestaltar lärarrollen och dessa kan utöva rollen på 

en mängd olika sätt beroende på sin personlighet och personliga identitet men även beroende på sin 

erfarenhet. Lärarrollen/läraridentiteten är alltså komplex och mångfacetterad. I Maltén (1995) refereras 

till Ogden (1991) som ger en bild av denna komplexitet genom sin beskrivning av 

lärarrollen/läraridentiteten utifrån fyra dimensioner: relationsfärdighet, värden och ideologi, 

personlighet, praktisk och pedagogisk färdighet (Maltén, 1995, s. 12). Lärarrollen/läraridentiteten kan 

alltså beskrivas som en yrkesidentitet som står i en ständig utveckling eftersom den innefattar så många 

dimensioner och för att den fördjupas och stärks med erfarenhet. Samtidigt spelar lärarutbildningen en 

stor roll eftersom den utgör ett viktigt fundament för den nyblivna lärarens utveckling av läraridentitet 

och lärarroll. Den verksamhetsförlagda utbildningen bör kunna stödja lärarstudenten relaterat till detta i 

högre grad genom att kvalificerade och erfarna lärare står som rollmodeller för denna utveckling. 
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10.  Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1 

Informationsbrev till informanterna: 

 

Hej  

Mitt namn är Tzenat Ogbe Kidane och jag är lärarstudent vid Södertörns Högskola. Jag är nu inne på 

min sista termin av utbildningen. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete som handlar om 

nyutexaminerade lärares upplevelser under den första tiden i yrket. Syftet med arbetet är att nå förståelse 

för nyblivna lärares upplevelser och hur de handskas med det ansvar som ingår i yrket. Eftersom jag 

själv snart är färdig med min utbildning vill jag undersöka vad som väntar mig efter lärarutbildningen. 

Jag söker därför personer som är friviliga att ställa upp på en intervju. Jag har valt att använda mig av en 

intervjumetod för att undersöka om nyutexaminerade har en gemensam erfarenhet och upplever den 

första tiden på liknande sätt eller om det skiljer sig. Jag söker därför efter informanter som är villiga att 

delta i undersökningen. Du kommer att vara anonym i studien och jag kommer inte att ta med något 

personligt i min text. Det är frivilligt att delta i intervjun och du kan när som helst avbryta den, 

alternativt avböja och besvara vissa frågor som ställs. 

 

Om det är något du undrar över kontakta gärna mig: ¤¤¤¤¤¤¤. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tzenat Ogbe Kidane   
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10.2 Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

 

Vad är svårast/roligast med att vara lärare? 

Önskar du att det var två pedagoger i klassen oavsett om man är ny eller inte? 

Vad innebär läraridentitet för dig? 

Upplevde du att det fanns hinder eller möjligheter för att kunna utvecklas? 

Hur skulle det vara för dig om du slapp dokumentera och enbart fokuserade på eleverna och 

undervisningen? 

Hur upplevde du din första tid som lärare? 

Vad är det svårast i din ledarroll som ny lärare?   

Hur skapar du en balansgång mellan att vara ny i din roll och kliva ini nästa steg i din ledarroll? 

Vad var svårast under VFU:n? 

Om man har en handledare som är obestämd och osäker i sin ledareroll kan det påverka dig som 

nyutexaminerad lärare? 

Vad är svårast i ledarskapt? 

När du började jobba som lärare och skulle ha din första klass kände du dig redo? 

Upplever du oro och stress över allt som man ska hinna med och som ska uppnås?   

Hade du mentor eller handledare? 

Om du skulle vilja ha förändring i din utbildning vad skulle du då vilja ändra?   

Vad skulle du ge för råd till nyblivna lärare av din egen erfarenhet som nya i yrket? 

Om du tänker på ditt ledarskap tycker du din VFU har hjälpt dig att kunna leda och stå in för en hel 

klass/barngrupp? 
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Vad fanns det för hinder eller möjligheter för att du skall kunna utveckla din läraridentitet? 

Tycker du att du fick råd och fanns det någon som bakade upp dig ifall du kände dig osäker eller otrygg? 

Hur upplevdes den första tiden och vad upplevdes som läskigt och jobbigt? 

Tycker du att det är svårt att ha lärarroll som ny? 

Vad har vfu betyd för dig? 

Tycker du att du har fått tillräckligt med kunskap från din utbildning och tycker du att det hjälper dig i 

ditt yrkes roll? 

Vad hade du för föreställningar och som förändringar? 

Hur känns det har det påverkat dig ditt yrkes roll?  

Kroppsspråk/ röste har det någon betydelse i ledarskapet? 

Kände du dig redo för att börja arbeta som lärare efter din utbildning?   

Vad hade du för förväntningar på din VFU? 

Hur känner du dig nu när du har jobbat ett tag känner du att du har fått kött på benen? 

Tyckte du att du fick med dig den teoretiska/praktiska under din utbildning? 

Vad upplevs som svårast i sin lärarroll ledarskapet i klassrummet, uppnå målen från läroplanen eller 

föräldrar? 

Vilka råd ges från kollegor och rektorer till de nya lärarna?   

Vad saknar du från din utbildning? 

 

 


