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Inledning
Läraryrket och lärarutbildningen står högt på den politiska agendan idag. Med den här
rapporten vill jag utifrån en aktuell studie med fokus på nya lärares erfarenheter belysa några
centrala frågor, mot bakgrund av tidigare forskning och det utbildningspolitiska
sammanhanget. Utvecklingen i omvärlden är också en del av sammanhanget. Vi berörs
påtagligt av globala händelser och strömningar som antidemokratiska trender (exempelvis i
Kina, USA, Ryssland, Turkiet, Polen och Ungern), stora flyktingströmmar, fake news och
alternativa sanningar, fundamentalism (med olika religiösa och politiska förtecken) och
klimatkrisen. Det är i denna nya tid lärare och lärarutbildningen verkar och de behöver kunna
svara på dessa utmaningar.
Det svenska skolsystemet har under några decennier präglats av intensiv reformering med
starka inslag av New Public Management, till exempel marknadisering och en granskningsoch mätningskultur. Samtidigt har en bild av ”skolans kris” vuxit fram i den offentliga
debatten. Larm om försämrade kunskapsresultat har avlöst varandra de senaste åren, något
som till stor del drivits av resultat från internationella kunskapsmätningar, som PISA och
TIMSS (Breakspear 2012). Gustafsson, Sörlin och Vlachos (2016, s. 13) skriver att ”det finns
en djup oro och ett stort engagemang i det svenska samhället inför skolan”. Till
problembilden hör också svårigheten att attrahera lärare till yrket – en utveckling som
accentuerats de senaste åren. Skolverkets generaldirektör säger att det kommer att saknas
80.000 lärare om ett decennium (Fredriksson 2019). Kungliga IngenjörsVetenskaps
Akademien (2019) ger en för tiden typisk lägesbeskrivning: ”Bristen på lärare är en av
skolans största utmaningar. Det måste bli attraktivare att vara lärare och respekten för yrket
behöver öka … Larmsignalerna från skolan är mycket oroande: Lärarbristen är akut. Vad
behöver göras för att vända utvecklingen?”.
De utbildningspolitiska förändringarna, samt de ovan nämnda globala trenderna och
tidsandan, har direkt betydelse för skolans funktioner och lärarprofessionens uppgifter. Ett
nytt utbildningslandskap har vuxit fram och ställer lärare inför utmaningar som saknar givna
svar. Föreliggande studie är ett försök att visa på hur nyutbildade lärare uppfattar sin situation,
hur de söker riktning och mening och vad de kan stödja sig på i den processen.
Syftet med studien är att beskriva och analysera nyutbildade lärares erfarenheter under sina
första år som lärare. Ambitionen är att bidra med ny kunskap om hur nyutbildade lärare
konstruerar sina professionella identiteter i interaktion med lärarutbildningen och med de
villkor och de kontexter de möter de första åren som lärare. Med utgångspunkt i lärarnas
erfarenheter fokuseras följande forskningsfrågor: a) Vilken betydelse har lärarutbildningen
haft (förtjänster och brister)? b) Hur var introduktionen på den första arbetsplatsen? c) Vilka
faktorer och personer är inflytelserika på undervisningens innehåll? d) Vilken betydelse har
skolreformer och annan policy för de nya lärarna? Studien avgränsas till ett fokus på
nyutbildade (max 4 år) ämneslärare, som arbetar i årskurs 7-9. Analysen utgår ifrån teorier om
professionell identitet eftersom den är en förutsättning för lärares känsla av mening,
motivation, tro på sig själva, engagemang, arbetstillfredsställelse och effektivitet (Day,
Kington, Stobart & Sammons 2006), vilket i sin tur är avgörande för vad de kan åstadkomma
i sin yrkesutövning.
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Studiens bidrag till det utbildningsvetenskapliga området är brett: Den kan i någon mån bidra
till utvecklingen av lärarutbildningen och av lärares yrkesutövning genom att tillföra ny
kunskap om lärarutbildning, lärares professionella kunskap och position samt om
konsekvenser av aktuell utbildningspolicy – och hur dessa faktorer samspelar. I rapporten
används uttrycket ”en ny tid”, vilket syftar på sammanhang som vuxit fram som ett resultat av
de senaste decenniernas reformer, exempelvis mål- och resultatstyrning, marknadisering,
kvalitetstrenden, re-centralisering, lärarlegitimation, karriärlärarreformerna samt förändrade
tids- och lönesystem (Lundström 2015a). Till detta kommer den globala utveckling jag skissat
på ovan.
De senaste decenniernas skolreformer är till stor del influerade av internationella
utbildningspolitiska trender, även om de ofta får en särskild nationell prägel när de realiseras i
ett nationellt sammanhang. Det svenska fallet är ett intressant exempel eftersom
decentralisering och marknadisering är mer långtgående än i många andra länder (Lubienski
2009; Lundahl, Erixon Arreman, Holm, & Lundström 2014). Den intensiva reformeringen har
också inneburit att det är svårt belägga effekterna av respektive reform och att det är oklart
vilka konsekvenser interaktionen mellan olika reformer får i skolans praktik (Lindgren,
Hanberger & Lundström 2016). Gewirtz & Cribb (2009, s. 156) beskriver periodens
reformintensitet, som de menar omformar det pedagogiska arbetet: ”the veritable explosion in
the late twentieth and early twenty-first centuries in the practices of education policy
development and implementation, with wave after wave of ‘innovations’ and ‘reforms’”.
Vetenskapsrådet (2015, s. 15) ger en lägesbeskrivning och understryker att situationen kräver
mer utbildningsvetenskaplig forskning: ”Lärarprofessionen har ofta varit föremål för politiska
reformer och förändringar som påverkat professionens villkor. Diskussionen om effekterna av
dessa förändringar förekommer ofta i debatten, men det vetenskapliga underlaget är ännu
relativt bristfälligt”. Inte minst gäller behovet av djupare förståelse nyutbildade lärare, vilket
Europeiska rådet (2015, s. 2) betonar i en rapport med fokus på två miljoner europeiska
högstadielärare: ”Det råder brett samförstånd om att övergången från utbildning till yrkeslivet
är ett ytterst viktigt skede för nyutbildade lärare”.
Nyliberala idéer och managementtekniker från privata näringslivet har fått genomslag från
1980-talet och framåt i många länder (Ball 2003; Green 2011; Lingard 2009, 2011; Lipman
2009; Lundström 2015a, 2019; Olssen & Peters 2005). Det är organisations- och
styrningstekniker som ofta sammanfattas i paraplybegreppet New Public Management
(NPM). Det klassiska offentlig administrativa paradigmet har därmed utmanats och förändrats
(Homburg, Pollitt & van Thiel 2007). Trots variationer beträffande nationell policy och
villkor så har NPM flera vanligt förekommande karaktäristika: decentralisering,
marknadisering, mål- och resultatstyrning samt betoning av management, mätning, output och
standarder.
Det råder stor enighet bland forskarna om att lärarna är de nyckelpersoner som är viktigast för
förbättrade elevresultat (Cochran-Smith & Zeichner 2005; Day, Sammons, Sobart, Kington &
Gu 2007; SOU 2016:38). Samtidigt arbetar lärarna i en kontext som präglas av komplexitet
och många menar att komplexiteten tilltar i vår snabbt föränderliga värld (Cochran-Smith &
Zeichner 2005; Day, m. fl. 2007; Ben-Peretz 2001). Osäkerhet och negativa budskap är andra
påtagliga delar av det sammanhang lärarna arbetar i. Uppfattningar om ”skolans kris” har
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blivit vanligt förekommande, inte minst beroende på rapporterna om försämrade resultat och
likvärdighet i PISA (Gustafsson m. fl. 2016; SOU 2016:38). OECD skriver:
Student performance on the Programme for International Student Assessment (PISA)
has declined dramatically, from near the OECD average in 2000 to significantly below
the average in 2012. No other country participating in PISA saw a steeper decline than
Sweden over that period. (OECD 2015, s.7)

Skolverket (2015a) beskriver det som att en tidigare ”bekymmersam” situation nu försämrats:
”Nu är det ännu tydligare att vi har stora problem i den svenska skolan”. Även
lärarutbildningen har påverkats av denna negativa trend. Svårigheten att rekrytera
lärarstudenter till utbildningen och att bemanna och behålla behöriga lärare i skolan har vuxit
fram som en betydelsefull diskurs under de senaste åren. Skolverkets generaldirektör
beskriver situationen:
Att åtgärda lärarbristen är en ödesfråga, inte bara för skolan utan för samhället i stort …
Dessvärre finns det i dag inga indikationer på att läget kommer att förbättras inom
överskådlig tid. (Fredriksson 2019)

Visionen i den senaste reformen av utbildningen var ”att lärarutbildningen ska ge de blivande
lärarna en solid kunskapsbas och effektiva redskap för att kunna utöva yrket på ett
professionellt och tryggt sätt” (SOU 2008:109, s. 20). I skrivande stund, oktober 2019,
meddelas att en ny utredning om reformering av lärarutbildningen tillsats
I många länder har frågan om hur man bäst rekryterar, utbildar och behåller lärare i yrket varit
aktuell i flera decennier (Cochran-Smith & Zeichner 2005; Santiago 2002). Samtidigt har
internationell forskning visat på att lärarutbildningen befinner sig i en svår situation (CochranSmith & Zeichner 2005). Exempelvis skriver Ben-Peretz (2001, s. 48): “In the confusion of
our times, teacher education is a nearly impossible endeavor because what one is supposed to
be doing as a teacher is vague, ambiguous, and fraught with uncertainties”. Att skolans
sammanhang karaktäriseras av komplexitet, osäkerhet, unika situationer och värdekonflikter
överensstämmer med beskrivningar av det nya utbildningslandskapet. Den ligger också i linje
med Schöns begrepp The reflective practitioner. Motsatsen, standardisering och vad Schön
kallar ”Technical Rationalism” (s. 319), med rötter i positivism, är otillräcklig i de komplexa,
unika och osäkra situationer som ofta präglar professionellt arbete.
De senaste årens tilltagande svårigheter att attrahera och behålla lämpliga personer i läraryrket
samt yrkets tilltagande komplexitet (Day m. fl. 2007) har synliggjort behovet av väl
fungerande introduktionsprogram för nyanställda. Ingersoll och Strong (2011, s. 201)
sammanfattar 15 forskningsstudiers resultat om värdet av sådan introduktion:
Most of the studies reviewed provide empirical support for the claim that support and
assistance for beginning teachers have a positive impact on three sets of outcomes:
teacher commitment and retention, teacher classroom instructional practices, and
student achievement.

Behovet introduktionsprogram för nyanställda är desto större i en tid när både de
utbildningspolitiska målen och definitionerna av ’den goda läraren’ är multipla och stundtals
motsägelsefulla. Ingersoll och Strong (2011, s. 227) exemplifierar resonemanget om den goda
läraren:
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Definitions of the latter range from those teachers most able to engage students in
higher order and critical inquiry, to those most effective at raising mature citizens, to
those most sensitive to student diversity, to those most caring of children, to those best
at promoting students’ social and behavioral development, to those effective at raising
student test scores.

Med utgångspunkt i sina forskningsresultat, har Day m. fl. (2007) delat in lärares yrkesliv i
sex olika professionella livsfaser. I den första livsfasen (0-3 år) är starkt engagemang
(commitment) det mest framträdande draget hos lärarna. Men hur engagemanget ska kunna
leva på lång sikt finns det inga tydliga svar på. ”Yet, although it is widely acknowledged that
commitment and resilience are indispensable to high quality teaching, we do not know much
about how these are sustained, or not sustained, in times of change” (Day m. fl. 2007, s. 2).
Även om forskarna inte har ett tydligt svar på den frågan så betonar de att stöd från
skolledning och kollegor är väsentligt för nya lärare, speciellt med tanke på att pressande
arbetsbelastning och stress hör till de största problemen för lärarna.

Bakgrund: Svensk utbildningspolicy
Den svenska lärarutbildningen har reformerats (Hultén 2019; SOU 1978:86; SOU 1999:63;
SOU 2009/10:89) i interaktion med omgivande trender och diskurser. Olika aktörer har också
haft intresse av att påverka utvecklingen. Persson (2008) visar i en analys av lärarnas fackliga
organisationers agerande på deras inriktning på att värna yrkesidentiteten, arbetsvillkoren och
de respektive lärargruppernas strävan efter professionalisering. Delvis var det en ”kamp om
jurisdiktion” (Persson 2008, s. 340) där de olika förbunden hade något olika intressen. 1960och 70-talens lärarutbildning var uppdelad i låg-, mellan- och ämneslärarutbildning. Sveriges
lärarförbund organiserade i högre grad låg- och mellanstadielärare, Lärarnas Riksförbund
ämneslärarna (högstadiet och gymnasiet), medan Svenska facklärarförbundet organiserade
många yrkeslärare och lärare i så kallade övningsämnen. Delar av kampen om jurisdiktion
kom därmed att handla om balansen ämnesdjup-ämnesbredd och specialisering-helhetssyn.
1974 års lärarutbildningsutredning (SOU 1978:86), LUT 74, medförde en ny inriktning mot
det som kommit att kallas enhetsläraren, vilket var Sveriges lärarförbunds och facklärarnas
linje. Utredningen beskrev det som ett problem att stadierna var för korta och att lärarna på
högstadiet hade eleverna för få timmar så lösningen ansågs vara ”ett bredare årskursomfång”
(s. 25) samt en ”breddning av lärarens ämnesomfång” (s. 26). Bristande kontinuitet och
splittring ansågs leda till sämre resultat, oro och konflikter. Argumentationen grundades på
uppfattningar i kognitiv psykologi om att kunskapsutveckling till stor del är en social process.
Den nya lärarutbildningen startade 1988/89 och innebar två inriktningar, 1-7 lärare och 4-9
lärare. Det var ett steg i riktning mot enhetsläraren som fullt ut kom att formuleras i 2001 års
reform. Innan dess hade andra förändringar inträffat i och med att lärarhögskolorna blev del
av universiteten med 1977 års högskolereform, som betonade att högskoleutbildning skulle
bedrivas på vetenskaplig grund.
1997 tillsattes en parlamentarisk kommitté, Lärarutbildningskommittén (LUK) för att utreda
och utveckla en ny lärarutbildning som utmynnade i ett betänkande 1999 (SOU 1999:63). Den
snabba globaliseringen och utvecklingen av utbildningspolitiska mål i EU avspeglas i
utredningens analys och förslag. Utredningen präglas av kopplingar till 1990-talets
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genomgripande styrningsreformer och den utbildningspolitiska tidsandan som kan
sammanfattas i nyckelord som livslångt lärande, kompetenser, förändringsberedskap,
flexibilitet, lärande organisation, utvidgad lärarprofession samt reflekterande praktiker. Vissa
av dessa ord används dock inte explicit eller endast obetydligt i texten, exempelvis
reflekterande praktiker och flexibilitet.
De ovan nämnda nyckelorden är en del av en problembeskrivning som i stora drag handlar om
omvärldsförändringar som kräver förändringar inom utbildningsväsendet (SOU 1999:63, s.
9). Ett ”lärande samhälle” (s. 10) som inkluderar ”kommunikationsrevolutionen” (s. 50) samt
migration, är delar av den beskrivningen. Förändringar kräver ett ”nytt läraruppdrag” (s. 10) –
en flexibel lärare med många kompetenser - och ett ”vidgat läraruppdrag” (s. 13) samt
livslångt lärande. I det vidgade uppdraget ingår bland annat att lära eleverna hantera
information och att ämnesbegreppet kan diskuteras på lärosätena. Ämnesstudierna kan vara
”ämnesövergripande, tvärvetenskapliga eller tematiskt orienterade” (s. 14). Man talar om ”ett
vidgat ämnesbegrepp i lärarutbildningen” (s. 14). Kapitel 3 handlar om ”Det nya
läraruppdraget”. Inledningsvis poängteras utbildningens funktioner: ”utbildning och
kompetens är avgörande för ett demokratiskt samhälle och för ekonomisk tillväxt” (s. 49).
Därefter betonas att framtiden är oförutsägbar och kräver flexibilitet: ”En lärare som utbildas
till att vara med om att påverka utformningen av framtiden utvecklar också förmågan att möta
förändringar i samhället … Ett lärande samhälle vidgar uppdraget … innebär ett nytt
läraruppdrag och nya arbetsuppgifter” (s. 49).
Frågan om lärarutbildningens forskningsanknytning var central i utredningen. Den
understryker att praktik och teori måste ”föras närmare varandra” (SOU 1999:63, s. 15).
Resonemanget ovan utmynnar i att ”lärarutbildningen måste bli både mer praktisk och mer
teoretisk” (s. 76) och man poängterar att dessa perspektiv kan förenas om de binds samman i
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. ”En förutsättning i decentraliseringen av
skolan är att den skall bli en lärande organisation, där de professionella skall vara den
drivande kraften i förändringsarbetet” (s. 14). Lärarutbildningen sägs också ha tre uppdrag:
”att vara en högskoleutbildning, en yrkesutbildning och ett medel för statens styrning av
skolan” (s. 16).
2011 års lärarutbildningsreform (SOU 2009/10:89) var inte primärt en reaktion på
omvärldsförändringar som den föregående var, utan snarare en reaktion på vad man ansåg
vara misslyckanden i den första reformen. Det centrala skälet för förändringen av
lärarutbildningen beskrivs som att ”den nuvarande lärarutbildningen lider av en rad
kvalitetsproblem” (s. 10). Betoningen av studenternas valfrihet av kurser och inriktningar sägs
ha lett till ”en komplicerad och svåröverskådlig utbildningsstruktur” (s. 10). Detta har gjort
det svårt att skapa en progression. Andra problem som nämns är att andelen disputerade lärare
var för låg och att den verksamhetsbaserade delen av utbildningen behövde utvecklas. Det nya
läraruppdraget, det vidgade ämnesbegreppet och därmed den enhetliga synen på alla typer av
lärare ersätts i denna reform med fyra olika lärarexamina. Det poängteras också att
”Pedagogisk skicklighet och gedigna ämneskunskaper måste stå i centrum” (SOU 2009/10:89,
s. 9). En övergripande utgångspunkt i utredningen är:
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för Sveriges framtid. Skolan spelar en
avgörande roll för varje barns möjligheter i livet….En av de grundläggande
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förutsättningarna för detta är att det finns tillgång till kompetenta lärare och
förskollärare som har relevanta kunskaper. (SOU 2009/10:89 s. 7)

Utredningens resonemang utmynnar i konstaterandet att ”Lärarnas utbildning och kompetens
är de viktigaste faktorerna för att eleverna ska nå uppställda mål” (s. 24).
Ämneslärarutbildningen delas upp i gruppen åk 7-9 samt gymnasieskolan. För båda grupperna
betonas vikten av att ha både goda ämneskunskaper och god didaktisk förmåga, men
textavsnitten som helhet betonar stärkt ämneskunskap för båda grupperna.
Beträffande behoven att stärka ämneslärarnas kompetens utgår utredningen från problemet att
10 procent av eleverna saknar behörighet till gymnasiet och att ungefär lika stor andel saknar
grundläggande behörighet till högskolan efter gymnasiet. Det är intentioner som, med facit i
hand ett decennium senare, inte uppfyllts – situationen har ytterligare försämrats. Av de elever
som gick ut årskurs nio läsåret 2017/18 saknade 15,6 procent behörighet till gymnasieskolan
och 23,9 procent av gymnasieeleverna som hade gått tre läsår vårterminen 2018 saknade
examen (Skolverket 2019a).
Reformerna av lärarutbildningen har genomförts parallellt med reformer av skolsystemet. Ett
antal reformer kring 1990 var betydelsefulla, speciellt decentralisering (inklusive den så
kallade kommunaliseringen 1991), mål- och resultatstyrning samt marknadisering. Under de
följande åren gjorde arbetsmarknadens parter upp om nya tids- och lönesystem för lärare: Ett
system med individuell lönesättning infördes och den så kallade undervisningsskyldigheten
avskaffades och ersattes med annan tidsreglering. Jag har tidigare beskrivit dessa förändringar
som en omfördelning av makt till arbetsgivarens fördel (Lundström 2007; 2015a). Lärarnas
fackliga organisationer släppte sitt motstånd mot dessa förändringar i utbyte mot ett löfte om
10 % högre löneökning än andra kommunalt anställda under en 5-års period, ett löfte som inte
infriades. Ett antal reformer under denna period sammanfattas av Fransson och Lundgren
(2003, s. 9), här något förkortat:
-

Nya läroplaner och kursplaner med tydlig mål- och resultatstyrning.
Det relativa betygssystemet har ersatts av ett absolut betygssystem.
Gymnasieskolan har byggts ut till en treårig skola för alla.
Gymnasieskolans struktur har ändrats.
Ett fristående skolsystem har införts parallellt med det offentliga skolsystemet.
En omfattande satsning på vuxenutbildning har genomförts genom kunskapslyftet.
Barnomsorg och skolbarnomsorg har förts in i skolsektorn.
En ny skolform – förskoleklass – har tillkommit.
Grundskolans läroplan har anpassats till förskoleklass och skolbarnomsorg.
Förskolan har fått en läroplan.
Kvalitetsgranskning genom statliga skolinspektörer liksom kvalitetsredovisningar har
tillkommit. En omfattande satsning på IKT har skett.

Inriktningen mot decentralisering inleddes med SIA-utredningen 1975 med argumenten att
stärka professionens och medborgarnas inflytande. Vid genomförandet i början av 1990-talet
kom dock effekten att till stor del bli den motsatta i det nya sammanhang som då kommit att
präglas av nyliberala idéer, marknadsinriktade lösningar och ekonomisk kris (Nilsson
Lindström & Beach 2015, s. 250).
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Sedan millennieskiftet har resultaten från internationella kunskapsmätningar, som PISA och
TIMSS, fått stor betydelse. En bild har vuxit fram av att svenska elever har en relativt låg
kunskapsnivå, och den bilden har under de senaste åren format en betydelsefull diskurs om
skolan (Gustafsson, Sörlin & Vlachos 2016; OECD 2015; SOU 2016:38). Den blev så
betydelsefull att den svenska regeringen baserade Skolkommissionens utredning om
nationella målsättningar och utvecklingsområden (SOU 2016:38) på OECD:s analys och
förslag till lösningar (OECD 2015).
I tabell 1 sammanfattar jag Skolkommissionens analys av problem samt förslag på lösningar
(SOU 2017: 35, s. 14, 327, 328). Lösningarna utgör ”en långsiktig strategi för
kompetensförsörjning i skolan” (s. 181), vilket var vad OECD rekommenderade i sin rapport.
Tabell 1. Översikt: Skolkommissionens analys av problem samt förslag på lösningar
Problem
Sviktande kapacitet och ansvarstagande
hos många skolhuvudmän
För svag kompensatorisk
resursfördelning

Kompetensförsörjning till lärar- och
skolledaryrkena och bristande
förutsättningar för professionsutveckling
Skolsegregation som leder till
kvalitetsskillnader mellan skolor

Problem i lärandemiljön
Splittrad och över tid oenig nationell
styrning av skolan… fragmentiserat
skolväsende… låg grad av samverkan
och gemensamt förbättringsarbete

Lösning
Ett stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd
och samverkan på regional nivå.
Ett ökat nationell ansvar för skolans
finansiering genom ett statligt bidrag till
huvudmännen utifrån ett index som speglar
deras socioekonomiska förutsättningar.
Kompetensförsörjning som säkerställer
rekrytering och utveckling av lärare och
skolledare… lärarutbildning,
professionsprogram.
Minskad skolsegregation genom en
övergripande bestämmelse om att
huvudmannen ska sträva efter socialt allsidigt
sammansatta skolor och klasser, aktivt skolval
för alla grundat på saklig information…
En god miljö för lärande och utveckling
Nationella målsättningar för kunskapsresultat,
kvalitet i undervisningen och likvärdighet.
Ett stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd
och samverkan på regional nivå
Statens sanktioner mot kommunala respektive
enskilda huvudmän som så långt som möjligt
ska vara likvärdiga

Skolkommissionens anammade två centrala delar av OECD:s utvecklingsstrategi: inrättandet
av ett nationellt institut för lärar- och skolledarutveckling samt inrättandet av ett nationellt
professionsprogram, ett karriärprogram, för lärare och skolledare. Det är tankar som för övrigt
fanns i en långt tidigare rapport, en lösning som beskrevs som ”a strong human resource
strategy” (OECD 2005, s. 135). Kommissionen skriver att syftet med karriärprogrammet är att
9

attrahera, motivera och behålla lärare. Dessa program medför karriärmöjligheter,
professionell utveckling och differentierad lönebildning …. Programmen siktar även
mot att utveckla en undervisning av hög kvalitet och bidra till positiva effekter på
elevers skolresultat.” (SOU 2017: 35 s. 185)

Vidare sägs att en ”grundbult” i professionsprogrammet är att ”främja lärares och skolledares
professionella utveckling och därmed bidra till skolutveckling” vilket leder till
”kapacitetsbyggande i skolväsendet och en stärkt undervisning, vilket ger positiva effekter på
elevers kunskapsutveckling och skolors resultat” (SOU 2017: 35, s. 187).
Kommissionen betonar vikten av att lärare och rektorer har inflytande över utvecklingen av
karriärprogrammet och att detta ”återspeglar progression i yrkesutövandet” (s. 187). Samtidigt
sägs att programmet ska vara standardiserat (s. 188, 189). Ett argument för programmet är att
”framgångsrika skolsystem” har system för professionell utveckling (s. 190). Dessa
innehåller: en lärarutbildning av god kvalitet, en adekvat introduktionsperiod,
kompetensutveckling samt karriärmöjligheter. I introduktionsperioden ingår tillgång till
mentor, som i sin tur har genomgått en mentorsskapsutbildning. Professionsprogrammet ska
innehålla tre olika spår att välja mellan: undervisning, specialisering och ledarskap.
Det är noterbart att professionsprogrammet är en ”reformvårdande insats som bygger på och
vidareutvecklar regeringens tidigare reformer om karriärtjänster och höjda lärarlöner” (s.
192). Resonemanget utvecklas om förstelärares och lektorers ansvar samt om att
”kvalificerade lärare” ska få incitament att söka sig till socio-ekonomiskt utsatta områden.
De höga ambitionerna med reformeringen av lärarutbildningen har knappast uppfyllts. I
Regeringsförklaringen i januari 2019 talade statsministern, utan några förklaringar, om
behovet av att reformera lärarutbildningen: ”Lärarutbildningen reformeras, kraven på
utbildningen skärps och antagningskraven höjs. Det blir lättare för akademiker att välja
läraryrket” (Regeringen 2019). I oktober 2019 har det tillsats en statlig utredning för att
förbereda reformeringen.
Karriärlärarreformerna omfattar reformer som också förslagits i internationell
utbildningspolicy under ett antal år (OECD 2005, 2015; European Commission 2015).
Bakgrunden beskrivs av Riksrevisionen (2017):
Karriärstegsreformen1 som infördes 2013 och Lärarlönelyftet som infördes 2016 är två
regeringars svar på svenska elevers låga skolresultat. Reformerna syftar till att öka
läraryrkets attraktionskraft så att fler personer vill bli lärare och fler lärare stannar kvar
och utvecklas i yrket. Det ska på sikt öka kvaliteten i skolan och förbättra elevernas
resultat.

Riksrevisionen konstaterar vidare att rektorer och huvudmän anser att reformen inneburit
möjligheter för lärare att utveckla en karriär men att den samtidigt bidragit till att försämra
sammanhållningen och möjligheterna till samarbete för lärare. En karriärväg för lärare har
skapats och en ny lönestruktur med koppling till prestation, utöver det ordinarie individuella
lönesystemet, har tillkommit. Lärarnas uppfattningar har inte insamlats i Riksrevisionens

1

Förstelärare och lektor benämns i skollagen som karriärsteg. 2 kap. 22 § skollagen (2010:800). Därför används begreppen
Karriärstegsreformen. Andra benämningar är karriärtjänstreformen och karriärvägsreformen.
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rapport men många av huvudmännen och rektorerna upplever att det finns ett missnöje bland
lärarna:
så upplever en majoritet av huvudmännen och rektorerna att Lärarlönelyftet, liksom
Karriärstegsreformen, har försämrat sammanhållningen mellan lärare. Närmare hälften
uppger även att Lärarlönelyftet påverkat arbetet i arbetslag negativt. Det är en stor
andel mot bakgrund av att undervisningen och skolans verksamhet i stor utsträckning
ska utvecklas av lärarna gemensamt. Det försämrar förutsättningarna för att reformerna
ska kunna öka läraryrkets attraktionskraft. (Riksrevisionen 2017, s. 8):

Riksrevisionen tolkar alltså Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet som närmast
kontraproduktiva när det gäller intentionen att öka läraryrkets attraktionskraft. De konstaterar
att antalet sökande till lärarutbildningarna inte har ökat och att de sökandes kvalifikationer
inte förbättrats efter Karriärstegsreformen.
Som framgått av resonemangen ovan, har OECD rapporten Improving schools in Sweden
(2015) haft ett starkt inflytande på svensk utbildningspolicy. Det gäller också betoningen av
kvalitetsbegreppet. Kvalitetsdiskursen fick genomslag i svensk utbildningspolicy under 1990talet (Bergh 2011, Lundström 2015b) och har använts frekvent i exempelvis debatten om
friskolor och i sammanhangen uppföljning och utveckling (systematiskt kvalitetsarbete). I
nämnda OECD rapport används ordet ”quality” 185 gånger och det fastslås: ”Improving the
status of the education profession is a national problem requiring national solutions … there
must be some mechanisms for developing national consensus on the importance of quality in
education” (OECD 2015, s. 136). Det är dock noterbart att ingen tydlig definition av
begreppet kvalitet formuleras.
Flödet av reformer och förändringar på skolans område fortsätter. I skrivande stund, hösten
2019, har en utredning om reformering av lärarutbildningen tillsats. Arbetet med revideringar
av grundskolans kursplaner och ämnesplanerna på gymnasienivå är påbörjat och Skolverket
har inbjudit till bidrag med synpunkter på förslagen till revideringar.

Teoretiska utgångspunkter
Enactment är ett övergripande perspektiv i analysen av det empiriska materialet. Det utgår
ifrån antagandet att utbildningspolicy förverkligas av professionen i skolans praktik (Ball,
Maguire & Braun 2012). Det är ett synsätt som skiljer sig från enkla implementerings- eller
input-output modeller. Professionen tolkar och översätter policy i det vardagliga arbetet i
skolan, vilket också innebär att arbetets villkor och kontext är viktiga. Perspektivet medför att
både struktur och agent är betydelsefulla.
Analysen utgår ifrån begreppet professionell identitet eftersom den är avgörande för lärares
motivation, självkänsla, engagemang, arbetstillfredsställelse och effektivitet. Därmed är den
också avgörande för undervisningens utformning och genomförande. I en forskningsöversikt
visar Day m. fl. (2006) att lärares professionella identitet konstrueras som ett resultat av
interaktion mellan lärarnas personliga erfarenheter och deras vardagliga erfarenheter av det
sociala, kulturella och institutionella sammanhanget – både på makro-, meso- och
mikronivåerna och personlig nivå. Det innebär att nationell och internationell
utbildningspolitik, samt sociala och kulturella förhållanden också har betydelse. Identiteten
utvecklas och förändras ständigt i en meningskapande process; förhållanden och kunskaper
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samspelar och förändras ständigt (Geijsel & Meijers 2005). Det är ett sätt att se på
professionell identitet som skiljer sig från tidiga uppfattningar i till exempel antropolgi och
sociologi där identet uppfattades som en stabil och relativt statisk kärna i individen.
Att lära sig undervisa är centralt i formandet av läraridentitet och kan beskrivas i termer av
kunskap och lärande. Vissa forskare pekar på vikten av olika dimensioner av lärande:
kognitiv, emotionell och social (relationell) dimension (McNally, Blake, Corbin & Gray
2008). Några forskare understryker de emotionella aspekterna (Geijsel & Meijers 2005;
McNally, Blake, Corbin & Gray 2008). Engagemang (commitment) är en grundläggande
kvalitet i etablerade lärares identiteter (Day m. fl. 2006; McNally, m.fl. 2008) och
skolkulturen har stor betydelse för engagemanget (McNally, m.fl. 2008). Skolans kultur är
betydelsefull, antingen som hinder eller som möjlighet för lärarnas motivation, engagemang,
arbetstillfredsställelse och identitetskonstruktion (Day m.fl. 2006). Att bli accepterad som
lärare av elever och kollegor är en viktig aspekt av utvecklingen av läraridentitet (McNally,
m.fl. 2008).
Olika försök att beskriva lärares professionella kunskapsbas har gjorts det senaste
decennierna. Den mest kända är Shulmans översiktliga beskrivning av kunskapsbasen i sju
kategorier:
•
•
•
•

•
•
•

Ämneskunskap (content knowledge);
Allmän pedagogisk kunskap (general pedagogical knowledge), speciellt de breda principer
och strategier för arbete i klassrummet vilka är övergripande för olika ämnen;
Läroplanskunskap (curriculum knowledge), särskilt förståelsen av material och program som
fungerar som ”tools of the trade”;
Ämnesdidaktik (pedagogical content knowledge), ”that special amalgam of content and
pedagogy that is uniquely the province of teachers, their own special form of professional
understanding;
Kunskap om elever;
Kunskap om skolans sammanhang, som sträcker sig från arbete i grupp och klass, styrning och
finansiering av utbildningen, till ortens och kulturens karaktäristika;
Kunskap om utbildningens syfte, mål, värderingar och filosofiska/historiska grund;
(Shulmans 2004, s. 227, min översättning och omarbetning)

Shulman betonar att det är pedagogical content knowledge som utgör lärarnas unika
professionella kunskap. Han skriver: ”It represents the blending of content and pedagogy into
an understanding of how particular topics, problems, or issues are organized , represented, and
adapted to the diverse interests and abilities of learners, and presented for instruction” (s.
228). Shulman menar att hans beskrivning av kunskapsbasen utgör ett minimum, men ställer
sig samtidigt undrande till möjligheterna att lära sig så omfattande kunskap under
lärarutbildningen.
Studien berör centrala aspekter av professionsteori, som kunskap och autonomi, och kan
utgöra en grund för diskussionen om det oprecisa begreppet ”new professionalism” (Evans
2008; Evetts 2009). Ett exempel på det är Evetts (2009) beskrivning av det skifte som
införandet av NPM medfört som en övergång från occupational professionalism till
organisational professionalism. Andra forskare använder likande begrepp, med idén om
professionellt ansvar i centrum (Solbrekke & Englund 2011; Møller 2009). Solbrekke &
Englund använder begreppen professional responsibility och professional accountability med
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liknande betydelser som Evetts begrepp. Gemensamt för dessa, även för denna studie, är
försöken att beskriva professioner/professionalism i en tid när samhället delvis skiljer sig från
den tid när klassisk professionsteori formulerades (Brante 2013). Fokus förskjuts från
professionell kunskap, autonomi, professionella värderingar och gemenskap, till management
som formulerar mål, mäter och utkräver ansvar.

Metod och genomförande
Studiens syfte är att beskriva och analysera nyutbildade lärares erfarenheter under sina första
år som lärare. Med utgångspunkt i lärarnas erfarenheter är ambitionen att tillföra ny kunskap
om hur nyutbildade lärare konstruerar sina professionella identiteter i interaktion med
lärarutbildningen samt de villkor och de kontexter de möter de första åren som lärare.
Insamlingen av empiriskt material består av två delar: Del 1 utgörs av telefonintervjuer med
lärare, del 2 av en grupp lärares reaktioner på resultaten av telefonintervjuerna samt deras
uppfattningar på området. Teorier om professionell identitet betonar sambandet mellan den
professionella identiteten och de professionella handlingarna (Watson, 2006, s. 510), vilket
gör det angeläget att lyssna på lärarnas erfarenheter.
Del 1 av empiriinsamlingen utgörs av semistrukturerade telefonintervjuer med 18 ämneslärare
(13 kvinnor, 5 män) från två kommuner, en storstad och en mellanstor stad2, jag kallar dem
Storstaden respektive Mellanstora staden i texten. Intervjuerna genomfördes vintern
2018/2019. I urvalet definierades nyutbildad lärare som en lärare som arbetat fyra år eller
mindre. Det motsvarar ungefär det Day m.fl. (2007) kallar den första fasen (av sex) i deras
analys av lärares yrkesliv. Det var dock inte möjligt att använda fyra år som en distinkt gräns
eftersom det förekom lärare som arbetat som obehöriga före och under lärarutbildningen.
Några har också gått VAL3. Ämneslärare 7-9 fokuseras eftersom frågan om balansen mellan
olika typer av lärarkunskap (Shulman 2004), till exempel ämneskunskap och pedagogisk
kunskap, torde framträda extra tydligt för dem. Variation har eftersträvats beträffande ämnen,
kön, och huvudman.
Del 2 av empiriinsamlingen gjordes i en speciell variant av gruppintervju, kombinerad med en
slags enkät. 11 nyutbildade lärare (9 kvinnor, 2 män) i ett introduktionsprogram deltog i en
träff den 3 juni, arrangerad av mig tillsammans med kommunen (Mellanstora staden).
Kommunen hade under läsåret haft detta introduktionsprogram för lärare som arbetar sitt
första år. En av lärarna tillhörde de som tidigare intervjuats i del 1. Jag deltog med en timmes
presentation av resultaten från telefonintervjuerna, för att få rikare och starkare empiri, genom
att de nyexaminerade lärarna gav sin mening om de teman som finns i resultaten och för att de
eventuellt kunde bidra med andra för dem angelägna frågor. Deras uppfattningar förmedlades
dels i gruppdiskussion i anslutning till presentationen och dels genom individuella
anteckningar i de underlag, handouts, jag delat ut före presentationen. Jag bad då de som ville
att använda den som en slags enkät och skriva in korta kommentarer, till exempel om de
instämmer eller inte beträffande olika punkter i resultaten. Av de elva lärarna, nio kvinnor och

2

Orterna är klassificerade som Storstad respektive Större stad i SKL:s kommungruppsindelning, 2017.
VAL är en förkortning av ”vidareutbildning av lärare” och vänder sig till de som är verksamma som lärare men
saknar lärarexamen. Det är ett nationellt projekt initierat av regeringen.
3

13

två män, som deltog i träffen och gruppdiskussionen, lämnade åtta in underlag med
kommentarer. Jag hade informerat dem om att deltagandet var anonymt och frivilligt.
Jag kallar genomförandet för en variant av gruppintervju. Gruppintervjuer är tidseffektiva och
kan ge ett rikt resultat beroende på den dynamik som ofta finns i en grupp (Cohen, Manion &
Morrison 2011, 432, 436). För att undvika gruppintervjuns problematiska sida, ”groupthink”,
erbjöds alla möjligheten att föra fram sina tankar via anteckningar i de handouts de fått till
resultatredovisningen. I hela studien arbetar jag utifrån vedertagen forskningsetik
(Vetenskapsrådet 2011). De namn som används på deltagarna i texten är fiktiva.
Analysen av det empiriska materialet gjordes genom tematisk kodning. Språket speglar
maktrelationer och värderingar, men jag utgår också ifrån att människor är aktörer som aktivt
formar och upprätthåller diskurser, till exempel om profession, kvalitet och skolresultat. Det
ligger i linje med det nämnda policy enactment perspektivet (Ball, Maguire, & Braun 2012):
uppfattningen att utbildningspolicy förverkligas i praktiken genom att personalen tolkar och
översätter styrdokumenten med utgångspunkt i sina professionella kunskaper och värderingar
i samspel med de kontexter de befinner sig i. Jag tolkar lärarnas uppfattningar som deras
”sanningar” om hur de förverkligar policy i sin professionella praktik (Watson 2006), vilket
kan relateras till lärarutbildningen och aktuella reformer. Deras uppfattningar är väsentliga för
vad de kan åstadkomma i sin yrkesutövning.
Först analyserades texterna induktivt med en öppenhet för vilka teman som framträder i
materialet. Temanas inbördes relationer beskrevs, vad som möjliggörs/omöjliggörs/utesluts
noterades och hur detta förhöll sig till frågeställningarna beskrevs. Värderingar i undertexten
lyftes fram och gjordes explicita.
Studiens begränsade omfattning och kvalitativa inriktning innebär att resultaten inte kan
generaliseras till alla ämneslärare i årskurserna 7-9 i landet. Däremot är det rimligt att anta att
många lärare har liknande erfarenheter som de lärare som ingår i studiens urval – genom vad
Larsson (2009) kallar generalization through context similarity och generalization through
recognition of patterns. Många andra lärare befinner sig i liknande kontexter, med liknande
förutsättningar och krav, som de lärare som ingår i studien. De teman, eller mönster, jag
redovisat i lärarnas berättelser skulle antagligen vara framträdande i många andra lärares
berättelser också.

Nya lärares erfarenheter
I följande avsnitt redovisas intervjuresultaten tematiskt. Det är mina sammanfattningar av
lärarnas uppfattningar och erfarenheter. Dessa redovisas med ganska många konkreta exempel
och citat för att göra underlaget för min tolkning och analys synligt. Redovisningen är
empiriskt inriktad men några kopplingar till tidigare forskning och teori görs också på några
punkter. Dessa inslag utvecklas i avsnittet Sammanfattande diskussion. Avsnittet avslutas
med en sammanfattning av gruppdiskussionen och de skriftliga kommentarer som deltagarna
lämnade in i anslutning till den. Denna del är kort eftersom det visade sig att deltagarna i
mycket hög grad delade de individuellt intervjuade lärarnas uppfattningar. Av den
anledningen ingår även den gruppen när jag refererar till ”de intervjuade lärarna”.
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Motivation och mening
De personliga drivkrafterna bakom valet av läraryrket och motivationen i arbetet kan
sammanfattas som följer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevernas utveckling och respons
Ämnesintresset
Förälder eller närstående är/var lärare
Upplevd talang i/intresse för rollen eller ämnet
Arbete för barn och samhälle är meningsfullt
Att vara kreativ, utveckla undervisningen
Positiv modell: En (några) speciell(a) lärare var betydelsefull(a), inspirerande
Negativ modell: Att ge något bättre än hen själv fick i skolan

Några av de intervjuade har faktorer i sin personbiografi som medverkat till yrkesvalet.
Gabriella har två viktiga erfarenheter som har betydelse: att föräldrarna var lärare och att hon
var missnöjd med många av de lärare hon själv hade:
Jag blev lärare för att jag upplevde att jag hade rätt så många värdelösa lärare… Jag har
till en stor del bara suttit av hela min utbildning och haft tråkigt. Och nu när man väl är
här så är ju en drivkraft att vara bättre att ge folk möjligheten att utvecklas.

Hon har haft en dragning till undervisning under lång tid: ”Nu är ju jag lärarbarn … och från
högstadieåldern har jag haft praktik på skola, jag har jobbat med utbildning på andra sätt
under hela min utbildning … så jag har alltid varit i skolmiljö”. Fanny har också mycket
medvetet valt läraryrket för att hon ända sedan barndomen tyckt att hon passar till det. Hon
och Erland har det gemensamt att de båda haft andra yrken och säger att de ville ha andra
utmaningar.
Fanny har peppats av föräldrar och lärare att bli lärare och Linda har föräldrar som är lärare,
så de har ett ”skolarv”, ett kulturellt kapital, med sig. Frank har på sätt och vis också det, fast
med omvända förtecken: Han beskriver sig som en problematisk elev. Han säger: ”Jag var
ganska bråkig och stökig och sådär. Jobbig unge”. Julia har också en drivkraft i negativa
erfarenheter i och med att hon hade ”många värdelösa lärare”. Hon vill ge något bättre. För
Fanny handlar drivkraften om känslan att hon har talang för yrket, det känns ”kul” och
”naturligt”. Frank använder en del av de lärare han minns, de ”entusiastiska och passionerade”
som modeller när han försökt ”koka ihop mina favoritlärare” till sin egen modell.
Både positiva och negativa exempel från den egna skoltiden har betydelse. Adrian minns de
bästa lärarna. Det handlar om att skapa bra relationer och det är det han försöker göra nu som
lärare. ”Det är ett framgångsrecept att kunna göra det med alla elever”. Han minns också att
idrotten avskräckte en del av hans klasskamrater och han vill nu göra något annat, få med alla.
Benjamin har en liknande uppfattning och de som är föredömen är ”de lärare som inte var
anonyma. Det var lärare som brydde sig om eleverna och kunde prata med dem om allt
möjligt”. Saga har med sig en egen positiv bild av att gå i skolan:
Jag vill själv då försöka få elever att känna positivitet över sin skolgång och att det är viktigt för
den egna utvecklingen att gå i skolan. Det finns en mening med att vara här även fast många
tyvärr inte ser det så, den bilden vill jag vara med och försöka ändra.
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Anna säger också att hon har förebilder men att det är lättare att se hur man inte ska göra. Hon
frågar sig vad som inte fungerade för henne. Ett par av de intervjuade tycker inte att den egna
skolbakgrunden har något nämnvärt inflytande. Patricia, som är idrottslärare, förklarar det
med att eleverna inte har samma idrottsintressen nu som då.
Engagemanget för att undervisa i de egna ämnena och responsen från eleverna är de
vanligaste svaren bland de intervjuade lärarna på vad som ger mening och motivation för
arbetet. Betoningen av dessa två aspekter varierar mellan individer men ofta är de
överlappande, de är både väsentliga. Responsen från eleverna handlar både om deras
kunskapsutveckling och om tecken på uppskattning av läraren. Ytterligare en överlappande
aspekt är viljan och glädjen över att utveckla undervisning som blir givande och spännande
för eleverna. Ofta är dessa tre aspekter sammanvävda i praktiken. Några av de intervjuade
betonar också värdet av att bidra till ett bättre samhälle.
Julia och Frida är de som starkast betonar värdet av samspelet med eleverna och deras
växande i bred bemärkelse. Benjamin säger att ”kontakten och mötena med eleverna är det
bästa med yrket”. Julia tycker att
det är jättekul att jobba med och unga och med ungdomarna, det tycker jag. Det är det
som driver. Det är mer som driver än själva kunskapsutlärningen. Det är såklart också
roligt men jag tycker kontakterna med eleverna är jätte-, jätterolig.

Hon betonar också andra frågor än ämnena: ”Jag gillar ju att jobba med de här
värdegrundsfrågorna och jag gillar att jobba med frågorna som är ikring utbildning och ge
stöd till eleven och elever som behöver det”. Hon arbetar en hel del med extra stöd till elever.
Men hon tycker att både ämneskunskap och värdegrund är viktigt.
Frida säger att ”det är träffarna med eleverna som gör det. Och det är det som gör det värt att
ge kärlek och tid. Det är himla värt. Jag har valt helt rätt yrke”. Fanny talar om feedbacken
från eleverna, ”det är ju det som får en hel skoldag att kännas värd, att man gjort något vettigt.
Är dom nöjda, har dom lärt sig någonting, då är jag glad när jag går hem”. Fanny säger: ”att
få väcka nyfikenheten och se att dom tycker att det är roligt. Det gör det hela värt”. Agnes har
en liknande uppfattning: ”Det är ju också en stor del i varför det är så himla roligt att vara
lärare, att man kan få dom här aha-upplevelserna och få eleverna att faktiskt växa genom såna
diskussioner (diskussioner som är bredare än det enkelt mätbara)”. Samtidigt tycker hon att
det finns motsättningar i uppdraget som lärare och att det är ”så extremt komplext och
gigantiskt”. En del av det är att hon ständigt måste tillgodose alla elevers behov vilket ofta
innebär att göra olika slags extra anpassningar till olika elever. Samtidigt är hon motiverad av
känslan att ”man kan verkligen göra skillnad”.
Agnes har också starkt fokus på eleverna samtidigt som hon vill utveckla undervisningen:
”Vårt största uppdrag är att vi tillsammans försöker forma så goda individer som möjligt hela
tiden genom hela skoldagen genom den undervisning vi ger”. Hon betonar lärarnas
gemensamma arbete och att man behöver tona ner kringverksamheten för att kunna fokusera
eleverna: ”sen dom som mäter: låt dom mäta, vi skiter i det”. Även för Frida är eleverna det
centrala. Det viktigaste är ”att se och följa deras utveckling och att utveckla lektioner som ger
eleverna något”.
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De flesta av de intervjuade lärarna är starkt engagerade i sina ämnen och upplever en glädje i
att få förmedla det engagemanget och de kunskaper de har i ämnena. Albin säger att ”Ja, jag
känner absolut motivation och engagemang” och han är väldigt inriktad på ämneskunskap,
fysik och matematik. ”Det är känslan med och glädjen i ämnena och att få sprida det som är
den viktigaste meningen”. Samtidigt säger han att också mötet med individen (eleven) och de
mer allmänna målen, att forma unga människor, socialt, värderingar och källkritik, är viktiga.
Han vill byta till gymnasieskolan för att få koncentrera sig mer på ämnena och mindre på det
elevsociala.
Gabriella är väldigt frispråkig och ser det som att hon har tre uppdrag som hon ser som
väsentliga i arbetet. Det första utgår från hennes negativa erfarenheter som skolelev. ”Jag
hade rätt så många värdelösa lärare. Jag har till en stor del bara suttit av min skoltid och haft
det tråkigt”. ”Att alla har rätt att utvecklas” är ”vårt huvudsakliga uppdrag” och det tredje är
”en personlig drivkraft att få ungdomar att må bra”. Hon talar också om det största
övergripande uppdraget, ”en demokratisk vettighetsfostran”.
Erland säger att ”det är kunskapsinnehållet och respons från eleverna” som ger motivation.
Han är naturvetare och fokuserad på ämneskunskapen men säger samtidigt att han är humanist
och att han har ”ett bildningsideal”. Han betonar att de demokratiska, breda målen är viktiga
och poängterar att de samspelar med ämneskunskap. Även Frank betonar de breda målen. Han
understryker också att eleverna ska få ”allmänbildning, grundläggande fakta och en
begreppsram” under skoltiden. Samtidigt framstår elevinteraktionen som mycket viktig för
honom: ” Det är när man har elevinteraktioner, det är det som är det roliga. Resten av tiden är
jag bara som något som man måste göra”. I detta finns också tillfredsställelsen att se elever
göra framsteg, få insikter: ”Shit, där föll polletten ner. Då blir den känslan, det är det som
motiverar mig”. En viktig drivkraft för flera lärare är att se elever komma till insikter. Vanja
talar om värdet av ”att barnen lär sig, när de förstår, när man ser det”. Saga talar om ”känslan
att ha nått fram, att få vara en betydelsefull vuxen”. Adrian säger sig ibland se att ”där satt
den”.
Till engagemanget för ämnena hör också ämnesdidaktiken och att vara kreativ. Flera av de
intervjuade uttrycker att det är en viktig drivkraft att kunna utveckla lektioner som blir
intressanta och engagerande för eleverna. Malin har utvecklat en vision som handlar om att bli
en lärare som fortbildar sig och som ständigt utvecklar sin undervisning och sina
ämneskunskaper för att kunna ge eleverna en så bra undervisning som möjligt. Flera andra
beskriver ambitionen att förbättra undervisningen. Frida betonar att det som ger mening både
är ”eleverna, att se och följa deras utveckling och att utveckla lektioner som ger eleverna
något”. Även Fanny talar om den kreativa sidan av yrket: ”Jag skulle vilja fortsätta utveckla
undervisningen, det tycker jag är jätteroligt. Att hitta nya sätt att undervisa på, att … just
matte och NO är såna här ämnen som många inte riktigt … dom kommer i alla fall in med
inställningen att det inte är roligt”. Agnes vill också utveckla, delvis beroende på att det är så
mycket hon vill hinna med så hon försöker ”hitta sätt att vara så effektiv som möjligt, men
tiden är ju en otrolig begränsning”. Erland är inne på liknande tankar om stimulansen i att
utveckla intressant ämnesundervisning: ”Om elever tyckt att ämnet är jättetråkigt och man
kan få dem att tycka att det är roligt, det är en drivkraft”.
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Signe säger att det är viktigt och meningsfullt att bidra till andra men hon är också intresserad
av att utveckla sig själv, personlig pedagogisk utveckling. Det är roligt och hon får samtidigt
utveckla delar av sig själv, till exempel tålamod och empati. Det är för övrigt noterbart att det
är så ovanligt bland de intervjuade att uttrycka att det är värdefullt att de kan utveckla sig
själva i yrkesutövningen.
Adrians berättelse exemplifierar hur mångfacetterat läraryrket är. Han säger att ”mötena med
eleverna är det viktigaste”, hur hopplöst det än kan kännas att uppnå en del mål och trots att
han motarbetas av vissa elever. Han känner sig som bäst när han gjort pedagogisk utveckling
som är givande för eleverna. Målet är att utbilda eleven, och att eleverna ska bli goda
samhällsmedborgare. Adrian talar också om fostransuppdraget: ”Det är viktigt att man bryr
sig och är ett gott exempel”. Han betonar läroplanens mål men dessutom tycker han att det är
viktigt ”att vara autentisk, skapa eget innehåll som jag tycker är relevant”. Flera, till exempel
Saga, Vanja, Anna och Jessica, betonar värdet av både ämnena och det elevsociala – det hör
ihop. Saga säger att kärnan i yrket för henne är kombinationen av språkintresset och att få
använda det till att ge eleverna insikter. ”Det är mycket gnäll bland lärarna men det finns
något som göra att man går dit”.
Flera av de intervjuade sätter också undervisningen i ett större samhällsperspektiv. Jessica
som arbetar med nyanlända tänker på det meningsfulla i att hjälpa elever som kommit från
olika svåra förhållanden i världen. Hon nämner afghanska tjejer som knappt kan föreställa sig
att de kan få en gratis utbildning. ”Jag vill visa dem att alla har ett värde”. Signe säger att
undervisningen också handlar om vilken typ av samhälle vi ska ha. Hon vill inrikta den mot
vad människor siktar mot och vad människor bidrar med och hon vill att de ska handla om att
lära för livet, vilket också inkluderar känslor.
Några av de intervjuade kontrasterar sina visioner om yrket mot de olika aspekter av de
skolverkligheter som förekommer. Ett sätt att sammanfatta det hela är Majas formulering ”att
vara lärare”. Hon vill ”vara lärare och jobba med undervisning” – inte som i förortsskolan där
hon arbetade tidigare där mentorsuppgifterna upptog mycket av tiden och där hon kände sig
helt oförberedd på den väldiga mängden elevsocialt arbete. ”Jag tänkte tanken oftare i X-stad
(min anonymisering) att jag nog ska bli något annat än lärare. Nu när jag får vara lärare och
jobba med undervisning så ångrar jag mig inte”. Maja värderar också det som hör samman
med professionen, tillit och autonomi. Malin hade högt ställda mål när hon började men
beroende på den tunga arbetsbelastningen har hon fått sänka ambitionerna. Hon säger: ”Min
vision var att bli en lärare som fortbildar sig och som ständigt utvecklar sin undervisning och
sina ämneskunskaper för att kunna ge eleverna en så bra undervisning som möjligt. Jag ville
bli världens bästa lärare men nu nöjer jag mig med att vara en helt okej lärare”. Benjamin
påpekar att man måste ge lärarna rimliga förutsättningar, till exempel så är inkludering är
svårt med de stora klasstorlekar som ofta finns. Han säger också att det är stor skillnad mellan
utsatta områden och den skola han själv jobbar på. Här funkar allt bra, där är allt svårt.
Några av de intervjuade uttrycker stor glädje över sitt arbete i kontrast mot negativa budskap i
det omgivande samhället. Anna tycker att det är ”fruktansvärt” att skolan utmålas så negativt i
massmedia. Hon säger:
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Om man skulle googla på ’lärare’ så skulle man nog inte vilja bli lärare när man ser vad
det står. Och jag tycker det är viktigt att vi ändrar den bilden för det är världens bästa
yrke! Om man gillar att vara ledare, om man gillar kunskap, om man gillar ungdomar.

Men till skillnad från förekommande uppfattningar om att lärare huvudsakligen drivs av inre
belöningar (se t. ex. Lortie 1975, s. 102), som kärleken till eleverna, och att lönenivån därför
är sekundär så betonar Anna: ”att få betalt är också väldigt viktigt efter fem års CSN”. Jag
bedömer det som att det finns ett starkt stöd för den uppfattningen bland de intervjuade
lärarna.

Den första tiden som lärare. Introduktion på arbetsplatsen.
Intervjuerna visar att erfarenheterna av att börja arbeta som lärare till stor del är
gemensamma: En utvecklad introduktion saknades för de flesta av de intervjuade och många
är överraskade över att stora delar av arbetet var osynligt för dem under utbildningen. Detta,
tillsammans med stor arbetsbelastning, har medfört att många upplever starten som mycket
krävande. Samtidigt innebär dessa arbetsvillkor en kollision med det starka engagemang för
arbetet och eleverna som alla intervjuade lärare uttrycker. Engagemang (commitment)
betraktas i forskningen som ett kännetecken på goda lärare (Day m. fl. 2007, 2). Gemensamt
för många av de intervjuade lärarna är också att det främst är kollegor som utgjort ett stöd
under den första tiden.
Det finns många uttryck för brister i introduktionen för den nyanställde i intervjuerna och
flera har känt sig ensamma i en situation som delvis skiljer sig ifrån den förväntade. Några
uttrycker sig drastiskt om den inledande tiden. Benjamin säger att ”jag blev inslängd i
undervisningen”. Signe säger: ”Jag kastades in utan förberedelse”. Malin säger: ”Jag var som
i ett chocktillstånd”. ”Det fanns noll material”, säger Vanja. Förutom bristen på introduktion
och mentorer så nämner några bristerna i lärarutbildningen som en orsak till den tuffa starten.
Malin säger att ”man blir inte förberedd på lärarutbildningen … Utbildningen speglar inte
verkligheten”, och syftar då på kringuppgifter som föräldrakontakt, mentor, med mera.
På frågan om hon haft någon introduktion svarar Julia: ”Nej, inte alls. Jag har försökt reda ut
hur arbetet på skolan fungerar när jag arbetar som resurs tillsammans med andra lärare”. Hon
är sjukskriven för utmattning, redan efter ett par års arbete. ”Ibland har jag funderat på hur jag
ens orkar vara lärare när det är så mycket jobb”, säger hon. Albin hade ett inledande samtal
med rektor om kärnuppdraget, men i övrigt ingen introduktion. Däremot hade han en mentor.
Kommunen hade ingen rutin för det men han hade fått höra av fackförbundet att det skulle
vara bra att kräva en mentor, ”så jag fick jobba med det hårt”.
En av kommunerna har en policy som föreskriver att nyanställda lärare ska ha en
mentor/handledare. Men endast fyra av de tio intervjuade i denna kommun har haft det.
Dessutom är den insatsen väl fungerande bara för en eller två av dessa fyra. Hon hade träff
med handledaren två gånger i veckan hela höstterminen och en gång i veckan under
vårterminen det första året. En annan fick hjälp av en mentor i början, framför allt med
kringuppgifter som hon inte lärt sig på lärarutbildningen, som frånvarosystem, administration,
mentorskap, föräldrakontakt och anmälningar till sociala myndigheter. Vanja hade också en
mentor men eftersom hon hade ”tusen frågor” så var det helt otillräckligt med en timme i
veckan och hon har i stället försökt utveckla själv, utifrån böcker. Signe har inte använt sin
mentor mycket, för henne är kollegorna i ämneslaget det centrala.
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Kollegorna är för de flesta av de intervjuade mycket betydelsefulla som stöd i vardagen och
för planering på sikt. Det gäller både informella sammanhang, som löpande samtal med
kollegor i samma arbetsrum och formella sammanhang som ämnes- eller ämnesövergripande
arbetslag. Det är också kollegorna som betytt mest när introduktionen varit bristfällig, vilket
till exempel Malin nämner. Hon betonar också värdet av att hon får mycket
undervisningsmaterial av dem. Ämneslag framstår som mer givande än ämnesövergripande
arbetslag eftersom lärarna där kan göra gemensamma planeringar och prov, dela på material
och komma med nya idéer, vilket Benjamin exemplifierar (Jfr. Lundström 2007). Han tycker
att ämneslaget är väldigt viktigt, liksom Albin. Maja som fick en krävande start i en utsatt
förort säger att kollegorna i arbetslaget var måna om att hjälpa henne. ”De var väldigt
viktiga”. De avlastade också till exempel de olika övergripande ansvarsområden som lärarna
hade (exempelvis bussbokning). På den nuvarande skolan är kollegorna också viktiga för
Maja men det är en liten skola där hon är ensam om sina ämnen så det finns inget ämneslag.
”Det är synd för det var väldigt bra i X” (anonymiserad ort). Anna arbetar också på en liten
skola och hon uppskattar att de är ”ett tight team”. Det kan möjligen spela roll att skolan är ny
och att alla vill forma det nya och är delvis i samma situation. På Adrians skola utgör
idrottslärarna en speciellt stark ämnesgrupp eftersom han kände de två andra idrottslärarna
sedan förut: ”Det var lätt att komma in och vi samarbetar nära”, säger han.
Förutom ämneslagens betydelse beskriver flera också informellt samarbete och stöd som
mycket värdefullt. Det kan till exempel vara en lärare man delar arbetsrum med och som man
löpande kan resonera med. Erland säger att det var väldigt lite introduktion. ”Men jag delade
arbetsrum med en erfaren mattelärare som gett mycket. Vi har bra nätverk bland lärarna, det
är bra kollegial solidaritet”. Fanny berättar om värdet av att ha en kollega nära som man kan
fråga löpande och att vara två lärare på en klass:
Jag hade ingen uttalad sån (syftar på mentor) men jag fick sitta på samma kontor som
en som jobbat väldigt, väldigt länge. Så han blev som min mentor, inofficiellt. Ja, någon
man kan fråga. Vi har också den här modellen att man är två lärare på en klass. Ibland
så är man i olika klassrum och ibland så är man tillsammans. På det sättet har man ju
fått väldigt mycket stöd.

Fanny, liksom några andra i studien, utgör ett exempel på en ny lärare som ser huvudsakligen
positivt på den inledande tiden: ”Men jag tycker att det gått jättebra för mig. Jag har inte känt
det som mitt första år. Jag har inte känt mig vilsen och bortkommen”.
Ett noterbart inslag i resultaten är att några av de intervjuade lärarna var överraskade eller
kände sig helt oförberedda på delar av yrket. Det gäller allt från det som kallas praktikchock
(Imsen 1997) till det Frida kallar överraskning. Hon blev överraskad över att ”det finns så
mycket i jobbet som jag inte fått syn på under utbildningen som administration, föräldrar,
anmälningsplikt, planeringsprocessen med mera”. Det hade underlättat om hon hade fått dela
arbetsrum med lärarna när hon gjorde praktik, vilket hon inte gjorde. Agnes upplevde starten
närmast som en praktikchock. Hon tänkte:
Aha, nu ska jag glömma allt jag lärt mig. Det här är ju inte alls vad jag föreställt mig att
det skulle vara. Inte glömma men kanske omvärdera. Omvärdera det jag föreställt mig
om hur det var att vara lärare, dom idéer jag hade om hur jag skulle genomföra och om
hur jag skulle jobba.
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De arbetsuppgifter som ligger utanför det som traditionellt uppfattas som lärarens
arbetsuppgifter vållar en del svårigheter bland de nyanställda, inte minst att de upptar mycket
tid. Erland säger att han retar upp sig på att det är så mycket fokus på administration,
dokumentation och kringaktiviteter. Gabriella beskriver kraven på dokumentation som ”en
stor börda”. Julia säger att
jag får jobba jättemycket för att hinna med. Mycket av tiden upptas av att planera och
rätta …och så kontakt med eleverna, konflikter, andra situationer som behöver lösas.
Jag jobbar mycket med nyanlända, jag har mycket kontakter med föräldrar, hitta nån
som kan översätta mellan föräldrar och mig och … Det är mycket omkring som slukar
tiden.

Julia nämner också klasstorleken som något krävande. Det är ofta 30 elever i årskurs 7klasserna. ”När man är ny är det väldigt mycket” säger hon.
Andra pekar på kraven på individualisering och anpassningar. Vanja, till exempel, saknar
kunskaper om psykiska och fysiska funktionshinder. Maja har en liknande uppfattning. Hon
säger: ”Universitetet och skolans verklighet ligger långt ifrån varann”. Saga säger att hon inte
fått med sig mycket om betyg och bedömning så hon blev ”förpassad till common sense”.
Hon fick utveckla den kunskapen på egen hand. Den långa traditionen av theory practice
divide (Bainbridge 2011) lever kvar. För några lärare har den tuffa inledningen inneburit att
de fått devalvera sina visioner om arbetet. Malin säger att ”jag ville bli världens bästa lärare
men nu nöjer jag mig med att vara en helt okej lärare”. Överlämning är en variant av
introduktion. Adrian vikarierade för en lärare som skulle vara ledig och fick i samband med
det en veckas överlämning. Därefter fanns ingen introduktion. Men överlämningen var bra:
”Mycket var färdigt, det var en grovplan”.
Skolledarna har inte en särskilt framträdande roll för de nya lärarna. Flera av de intervjuade,
Maja till exempel, har fått en kort introduktion av någon skolledare. Ellen verkar inte ha så
mycket med skolledningen att göra. Men ”de är självklart på vår sida”. Jag uppfattar det som
att det finns tillit i den relationen. Benjamin har en liknande uppfattning. Han säger att en bra
skolledning är ”oerhört viktig”. Det gäller speciellt om man hamnar i ”en tråkig situation” där
uppbackning behövs. De är viktigt att de ”är på vår sida”. Det förekommer att de styrs av oron
att tappa elever – en effekt av marknaden. Men det är nog vanligare på friskolor, tror
Benjamin. Saga verkar vara uppskattad av skolledningen men tassar på tå för att inte öka
deras stress. ”De har mycket att göra”. Adrian nämner att en biträdande rektor är idrottslärare,
vilket han uppfattar som ett gott stöd: ”Jag kan vända mig till honom när jag vill”.
Jag tolkar det som att den osäkerhet många nya lärare känner på grund av svagt stöd och
introduktion späds på av den hårda arbetsbelastning som många av de intervjuade vittnar om.
Vanja, till exempel, säger att det blir mycket jobb, cirka 55 timmar i veckan. Hon arbetar
”långt över de 10 timmarna vi har i förtroendetid. Det är intensivt från morgonen till slutet av
arbetsdagen. Och så blir man sjuk på lovet”. Malin förklarar sitt ”chocktillstånd” under den
första tiden med att det inte fanns någon tid till att förverkliga de visioner hon hade om
arbetet. ”Min vision var att bli en lärare som fortbildar sig och som ständigt utvecklar sin
undervisning och sina ämneskunskaper för att kunna ge eleverna en så bra undervisning som
möjligt”. Hon har försökt tänka om: ”Ok räcker. Jag behöver inte vara världsbäst, jag måste
ha ett liv också. Så länge ingen klagar”. Saga har liknande erfarenheter, hon säger att stress är
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ett stort problem på arbetsplatsen och hon har själv varit ”väldigt, väldigt nära utmattning”.
Men hon vill inte bli en del i statistiken för psykisk ohälsa. I början ville hon mycket men nu
när hon har egna små barn, har hon tvingats nöja sig med att ”jobba mina timmar”. Hon är
också försiktig med att belasta vissa kollegor: ”man vet vilka man inte ska belasta, vilka man
ska bespara stress”. Så hon försöker lösa det mesta själv. Dessutom kommer kollegor och
frågar henne.
Julia är sjukskriven för utbrändhet på grund av för hög arbetsbelastning. Hon påpekar att
problemet med arbetsbelastning har varit känd länge men att det är accepterat att det ska vara
så:
Och jag vet att det har säkert varit så här i alla tider. Det är som att det är accepterat att
man ska jobba mycket och alla vet att dom första åren som lärare är svåra och så säger
man att det är så bara. Och så sen är det bara att acceptera. Och det tycker jag väl att så
borde det inte vara utan att vi borde få rimliga första år. Mer stöd och kanske mindre
undervisningstid. Så att vi får lite mer hjälp. Alla säger ju att det är väldigt tufft och alla
vet om att det är väldigt tufft och sen blir det inte så mycket mer än det…Det är som att
de första åren ska vara tuffa och då får man acceptera det. Jag fått rådet av min
handledare när jag gick utbildningen att inte börja jobb heltid!

Bland de intervjuade finns också några som starkt betonar betydelsen av att själv utveckla sin
undervisning. De har vissa gemensamma referensramar, bland annat betoningen av lärares
ledarskap. Några idrottslärare betonar den aspekten. Ellen säger att hon ”alltid haft ett medfött
ledarskap”. Två andra idrottslärare, Anna och Vanja, är mycket aktiva idrottsledare på fritiden
och verkar ha med sig det perspektivet till arbetet. En annan källa till betoningen av ledarskap
i lärarrollen finns i Teach for Sweden där Signe gått sin utbildning. Därifrån kommer en del
tankar om vikten att vara en tydlig ledare och att hitta sin egen stil. Hon har utvecklat en egen
vision i en bok.
Andra, som Saga, Anna och Jessica, verkar helt enkelt vara väldigt starka i sig själva och vill
gärna driva sin egen verksamhet. Jessica berättar att hon har nyanställda kollegor som känner
frustration för att de inte får en bra introduktion. ”Det är inte tydligt vad som gäller, det brister
i rutinerna … De känner sig dumma”. Men Jessica verkar inte ha den känslan utan säger: ”Jag
gick in och körde”. Hon planerar mycket själv, vill gärna vara självständig men vill också
jobba tillsammans. Anna gick emot alla tips hon fick under utbildningen om att söka sig till en
skola med väl etablerade planeringar, arbetslag, med mera. Hon uppskattar att skolan är ny
och att det finns en chans att forma nytt.
Det finns också nya lärare i studien som mer eller mindre vuxit upp i ett lärarsammanhang,
något som torde påverka självuppfattning, förståelsen av skolkontext och utvecklingen av
professionell identitet. I Storstaden är det främst Anna som har den bakgrunden. Hennes
föräldrar har lärarbakgrund och är nu båda rektorer. Det verkar också ge henne välbehövlig
information, till exempel om lönesättningen. Hon har ”varit intresserad av att vara ledare
sedan jag var liten” och alltid känt sig hemma i skolan.
Intervjumaterialet rymmer ytterligare en viktig aspekt av lärarnas tidiga erfarenheter nämligen
att skolans vardag och yrkesutövningen kan variera mycket beroende på skolans socioekonomiska kontext och därmed vilket socialt och kulturellt kapital eleverna har med sig.
Majas första anställning var i en förort med omfattande sociala problem, som kom att ta mer
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än halva arbetstiden. ”Jag hade ingen aning om hur jag skulle hantera det. Det var tur att jag
hade bra kollegor”. Hon blev tveksam till att hon valt rätt yrke: ”Jag tänkte tanken oftare i X
(anonymiserad ort) att jag nog ska bli något annat än lärare”. Maja arbetar nu på en skola där
föräldrarna har en hög socio- ekonomisk nivå, det är något ”helt annat”. Majoriteten av
föräldrarna är högutbildade och eleverna är motiverade för studier. Maja verkar tycka att det
var en himmelsvid skillnad att starta i dessa två olika kontexter. ”Nu är jag verkligen lärare –
det jag är utbildad för”. Jessica har själv startat en förberedelseklass med enbart nytillkomna
elever. Jag tolkar det som att hon klarar situationen tack vara stort engagemang och
kompetens, samt att klassen är liten (14 elever).

Arbetsbelastning.
Att arbetsbelastningen är alltför hård under den första tiden i yrket är ett av de tydligaste
resultaten i studien. Bland de intervjuade finns det stor enighet om att det handlar om en
mängd dokumentation, många mentorsuppgifter och allmänt ”kringuppgifter”. Andra aspekter
som nämns är stora klasser, föräldrakontakter, administration, nyanlända samt
disciplinärenden. Gabriella, som har svenska och engelska, tar också upp centrala delar av
arbetet som planering och bedömning. Hon nämner att hon egentligen behöver ha koll på hela
världslitteraturen: ”Ja, jag borde ha läst alla böcker som finns, alla författare och vad dom
gjort och andra konstformer som är intressanta att koppla samman med litteratur. Det borde
jag ha koll på, det är ett evinnerligt material”. Hon har också en stor mängd kontakter med
föräldrarna, vilket hon menar är något som förändrats.
Det har skett en växling, att i stället för att dom frågar sina barn så frågar dom läraren,
via mail. Vilket gör att vi får ännu ett informationsuppdrag som inte egentligen borde
ligga på oss … Jag har en listfunktion, jag är en kom-ihåg-lista.

Vanja tycker att utvärderingar och kvalitetsarbete tar mer energi än det ger. Hon beskriver en
mycket intensiv arbetsbelastning från morgon till arbetsdagens slut. Hon säger: ”Jag vill bara
göra ett bra jobb med eleverna. Just nu har jag som ett tunnelseende, det finns inte tid för
någon split vision”. Kanske finns här en del av förklaringen till att många inte har möjlighet
till mer övergripande reflektioner om policy, reformer och andra övergripande frågor.
Julia är ett slående exempel på problemet med för hög arbetsbelastning. Hon är sjukskriven
för utmattningssyndrom redan efter ett par års arbete. ”Ibland har jag funderat på hur jag ens
orkar vara lärare när det är så mycket jobb. Och jag är faktiskt sjukskriven nu för utmattning.
Det är alltid mer jobb”. Hon nämner att det är stora klasser, och beskriver situationen i övrigt:
”Mycket av tiden upptas av att planera och rätta, och så kontakt med eleverna, konflikter,
andra situationer som behöver lösas. Jag jobbar mycket med nyanlända, jag har mycket
kontakter med föräldrar, hitta nån som kan översätta mellan föräldrar och mig”. Hennes första
tid i yrket ger ett intryck av att ha varit en ”sink or swim” situation (Lortie 1975, s. 60).
Arbetsgivaren har inte gett mycket stöd men arbetslaget har varit ett värdefullt stöd för henne.
Alla hennes visioner om hur hon vill vara som lärare försvann i praktikchocken. Även Agnes
tycker att man kan beskriva den första tiden som en praktikchock och även hon var tvungen
att tänka om visionerna. Och även hon har haft bra stöd av kollegorna, de är ”superviktiga”.
Agnes beskriver problemet:
Det är så mycket man vill hinna med och tiden är ju en otrolig begränsning. Man ska
hinna med allt, det finns så mycket men tiden är så lite tid egentligen. Det finns faktiskt
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en motsättning i vårt uppdrag som lärare. Vårt uppdrag som lärare är ju så extremt
komplext och gigantiskt. Och att man måste på något sätt göra det bästa av situationen,
man kan inte göra allt rätt. Det är ju en fälla som många nya lärare fastnar i direkt.

Den lösning på problemet med arbetsbelastningen som några ser är att sänka ambitionsnivån –
även om det kolliderar med deras visioner om yrket. Fanny har tidigare haft andra stressiga
anställningar och tror att hon då lärde sig att ha realistiska krav på sig själv. Hon berättar:
Jag vet kanske lite bättre var mina gränser går medan nyare kollegor skulle kanske ha
pushat på lite för hårt och kanske gått in i väggen. Det har vi haft ganska många,
speciellt vikarier, som gjort … Jag tror att det är jättevanligt faktiskt …dels kanske
man har svårt att stänga av, att man tar med sig för mycket hem, och att man aldrig får
den där pausen. Jag brukar tvinga mig själv att ta den där pausen. När jag går ut genom
dörren då lämnar jag vissa saker där.

Agnes har en liknande uppfattning om hur man behöver hantera stressen:
Nu kör vi good enough, good enough. Och det har jag på nåt sätt haft med mig. Jag gör
så bra jag bara kan, men: ’okej, det jag inte hinner, nej, men det hinner jag inte’. Och
vissa saker, det är okej. Det får vara som det är. Vissa saker blir fel – jamen då måste
det få bli fel. Vissa lektioner går åt skogen – ja men då går det åt skogen. Och att jag
inte klankar ner på mig själv. Det har ju med systemet att göra, alltså, jag kan inte vara
en robot.

Malin beskriver de första veckorna i yrket: ”Jag var som i ett chocktillstånd, det fanns ingen
tid att förverkliga visionerna … Jag ville bli världens bästa lärare men nu nöjer jag mig med
att vara en helt okej lärare”. Det svåraste är konflikter, när elever är elaka mot varandra,
mobbning och de föräldrakontakter som följer med sådant. Hon har försökt tänka om: ”Ok
räcker. Jag behöver inte vara världsbäst; jag måste ha ett liv också. Så länge ingen klagar”.
Saga tycker också att arbetsbelastningen är ett stort problem. ”I början ville jag mycket och
var väldigt, väldigt nära utmattning, men nu jobbar jag mina timmar”. Hon vill inte bli
ytterligare en i statistiken för psykisk ohälsa. Kraven på individualisering är för henne en del
av arbetsbelastningen och vågen av nyanlända spädde på det. Det blir också ganska mycket
dokumentation, många åtgärdsprogram.
Agnes tycker också att man borde ha lägre undervisningsskyldighet de första åren: ”Absolut,
för man hinner inte med. Man kan omöjligt hålla samma tempo som en erfaren lärare – det är
en jättestor skillnad!”

Lärarutbildningen. Kunskap. Styrkor och svagheter
De intervjuades erfarenheter av lärarutbildningen innehåller många variationer men det finns
relativt stor enighet bland de intervjuade på vissa både positiva och negativa punkter. De
kritiska synpunkterna överväger och handlar bland annat om att delar av arbetets innehåll,
mer eller mindre, saknas i utbildningen, att utbildningen innehåller för lite tillämpbar kunskap
medan de teoretiska delarna ofta uppfattas som irrelevanta. Många anser också att de är
otillräckligt rustade att möta skolverklighetens starka krav på individualisering, inte minst
beträffande fysiska och psykiska funktionsvariationerna. Till det positiva hör praktiken, som
flera beskriver som den det mest givande delen av utbildningen. Ämneskunskaperna anses i
allmänhet vara tillräckliga. Flera uppskattade också ämnesdidaktiken men i vissa
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utbildningssammanhang, som Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som vänder sig
till de som redan har högskolestudier i de ämnen som undervisas i svensk skola, saknades den.
Många av de intervjuade beskrev avståndet mellan utbildningen och skolans praktik som ett
problem. Det är ett problem som under lång tid varit väl belagt i forskningen, den så kallade
theory practice divide (Bainbridge 2011). Intervjuerna illustrerar olika aspekter av den
klyftan. Några betonar att stora delar av yrkesutövningen inte tas upp i lärarutbildningen och
att man därför känner sig oförberedd eller att den inledande perioden som lärare blir väldigt
krävande eller upplevs som en chock. Några har blivit överraskade av att det är så många
uppgifter som ligger utanför det ’vanliga’ lärararbetet och det har lett till osäkerhet och
känslan av praktikchock. Här finns en mängd innehåll som omfattas av det Shulman (2004)
kallar curriculum knowledge, knowledge of educational contexts eller knowledge of
educational ends, purposes and values. Lärarna önskar mer av det i utbildningen. Frida, till
exempel, är ”väldigt trygg” med sin ämneskunskaper men känner sig otrygg när det gäller
frågor utanför lektionerna, som administration, ringa hem till föräldrar, anmälningsplikt,
planeringsprocessen och många olika praktiska frågor på skolan. De delarna var osynliga
under utbildningen. Fanny har en liknande uppfattning. Hon är trygg med sina
ämneskunskaper och med formativ och summativ bedömning. Men det som ligger utanför
ämnesundervisning är hon mer otrygg med: ”Det är alla de här situationerna som uppstår i
klassrummet: konflikter av stora och små slag, när man inte är supersäker på: vad är min roll i
det hela? Vad ska jag göra och vad ska jag lämna över till någon annan?”. Hon efterlyser
”konflikthantering, mer konflikthantering” i utbildningen.
Andra pekar på moment som de tycker saknas i utbildningen, som konflikthantering och allt
som har med mentorskap att göra. Lärares ”kringarbete” är också osynligt på
lärarutbildningen. Adrian säger att ”lärares vardag är allt utom undervisning”. Några nämner
att de hade behövt kunna mer om individanpassning, inte minst när det gäller fysiska och
psykiska funktionsvariationer. Vanja är på det hela taget missnöjd med lärarutbildningen. Hon
kände sig ”verkligen inte utrustad” med det hon behövde som lärare när hon var klar. Den
kanske tydligaste bristen är att de knappt hade något kursinnehåll om fysiska och psykiska
funktionsvariationer, hur hon bäst bemöter det och det behov av individualisering som det
innebär. Även Ellen påpekar just att de frågorna är försummade i utbildningen. Maja säger att
”universitetet och skolans verklighet ligger långt ifrån varann. Lärarutbildningen har mycket
att jobba på”. Hon säger att flera delar av läroplanen inte finns med på utbildningen och
mentorsuppgifterna saknas till stor del. Hon berättar om sin första läraranställning där
mentorsuppgifterna handlade om halva arbetstiden. ”Det fanns inga riktlinjer, jag fick vara
förälder, kurator, kompis. Jag hade ingen aning om hur jag skulle hantera det. Det fanns inget
om det på lärarutbildningen”. Malin har liknande erfarenheter, ”man blir inte förberedd på
lärarutbildningen”. Stora delar av jobbet finns inte med i utbildningen. Det handlar om ”allt
annat” som föräldrakontakt, att vara mentor och konflikter. ”Det svåraste är konflikter, när
elever är elaka mot varandra, mobbning och de föräldrakontakter som följer med sådant”.
Utöver konflikthantering så beskrivs kurser om betyg och bedömning beskrivs av flera
intervjuade som speciellt värdefull och några önskar mer av det innehållet. Några, till exempel
Fanny och Frank, vill ha mer handfast kunskap om arbetet i klassrummet och även om
planering och liknande arbetsuppgifter:
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Mer, och mer praktik. För det tror jag är det som gör att många nya lärare som kanske
börjat utbildningen, dels som kanske jobbat något år och hoppat av eller hoppar av
under utbildningen. Man vet inte riktigt vad man gett sig in på. Och så får man känna
att man har för lite verktyg när man väl kommer ut. Men ju mer praktik, ju mer
konflikthantering, ju mer case, kanske att man gör riktiga händelser som hänt … att
man gör mer praktiskt. Då dels att man förbereder folk bättre men dels att man får
bättre verktyg när man väl står där. (Fanny)

Det råder delade meningar om den allmänpedagogiska kunskapen, eller
utbildningsvetenskaplig kunskapen. På den punkten framstår det som mer oklart vilken grund
de intervjuade har för sitt arbete, jämfört med ämneskunskapen. Några ser den som värdefull
och att den ger ett speciellt lärarperspektiv på arbetet; andra ser den dom irrelevant eller
alltför abstrakt för att vara givande. Benjamin säger att pedagogiken kändes som ”gamla
forskningsteorier och de var ofta inte helt applicerbara”. Han vill ha mer konkret
undervisning, till exempel på frågor som: ”Hur sätter man ihop en vettig lektion?”. Signe
tyckte att det mer teoretiska inte var särskilt givande ”det var inte verklighetsförankrat”.
Adrian tyckte också att pedagogiken var ”väldigt teoretisk” och eftersom han läste språk i
blandade grupper, inte enbart med lärarstudenter, så saknar han också ämnesdidaktiken.
Flera av de intervjuade anser att de ämneskunskaper de fått med sig från utbildningen är
tillräckliga men några tycker att ämnesdidaktiken var otillräcklig. Det är mycket tydligt för de
som gått KPU. Julia säger: ”Jag har inte haft ämnesdidaktik i min utbildning. Det är nånting
jag får utveckla själv och jag hade önskat få med den i min utbildning”. Även Fanny har gått
KPU och tycker att hon har djupa ämneskunskaper ”djupare än mina kollegor” men hon
saknar ämnesdidaktik: ” Man får bara allmändidaktik så jag saknar ämnesdidaktiken, jämfört
med mina kollegor”. Strävan efter att integrera vetenskap och beprövad erfarenhet tycker
Fanny fungerar ganska bra och det som togs upp i utbildningen blir aktuellt så småningom i
praktiken. Det är en uppfattning som delas av Erland. Dessutom menar Fanny att de
kontinuerligt jobbar med eget lärande: ”Man håller ju på och vidareutbilda sig hela tiden”.
Malin säger att didaktik och metod var ”jättebra”. Adrian läste engelska i grupper som var
blandade med andra studenter än lärarstudenter och är mycket nöjdare med GIH:s enhetligare
grupper. Agnes tycker att ämnesdelen i utbildningen varit positiv men ”däremot den
pedagogiska delen, den tycker jag har betydligt fler brister, framförallt att det jag lärde mig
det kändes inte alls relevant”. Hon tycker att mycket är svårt att omvandla till praktik och
känner sig tvungen att omvärdera mycket av det hon lärt sig på utbildningen. Exempelvis
känner hon att hon måste vara övertydlig när det gäller instruktioner. Hon tycker också att hon
behöver många alternativa planeringar för att kunna individualisera. Ämnesdidaktiken skiljer
sig mellan olika ämnen, säger Agnes, men den är otillräcklig: ”det var inte många poäng
ämnesdidaktik. Det är ju verkligen en brist för det är ju verkligen det vi ska jobba med”.
Frank har en liknande uppfattning. Han är nöjd med den del av utbildningen som handlar
ämneskunskaper. ”Det kändes som att de lärarna var kompetenta inom sina områden”. Men
han är kritisk mot andra delar av utbildningen. Han säger att
det var väldigt lite handfasta, didaktiska tips, så här gör man eller det här är en bra
grund att utgå från när du gör en lektion. Det här är ett sätt att hantera en elev om dom
beter sig så här… Allt sånt där har jag fått lära mig, typ, trial and error, känns det som.
Och typ fråga äldre kollegor och så.
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Det finns stor enighet bland de intervjuade i Storstaden om att praktiken var den mest givande
delen av utbildningen. Benjamin säger att ”det mesta jag lärt mig kommer från praktiken och
många delar min uppfattning”. Maja och Vanja delar den uppfattningen. Hon talar också om
hur viktigt det är att ha en bra handledare. ”De var måna om mig”. Ellen betonar också värdet
av en bra handledare: ”Praktiken gjorde väldigt mycket för mig. Jag hade en fruktansvärt
duktig handledare”. Hon tycker att utbytet för henne av utbildningen mer är hans förtjänst än
GIH:s. Flera av de intervjuade berättar om studiekamrater som haft dåliga handledare, vilket
verkar vara ett allvarligt problem. Jessica säger att VFU:n var givande, ”men det behövs
mer!” Ellen delar uppfattningen att det behövs mer praktik.
Praktiken är central i utbildningen och de som haft en givande praktik betonar också värdet av
det. En väl organiserad verksamhet med en bra handledare är ett undantag i den Mellanstora
staden. Flera är missnöjda med praktiken och orsakerna varierar. Erland säger att ”VFU:n
behöver kvalitetssäkras”. Han har dåliga erfarenheter av att det inte fanns några handledare.
”Det behövs tydligare avtal mellan lärarna och Lärarhögskolan. Det är också en dålig kultur
bland lärare, man orkar inte ta praktikanter”. Gabriella tycker inte att praktikperioderna varit
särskilt givande, bland annat på grund av bristande feedback. Hon ger ett exempel på en lektor
på praktikbesök vars enda kommentar var att hon hade knarr på rösten. ”Kvaliteten på vad
man kan få ut av det här skulle kunna göras mycket högre”.
Till resonemanget om teori och praktik hör också examensarbetet. Agnes poängterar att det
var väldigt givande att skriva uppsats (om en studiegård med särskilt stöd på skolan) när hon
hade börjat arbeta. Det är en poäng att hon ser en tydlig koppling till ”hur man ska organisera
verksamheten och vad som funkar och inte funkar”.
Det arbetet gav mig otroligt mycket för då var ju jag redan inne i en verksamhet. Det
jag lärde mig var verkligen för mitt bästa och för jag ville bli en bättre lärare. Jag såg en
direkt effekt. Och jag kände också att jag fick den direkta effekten.

Flera tycker också att de breda målen i läroplanen är viktiga men det framgår att dessa ändå
kommer i skymundan och att lärarna inte har så klart grepp om dem. Den del som finns i
värdegrunden framstår dock som välkänd. Julia säger att ”jag jobbar mycket mer med
värdegrunden än jag trodde jag skulle göra. På högstadiet går det nästan inte att undvika. Hela
lärarlaget jobbar med värdegrundsfrågor”. Som kontrast berättar hon om arbetet på en skola
hon arbetat på tidigare. Det var en friskola med distansbaserad utbildning. Där arbetade hon
inte med värdegrundsfrågor. ”Då var det mycket rätta och prov”. Erland är väldigt inriktad på
ämneskunskap men säger sig också vara humanist och att han har ett bildningsideal och han
tycker att de breda målen är viktiga, de samspelar med ämneskunskap.
När det gäller utvecklingen av en professionell identitet, säger några att de huvudsakligen
gjort det arbetet själva, till exempel Jessica, Vanja och Maja. Signe har gått ett steg till, hon
har utarbetat en egen vision och konkreta inriktningar för hennes handlingar på olika
områden. Det är en Lärarhandbok om till exempel klassrumsvision, elevhälsa, föräldrar: ”Hur
startar men en lektion? Att vara en tydlig ledare, att ta den platsen”. Hon betonar vikten av att
”hitta en egen stil”. Även Malin hade en vision om hur hon skulle vara som lärare. Hon hade
gjort en portfolio om det på utbildningen. Bland annat att man fortbildar sig och ständigt
utvecklar sin undervisning och sina ämneskunskaper. Men mötet med skolans verklighet blev
en chock för henne: Den handlar om mycket annat än det som finns i utbildningen och det
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finns ingen tid till förverkliga visionerna. ”Jag hade visioner men nu har jag ständigt dåligt
samvete”. Vanja tycker att hon inte fick mycket av professionell identitet på utbildningen, det
är något hon utvecklat själv, bl. a. utifrån sin roll som idrottstränare: ”Jag jobbade som tränare
och bemötte barn samt föräldrar och fick mycket kontakt den vägen. Hade jag inte gjort det
hade jag absolut haft svårare att hitta min roll som lärare. Detta har jag själv tänkt på
mycket!”
Frågan om var de professionella värderingarna kommer ifrån får inte ett tydligt svar i
materialet. Frank, som själv hade en besvärlig skolgång (han var en ”jobbig unge”) säger att
han funderat mycket på egen hand på de frågorna: ”Så jag har försökt koka ihop mina
favoritlärare – mer än jag tagit från lärarutbildningen”. Han betonar också att yrkesidentitet är
något han skapar och omskapar löpande.
Jag skulle inte säga att jag fått det från lärarutbildningen. Jag tror man skapar sin
identitet själv hela tiden egentligen. Jag har tänkt mycket, jag hade inte jättelätt
skolgång när jag var barn och var ganska bråkig och stökig och sådär. Jobbig unge
(skratt). Jag hade mycket åsikter och tankar om varför gör dom så här mot mig, varför
behandlar dom mig såhär? Så jag tänker när jag jobbar på vilken lärare ville jag ha själv
och jag försöker vara en. För dom lärarna jag tyckte var bäst själv, det var dom som var
väldig entusiastiska och passionerade över sina ämnen för då kan det bli intressant även
om det inte är intressant. Det jobbar jag jättemycket med att försöka vara, en
entusiastisk … och mycket med relationer med elever och så.

Julia säger att hon ”inte hade någon större koll på” professionella värderingar innan
utbildningen. ”Jag hade inga begrepp för det innan jag gick lärarutbildningen och det har jag
fått nu under utbildningen, absolut”. På den punkten framstår det som värdefullt att blivande
ämneslärare studerar ämnena tillsammans med blivande lärare. Några av de intervjuade
betonade starkt att yrkesidentiteten var svår att utveckla i grupper där många andra blivande
professioner deltog, vilket utmynnar i önskemål om att lärarutbildningarna samläser
ämneskurserna med lärarstudenter och inriktar de kurserna mot yrket. Utbildningen behöver
jobba för att få ihop klasser, grupper och kontakter – för att kunna skapa professionell
identitet. Splittring framstår som problematiskt i utbildningen.
Några av de intervjuade är idrottslärare och har gått GIH. De verkar mer nöjda än de som gått
den vanliga lärarutbildningen. Några styrkor som nämns är att studiegrupperna är mer
sammanhållna så att mer gemenskap utvecklas, att teori och praktik är mer sammanvävda och
att många av lärarna är de främsta experterna i landet på sina områden. Adrian och Benjamin
läste språk i grupper som var blandade med andra studenter än lärarstudenter och de verkar
mycket nöjdare med GIH:s enhetligare grupper. Benjamin säger att han lärde sig mer på
kortare tid, det var mer gemenskap och en roligare studietid.
Skolreformer påverkar vad som är relevant kunskap. Gabriella berättar att det kom en ny
läroplan i samband med att hon blev klar med utbildningen. ”Jag hade ingen förberedelse på
den. Jag kom ut och skulle helt plötsligt börja hantera något annat än det jag hade lärt mig,
vilket ju var en svårighet. Det var som en helt annan metod att jobba efter”.
Några av de intervjuade, Gabriella, Benjamin och Anna, säger att lärarutbildningen borde
hålla högre tempo, att man kan hinna med mer på kortare tid. Anna studerade en period i USA
där de höll mycket högre tempo, ”de bara matade på”. Gabriella säger: ”Jag hade personligen
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kunnat läsa saker i mycket högre takt”. Hon tycker att det skulle styra urvalet: ”Vill man få de
bästa då kan man välja att höja takten och då få dom som pallar trycket”. Hon tycker också att
utbildningen borde vara tydligare i att stoppa personer som inte är lämpliga för läraryrket:
”Lärarutbildningen är dålig på att sätta stopp för dom som inte kommer att bli bra”. Ett par
andra lärare tar också upp frågan om att lärarutbildningen är otillräcklig när det gäller att
avråda studenter som inte passar för yrket. Anna säger att praktiken fick många att inse att de
inte passade. Det var 130 studenter som började samtidigt som hon. Fem år senare tog tio
examen! Hon tycker att intervjuer vid starten av utbildningen skulle vara ett sätt att förbättra
detta och att det är ”kvalitet att få de rätta”.
Till viss del kan de varierande erfarenheterna förklaras av att de intervjuade gått olika typer av
utbildning. Några har gått VAL (Vidareutbildning av lärare som arbetar men saknar examen),
några har tagit delar av utbildningen i etapper och arbetat däremellan och det finns även en
spridning mellan olika utbildningsanordnare. Ett par av de som dragit ut utbildningen över
längre tid har också erfarit att utbildningen reformerats under deras studietid. Deras berättelser
tyder på att anordnarna haft svårt för att gör en välordnad övergång, till exempel för Jessica
som tyckte att övergången stundtals var rörig och att en del lärare var förvirrade.

Råd till Lärarutbildningen
De mer konkreta råd till lärarutbildningen som de intervjuade lärarna formulerar kan
sammanfattas i två uppfattningar som delas av många, samt några andra uppfattningar som
delas av några få. Att klyftan mellan teori och praktik är för stor är en av de uppfattningar som
delas av många. Exempelvis säger Maja att ”universitetet och skolans verklighet ligger långt
ifrån varann. Lärarutbildningen har mycket att jobba på”. Det finns önskemål om mer
tillämpbar kunskap, exempelvis efterlyser Frank mer ”handfasta, didaktiska tips”.
Den andra uppfattningen som delas av många är sammanvävd med den första: att viktiga
delar av yrkesutövningen är mer eller mindre obefintliga i utbildningen. Många av dessa
uppgifter benämns som ”kringuppgifter” och är sådant de under utbildningen inte insett var
deras uppgifter. Konflikthantering är det vanligaste önskemålet, många saknar den
kunskapen. Andra exempel som nämns är: individanpassning, bedömning, administration,
metodik, läroplanens breda mål, professionella värderingar, mentorsuppgifter, lärares
ledarskap, lärares ansvar, föräldrakontakt, när elever är elaka mot varandra, fysiska och
psykiska funktionsvariationer.
Till de råd som några lärare uttrycker hör önskemål om mer VFU. Det är också viktigt att med
god organisering och handledning under VFU-perioden. Även denna uppfattning hör samman
med behovet av att förena teori och praktik. Att höja tempot på utbildningen är en annan tanke
som några uttrycker. Ett par kopplar det till förkortad utbildning och därmed höjda krav och
kvalitet. För att motverka avhopp och att olämpliga studenter blir lärare finns också förslag
om något slags lämplighetstest samt att lärarutbildningen har bättre rutiner för att avråda. För
de lärare som gått KPU finns önskemål om mer ämnesdidaktik.

Faktorer eller personer som påverkar innehållet i undervisningen
Målen i läroplanen och ämneslagens gemensamma planering, som i allmänhet utgår ifrån
målen, är de faktorer som de intervjuade starkast betonar när det gäller frågan om vad som
styr lektionsinnehållet. Några lägger till att det speciellt är de delar av läroplanen som kallas
det centrala innehållet och kunskapskraven, det vill säga de avsnitt som är tydligast kopplade
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till bedömningen, som spelar roll. I vissa ämnen är det läroböcker, där målen är inbyggda,
som utgör det huvudsakliga innehållet. Alla intervjuade uttrycker att styrdokumenten är
centrala för innehållet i undervisningen. Många förenar detta med den gemensamma
planeringar i ämneslagen eller med andra kollegor. Andra faktorer som de intervjuade anser är
betydelsefulla är elevinflytandet, de egna preferenserna och lusten att vara kreativ och
utvecklande. Flera olika faktorer spelar roll för alla intervjuade men viktningen varierar något.
Exemplet Agnes kan illustrera hur olika faktorer är sammanvävda. Hon är tydlig om
betydelsen av tre faktorer för styrningen av innehållet: ”Absolut styrdokumenten. Det utgår
jag alltid ifrån, det är det som är grunden. Och framför allt kunskapskraven, det som ska
bedömas”. Hon tillägger att hon lägger stor vikt både vid elevernas behov och önskemål och
vid sin egen fantasi.
För ibland kan det ju vara såhär att jag bara får ett infall: å, det här verkar roligt, det här
kör vi. Och så kör vi på det … Jag är ingen såndär som följer en lärobok slaviskt. Nej,
det är inte min grej. Det är ju det roligaste och det bästa med att vara lärare: att jag får
vara så kreativ.

Även Fanny, som styrs relativt mycket av läroböcker, söker andra impulser: ”Jag försöker
inspireras av alla möjliga, vetenskap, kollegor, kunskapsveckan på universitetet, andra skolor,
om man hört något som fungerat jättebra. Så jag försöker nog inspireras väldigt mycket av
andra”. Hon är också med i ett ämnesnätverk där NO-lärare i hennes skolområde träffas och
har ett givande erfarenhetsutbyte.
Saga talar också om kursplanerna och böckerna, kopplat till ”det som går att visa så att det går
att sätta betyg”. Anna säger: ”Styrdokumenten är min bibel. Det är alltid utgångspunkten.
Men jag inkluderar också eleverna”. Benjamin säger att han primärt styrs av läroplanens
kursmål men att idrottslärarnas gemensamma planering och utbyte av idéer också är viktiga.
”Man ska följa kursplanen så gott det går och försöka göra det så likvärdigt som möjligt”. Han
ogillar kollegor som ”inte tar kursmålen seriöst, de som mest gör sånt som är roligt.
Idrottsämnet inkluderar mycket”. Adrian, som också är idrottslärare, delar uppfattningen om
vikten av att följa läroplanen, och han betonar speciellt det centrala kunskapsinnehållet. Han
tillägger en mer personlig aspekt: ”Man måste också vara autentisk, skapa ett eget innehåll
som jag tycker är relevant”.
Albin säger att ”den helt dominerande styrningen kommer från arbetslagets ”lokala
pedagogiska planering” som gjordes i samband med läroplanen, Lgr 11. Det är grovplaner för
året i ämnena, kopplade till läroplanen, som möjliggör att köra ungefär lika i de tre
parallellerna” När det gäller detaljplanering för dagen: ”Jag har gjort om lite själv utifrån
mina intressen”. Betoningen av vad som styr varierar. Frida säger att de har långa
gemensamma planeringar och att ”kollegorna är viktiga i vardagen för planeringen”. Hon
säger att hon är dålig på att läsa läroplanen men att hon använder en blandning av läroböcker
och att hon tror att de täcker läroplanen. Julia tycker att ”i läroböckerna finns det faktiskt
ganska bra styrning”. Liksom flera andra, betonar hon betydelsen av lärarlaget i vardagen. ”Vi
själva i lärarlaget diskuterar oss fram. Vi försöker vara mer enhetliga”. De försöker också ge
bra överlämningsinformation mellan årskurser och lärare.
Även Jessica säger att kursplanerna är viktiga men hon har en något annan viktning av vad
som får styra. Hon arbetar med språkintroduktion och skapar själv löpande mycket av
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undervisningsmaterialet som består av enkla nyheter, skönlitteratur, tidningar, program som
UR och film. ”Allt möjligt material”. Det går inte ha ett enda läromedel, inget är heltäckande.
Jessica är mycket självständig och använder ”det jag tror och bedömer som bra”. Men hon
tycker att betygssystemet är problematiskt för den här elevgruppen. Det kan vara ”förödande”
för dem. Ellen är också kritisk mot betygen. Betygen ger många elever ångest. Bedömning
leder till en negativ spiral för många, menar hon.
Signe betonar att kollegorna är viktiga, eftersom de samplanerar allt i ämneslagen för att göra
det enhetligt. Strävan efter enhetlighet är, åtminstone delvis, ett resultat av föräldratryck. Maja
säger att det är ”kursplanerna framför allt” som styr hennes arbete och där är det ”mål att lära
sig” som hon fokuserar. Hon har därefter en slags arbetsgång hon följer. Därefter kommer
frågan hur de ska lära sig det innehållet. Maja understryker det speciella här att det är olika
från klass till klass och från elev till elev – hon kan inte undervisa på samma sätt med samma
innehåll i alla klasser. Därefter söker hon lämpligt material som kan variera. Hon är inte
bunden till en lärobok. Ellen tycker också att det är viktigt att arbeta på olika sätt och med
olika typer av bedömning i olika grupper. Man måste kunna ”känna av”. ”Elevinflytande är
väldigt viktigt”. Hon poängterar också lärarnas handlingsfrihet och professionella avgöranden
(men använder inte de orden). Hon väljer vad hon lägger tid och energi på och försöker få
ihop det med läroplanen. ”Vad jag tycker som lärare är viktigt”.
Beträffande organiseringen av arbetslag så betonar flera av de intervjuade ämneslagens
betydelse, jämfört med ämnesövergripande arbetslag. Men några arbetar mer i
ämnesövergripande lag, speciellt på små skolor där de kanske är ensamma lärare i sina
ämnen. Så är det för Anna, som beskriver en öppen, kreativ arbetskultur: Alla tio lärare utgör
ett arbetslag. Anna är den enda idrottsläraren men de jobbar ”väldigt tight” med de andra
lärarna. Alla säger ja och vill vara med och prova. Alla är nya, det underlättar det här positiva
klimatet och viljan att utveckla.
Läroböckernas betydelse varierar mellan ämnena. Erland säger att ”matematiken styrs i högre
grad av läromedel. Det är naturligt att de är upplagda enligt en viss progression”. NO-ämnena
är friare men en slags årscykel samordnas med kollegorna. Erland vill arbeta med det han
brinner för, på sitt sätt: ”Jag är förhållandevis min egen. Jag tar mig friheter”. Fanny har
samma ämnen och liknande erfarenhet:
Matteböckerna tycker jag är jättebra, att de har den kopplingen. NO-böckerna kan ha
stora luckor på vissa områden, så att man själv måste skapa sitt egna läromedel och
komplettera med det. … Det är lite upp till var och en hur styrd man vill vara av
läromedel. Men det är alltid tryggt för eleverna att ha någonting.

Fanny tillför ytterligare en aspekt: De använder huvudsakligen digitala läroböcker, möjligen
av ekonomiska skäl, men hon tycker inte att kvaliteten är lika bra som de fysiska böckerna.
Frank har historia och samhällskunskap och ser stor skillnad på de ämnena, där planeringen i
historia tydligare utgår från läroplanen och har en kronologisk progression. Upplägget av
samhällskunskap är tematiskt och utgår ofta ifrån dagsaktuella händelser. Frank utgår här från
frågan: ”Vad är det viktigaste de behöver veta om samhället?” Han styrs också av sin politiska
övertygelse, vilket bland annat innebär att han försöker tona ned betyg och understryka de
breda målen. Han försöker också undervisa enligt en ”samtalsmodell, alltså mer av en
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sokratisk dialog” – till skillnad från katederundervisning. Han betonar också skillnaden
mellan olika elevgrupper, att man måste variera metod beroende på grupp.
På Fannys skola har de skapat samsyn mellan lärare med olika ämnena om de breda målen.
Hon ser även integreringen av breda mål i ämnena som ”ett verktyg” som bidrar till ämnena.
Anna har en liknande uppfattning: ”De breda målen finns också med, sådant som att lära sig
lagarbete, att jobba i grupp. …Det tas också upp på mentorstid. Det ska vara med”. Även Julia
poängterar undervisningens breda mål:
Ja, absolut. Jag jobbar mycket mer med det (värdegrund, författarens förklaring) än jag
trodde att jag skulle göra”. ”När jag var på NTI skolan (med distansbaserad
undervisning) jobbade jag inte mycket med värdegrund. Då var det mycket rätta och
mycket prov … På högstadiet, jag upplever att det går nästan inte att undvika. Hela
lärarlaget jobbar med värdegrundsfrågor. Jag sitter med i en anti-mobbningsgrupp. Det
är mycket sånt som inte finns i en distansbaserad utbildning.

Fanny tror att den här skillnaden primärt har med distansupplägget att göra, inte i första hand
att det är en friskola. Hon säger att ”man har inte så mycket kontakt med dom man undervisar.
Förutom skriftligt och ett samtal per kurs, alltså ett telefonsamtal per kurs. Och på
högstadieskolan där jag jobbar nu blir det ju daglig kontakt och jag är mentor. Det blir stor
skillnad”.
Benjamin, som har idrott och engelska, anser att det är lättare att få med skolans breda mål i
de teoretiska ämnena: ”Man behöver båda bitarna fast det är kanske enklare att genomföra i
de teoretiska ämnena”. Även Malin talar om skillnaden mellan ämnena. I ämnet spanska är
det läroböckerna som i hög grad styr innehållet och de är kopplade till styrdokumenten. I
engelska är det annorlunda. ”Där har jag många verktyg”. Där gör hon ”vad eleverna tycker är
roligt och det jag tycker är viktigt”. Kollegorna betyder också en hel del.
Många av de intervjuade anser att tiden, eller snarare tidsbristen, påverkar arbetet. I övrigt är
talet om ramfaktorer inte omfattande i intervjuerna. Men några, speciellt idrottslärarna, talar
om lokalernas betydelse. Benjamin nämner begränsningar som finns beträffande lokaler. Han
är idrottslärare och de har små salar samtidigt som skolan knappast kan bygga ut beroende på
brist på utrymme i omgivningen. Adrian nämner också betydelsen av ramfaktorer som
tillgång till sal, natur, elevgrupp, mognadsgrad, progression. Han lämnade den första
anställningen delvis för att det inte fanns en egen idrottssal på den skolan.
För några lärare har föräldrarna inte något nämnvärt inflytande på innehållet i undervisningen,
medan andra berörs av föräldrakontakt. Benjamin säger att han har bra kontakt med
föräldrarna men han verkar kluven: ”En del mailar om struntsaker. Och vissa föräldrar tror
blint på barnens version av sådant som inträffar. De kan inleda ett mail med en utskällning
från ingenstans”. Han försöker också ha många samtal om bedömning ”för att mota Olle i
grind”. Saga har liknande tankar och försöker använda exempelvis föräldramöten,
utvecklingssamtal för att förebygga problem. ”Jag markerar vem som är pedagogisk ledare,
att de inte ska ha synpunkter på innehållet och att jag vet bäst om det”. Signe säger att
föräldrarna har utövat påtryckningar om att undervisningen ska vara enhetlig i de olika
klasserna. Maja säger att föräldrar inte just hör av sig till henne personligen, men till
skolledningen, bland annat när skolan införde Ipad och därmed slutade med läroböcker. Maja
beskriver rektorerna som mycket känsliga för vad föräldrar tycker. De anpassar sig, ändrar
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sig. De är stressade av det trycket. Det hänger mycket samman med behovet att ha ett bra
rykte. Här finns uppenbarligen ett inflytande från marknadsutsättningen.
Malin berättar om ett visst inflytande från några aktiva föräldrar: ”Några tycker att dom vet
bäst om undervisning. Jag lägger ingen vikt vid dem”. Hon anser att de inte respekterar
hennes professionalism. De som har synpunkter på bedömning hänvisas till rektor som stödjer
lärarnas omdöme. Ellen berättar att en del föräldrar mailar och frågar om hur deras barn ska få
högre betyg. Hon har svarat att hon försöker ge alla en chans att lyckas men att hon inte gör
jobbet åt eleverna. Vanja säger att ”Tack och lov” känner hon inte så mycket tryck från
föräldrarna men en del har önskemål om extra anpassningar. Jessica har en del
föräldrakontakt, ”det är jätteviktigt”, sådant som utvecklingssamtal och föräldramöten. Det
förekommer också att föräldrar kommer med krav på betyg. En del undrar även: ”Var är er
pondus?” – när eleverna använder ”fula ord”, och en del föräldrar vill också ha utantill
inlärning och liknande metoder. Men Jessica verkar ganska obekymrad över de önskemålen.
Rektorerna har inte stor betydelse för den konkreta undervisningen. Men flera av de
intervjuade verkar uppskatta att de finns i bakgrunden och att de har förtroende för varandra.
Det framgår också att de uppfattar rektorerna som väldigt upptagna. Frank, till exempel,
säger:
Nej, rektorerna jag jobbat med, det har inte varit något större fel på dom, men dom har
aldrig haft tid att sätta sig in i enskilda nya lärares situation, dom har ju tusen andra
grejor att göra. Utan det är kollegorna jag fått hjälp av och så har jag märkt att till viss
del kan man faktiskt använda eleverna som hjälp också. Alltså om jag kommer och
säger, ’okej, nu är jag ny, hur brukar ni göra med det här’, och då känner dom sig också
stora, dom känner sig nöjda. Man får ju hanka sig fram sådär.

Frank tycker att det bästa hade varit om hans chef hade talat om vad som gäller och visat runt.
Erland säger att rektor ”tar många smällar”, är mycket upptagen med pålagor utifrån och
agerar även grindvakt. Jessica säger att hon har mycket handlingsfrihet. ”Jag behöver inte
förhålla mig till kollegor eller rektor”, så länge Jessicas klass är fungerande. Men hon
uppfattar rektor som lyhörd. Rektor är ganska ny och hinner inte med på grund av de tunga
sociala problemen. Biträdande rektor är intresserad men inte direkt involverad.
Skolans socio-ekonomiska kontext innebär också en styrning. Den spelar roll för vilken slags
lärare man kan vara och för hur mycket tid man lägger på sociala frågor respektive
undervisning. Fanny säger: ”Det är stor spridning socio-ekonomiskt, vilket avspeglar sig
väldigt bra på skolan. För vi har en väldigt lugn och fin skola. Jag tror att det bidrar till den
här (positiva) stämningen”. Exemplet Maja i avsnittet om de första åren är slående. Hon hade
arbetat på två skolor som exemplifierar socio-ekonomiska ytterligheter, i en så kallad utsatt
förort och en i ett område där föräldrarnas utbildnings- och ekonomiska nivå är hög. Hon
upplever skillnaderna i att vara lärare i de olika sammanhangen som natt och dag. Efter bytet
upplevde hon att hon kunde ägna sig åt att undervisa: ”Nu är jag verkligen lärare – det jag är
utbildad för”.

Kvalitet
Kvalitet hör till avsnittet om reformer och policy men redovisas separat eftersom det är den
centrala policyn för skolutveckling i det svenska skolsystemet. I diskussionsavsnittet
diskuteras kvalitet under rubriken Betydelsen av reformer och policy.
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Ingen av de intervjuade har en distinkt eller tydlig definition av kvalitet och flera säger
uttryckligen att det är svårt att definiera kvalitet. Det är troligt att de inte diskuterat begreppet
nämnvärt, varken under utbildningen eller på sina arbetsplatser. Några utvecklar vaga
resonemang som ofta kretsar kring måluppfyllelse. Jessica, till exempel, säger att ”eleverna
ska lära sig, ha minst E i alla ämnen”. Hon tillägger att ”då måste vissa förutsättningar finnas:
arbetsro, trivsel och trygghet”. Adrian säger att frågan om vad kvalitet är svår och svarar vagt
att det handlar om ”att lära eleverna något, att följa styrdokumenten och att ha förutsättningar
för att kunna göra det”. Ett par av de andra ger liknande svar. Inriktningen mot målstyrning
ligger i linje med Skolverkets intentioner.
Gemensamt för flera lärares uppfattningar om kvalitet och kvalitetsarbete är att de handlar om
utvärderingar och att de betonar att de är nöjda med de utvärderingar de själva gör löpande.
En del nämner formativ bedömning i sammanhanget. Däremot är många kritiska till externa
krav på utvärdering och dokumentation. Fanny kopplar resonemanget till den mängd
utvärderingar som görs:
Jag tänker på vad är kvaliteten egentligen … För det kan vara så att har man fått väldigt
lågt betyg i någonting, ja, då ska vi ändra på det. För vem ändrar vi? Det känns ofta som
att det är, eftersom vi är marknadsstyrda, att vi ska locka till oss så många nya elever
som möjligt. Men är det verkligen för att det ska bli bättre kvalitet för eleverna eller är
det för att det ska se bättre ut?

Hon vill istället ha en informell löpande utvärdering i form av dialog med eleverna: ”att man
har en dialog då blir det så naturligt för dom att komma med feedback. Dom kan lika gärna
säga att ’det här det funkar inte’. Då testar vi på ett nytt sätt”. Fanny är kritisk mot strömmen
av utvärderingar och tror mer på informell, löpande utvärdering: ”Jag tror att den är ofta mer
kvalitativ än om du har den här pappersutvärderingen hela tiden. För dom blir så less på att
göra alla utvärderingar, för det är utvärderingar från mig, det är från rektor, det är från
kommunen”. Även Frank förespråkar en löpande, informell utvärdering med eleverna. De har
inte kursutvärderingar på högstadiet:
Däremot försöker jag stämma av muntligt så ofta jag kan. Så här: när jag gjort något på
tavlan så ’hängde ni med på det här nu; var det här för svårt eller var det lagom?’ Det är
sån här feedback som kan hjälpa mig att finslipa min teknik och det tar inte en massa tid
heller. Det gör också att eleverna kan känna att ’jaha, han bryr sig om att göra det här
bra för oss’.

Några av de intervjuade refererar till pågående kvalitetsarbete eller utvärderingar, något som
verkar vara externt implementerat och som ligger vid sidan om lärarnas fokus. Exempelvis
säger Erland att ”det finns en årscykel där statistik tas fram”. Gabriella beskriver
kvalitetsarbete, ironiskt som det verkar, som ”en intressant grej”. Hon framställer det som ”att
man ägnar sig i stor utsträckning åt att jämföra betyg på nationella proven och betyg,
slutbetyg” och hon utvecklar ett resonemang om att det inte är en fruktbar väg att gå. Julia
insåg under praktiken att det skulle vara värdefullt att arbeta systematiskt med kvalitet men
när hon började arbeta var tiden otillräcklig för det:
Sen kommer jag ut i verkligheten och så är det bara, så hinner jag inte med. Jag hinner
inte med den biten. Så att det är klart jag försöker hinna utvärdera mina egna kurser
emellanåt och jag försöker utvärdera mina upplägg på olika moment och sådär, men det
görs ju inte alls på något jätteambitiöst, systematiskt sätt.
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Det finns flera faktorer som lärare lyfter fram som förutsättningar för kvalitet. Vanja betonar
lärarnas kvalifikationer. Hon säger att ”alla har rätt till utbildade lärare”. Hon menar att de
lagt tid och pengar på utbildningen och att det är en slags garanti. Till det hör också att de
håller sig till det senaste i forskningen, vilket inte är så svårt, ”den är bara två klick bort”.
Saga beskriver undervisningens delar, ungefär som rektorns bedömning av lektionsbesök:
genomgång, lektionsstruktur, att alla elever kommer igång, att alla är med och lär sig. ”Alla
dessa smådelar leder till kvalitet”. Även Malin fokuserar undervisningen: ”Kvalitet för mig är
lektionerna är välplanerade och att den är anpassad efter gruppen som helhet men även att det
finns extra anpassningar på individnivå”. Hon anser jag att det är ”viktigt att ha en dialog med
gruppen och anpassa undervisningen efter deras behov och då gäller det att en har en relation
med eleverna”. Även ett par andra intervjuade tar med elevernas inflytande som en aspekt av
kvalitet.
Fanny tycker att lärarlegitimationen är en ”kvalitetskontroll”, en slags garanti för vad
personen kan. Frank har liknande tankar: ”dom får kvalitet om dom får en lärare som är
utbildad i sitt ämne, sina ämnen. Som har koll på läget. Och som gör sitt bästa för att följa det
centrala innehållet”. Han tycker samtidigt att det är viktigt att läraren tolkar styrdokumentet
personligt. ”Jag tycker ju inte att kvalitet är samma sak som att man är identisk”.
Några är skeptiska till fokuseringen på det enkelt mätbara (Jfr. Lundström 2017). Frank säger
att han tycker att de breda målen är viktigare. Han relaterar också fokusering på mätbarhet till
den aktuella skoldebatten, inklusive behovet av att marknadsföra skolor: ”Jag förstår att i
debatten är det lätt att rent PR-mässigt och i debatten är det lätt att ha som slagträ och det är
lätt att göra staplar och tror att man förstår då”. Frida tycker att det viktigaste inte är det
mätbara utan att få eleverna att diskutera. Fanny understryker att ”mycket går att observera
men det är jättesvårt att kvantifiera”.
Systematiskt kvalitetsarbete är inte ett framträdande inslag i någon av de intervjuades
arbetsvardag i Storstaden. Bara ett par verkar vara någotsånär bekanta med begreppet. Jessica
är ett undantag. Hon säger att hon verkligen hört talas om begreppet eftersom en biträdande
rektor nyligen blev anställd för att huvudsakligen arbeta med det. Hon ger en glimt av att det
inte upplevs vara givande för lärarna i praktiken: ”Det är inte jättegivande. Det kommer sent
på APT:n. Man ska läsa tunga dokument”. Även några andra framställer systematiskt
kvalitetsarbete som ett hinder i arbetet, speciellt med tanke på den stress som präglar arbetet.
Vanja säger att ”sånt tar mer tid än det ger. Jag vill bara göra ett bra jobb med eleverna. Just
nu har jag ett tunnelseende, det finns inte tid för någon split vision”. Ellen säger att ”det är
inget vi ägnar oss åt. Här satsas det mesta på digitaliseringen”.
Men på ett par skolor i den Mellanstora staden framstår det systematiska kvalitetsarbetet som
mer etablerat. På Julias skola har de mer utvecklade rutiner, vilket framstår som ett undantag
bland de intervjuade i denna kommun:
I början på varje år är det en vecka då vi jobbar mycket tillsammans inför skolstart. Och
där är ju många utvärderingar och kvalitetsarbetet görs ju där. Det görs också många
avstämningar under året. I slutet av veckan brukar vi ha ett möte med alla lärare på
skolan. Det leder till mer utveckling och kvalitet än om vi inte gjort det.

Agnes tycker att de arbetar ganska mycket med systematiska kvalitetsarbete.
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Det tar ju tid i anspråk men jag tycker ändå att det är rimligt. Om man bara har
möjlighet att lyfta upp dom frågor som faktiskt är viktiga och att formulera mål som
man faktiskt jobbar med och att faktiskt hitta lösningar på dom problem som finns …
Så jag tycker ändå att det är positivt. Men det gäller ju allting, att man måste hitta sätt
som effektiviserar: inte göra en massa saker i onödan, inte en massa dokumentation,
inte en massa onödigt.

Betydelsen av reformer och annan policy
De flesta av de intervjuade har en oklar uppfattning om vilka reformer som genomförts och de
har inte hunnit eller haft möjlighet att bilda sig en uppfattning om mer än någon enstaka av de
relativt nya reformerna. Några av de intervjuade (Saga, Maja, Adrian, Vanja, Anna) påpekar
att de är för nya och att de haft fullt upp med här- och nu-frågor. De gamla reformerna, som
mål- och resultatstyrning, marknadisering och kommunalisering har de en vagare uppfattning
om, även om de flesta arbetar mycket i ett mål- och resultatstyrningsperspektiv. De flesta har
en uppfattning om legitimation, utvärderingar och karriärlärarreformerna. De har också en
uppfattning om lönesättningen - även om det är ingångslönen som huvudsakligen är i fokus,
inte systemet individuell lönesättning.
Lärarna från de två kommunerna har på flera punkter liknande uppfattningar. Gemensamt för
de flesta är att de arbetar med en tydlig inriktning på läroplanens mål, speciellt målen i
kursplanerna – men de använder inte begreppet mål- och resultatstyrning. Vissa skillnader
finns mellan de två grupperna. Marknadstänkandet framstår som mer påtagligt i Storstaden,
vilket torde vara en naturlig följd av att konkurrensen mellan skolor är starkare där. Dessutom
har de nya lärarna i Storstaden ett större spelrum för att förhandla löner utifrån tillgång och
efterfrågan. Det framgår också att den sociala segregationen är större i Storstaden, vilket
innebär att skillnaderna mellan de olika lärarnas arbetsvillkor är större där.
Alla intervjuade har lärarlegitimation och det finns lite varierande uppfattningar om
legitimationens betydelse. Det flesta är dock positiva, medan några undrar om den gjort någon
skillnad jämfört med examen. Albin menar att legitimationen har ett visst värde som bevis på
att man har nödvändiga kunskaper för yrket och den ger status. Den gör en viss skillnad mot
de som inte har den. Julia hör till de som starkast betonar värdet av legitimation:
”Yrkesidentitet, självklart hjälpte det mycket att få en legitimation, att jag får svart på vitt att
jag är legitimerad lärare. Det ger självförtroende i att kunna planera och lägga upp sin
undervisning och jag kan lita på det jag gör är okej och bra”. Man blir dessutom mer legitim
bland kollegor, det finns en dold hierarki, anser Julia. Hon säger att den också är nödvändig
för betygsättningen och den ger status. Fanny har en liknande uppfattning och kallar
legitimationen för en ”kvalitetskontroll”. Hon säger att den spelar roll på flera sätt:
Lönen. Man får mycket lägre lön om man inte har leg. Du får inte betygsätta om du inte
har legitimation. I övrigt känns det mer symboliskt, och sen är det vilka rättigheter man
har. Jag ser en stor fördel i att det finns en legitimation som på nåt sätt säger att det här
måste läraren kunna för att få undervisa.

Anna säger att legitimation är ”en viktig anledning till varför jag började utbildningen”. Hon
hade kunnat jobba som obehörig, hade annan kompetens/meriter men legitimation ger tre
värden: lön, säkerhet (anställningstrygghet?) och rättvisa för eleven. Vanja uppskattar
legitimation, det är värdefullt att ha legitimation, även om de äldre lärarna säkert kan mycket
mer. ”Legitimation är väldigt bra. Att vara legitimerad lärare inger förtroende. Det finns ett
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värde i ordet”. Ellen ser för- och nackdelar med legitimation: ”Den visar att jag lyckats med
min skolgång. Nackdelen är att det finns många bra pedagoger därute som saknar
legitimation”. Benjamin är också huvudsakligen positiv till legitimation: ”Det är principiellt
en bra idé”. Men han tycker att genomförandet fungerat bristfälligt. ”Varför kostar det så
mycket att få ut pdf:n ? Varför tar de många månader att få den”?
Andra är mindre positiva till legitimationen. Frank är tveksam till dess betydelse:
”Lärarlegitimationen känner jag inte har samma tyngd som den skulle haft när den infördes.
Kan man ens bli av med den? Har svårt att se skillnaden mellan ett gammalt hederligt
examensbevis och legitimationen i nuläget”. Malin tycker inte att den betyder något: ”Nej,
ingenting. Jag har examen och legitimationen gör ingen skillnad”. Hon är missnöjd över att
det nästan kostar 1500 kronor att få ut en pdf med legitimation. Inte heller för Maja och
Jessica spelar legitimationen någon nämnvärd roll, förutom för lönen och för att det är en
förutsättning för tills vidare anställning.
De flesta av de intervjuade i Mellanstaden är kritiska till karriärlärarreformerna. Att bli
förstelärare innebär belöningar, i pengar, status och eventuellt i arbetsuppgifter, men många
av de intervjuade tycker att det är oklart på vilka grunder förstelärare utses och det är oklart
vad de ska ha för arbetsuppgifter. Erland säger: ”Förstelärarreformen fungerar inte”. Han vet
inte vilka som är förstelärare, och tycker att deras uppgifter och ansvar är odefinierat och att
det är oklart vad som motiverar vem som utses. Inte heller Frida och Julia vet vilka som är
förstelärare på skolan. Andra lyfter fram att reformen lett till en splittring av lärarkåren. Julia
berättar:
Det blev ganska mycket konflikter i lärarlaget när den här reformen på riktigt började
användas på skolan. Det var många som började protestera. … att det var på vaga
grunder som man fick förstelärartjänsten. Det kändes nästan som att dom bara gav ut på
måfå för att det inte fanns någon riktig styrning bakom.

Fanny har en liknande uppfattning:
Ja men jag tänker vad var tanken med förstelärartjänst? Var det att utveckla ämnet,
förhoppningsvis var det det. Men då utvecklas inte ämnet om det inte finns fler tjänster.
Man ser ju konsekvensen på skolorna att det är ju väldig många upprörda röster i
korridorerna på grund av just den här reformen. Så det har inte bidragit till stämningen
ute på skolorna.

Upprördheten handlar om olika saker, enlig Fanny: ”Att det kändes så slumpmässigt fördelat.
Det var inte bara förstelärartjänsterna, det var visst också det här att vissa lärare fick
mer…Och då känner ju dom som inte fick det sig mindre värda. Varför är jag så mycket
sämre än min kollega som sitter bredvid?” På frågan ifall det betyder att det är låg validitet
och reliabilitet på bedömningen svarar Fanny: ”Precis, det är så folk känner i alla fall. När
man kommer in som ny så är man lite utanför. Man var inte ens med när tåget gick. Man kan
bara hålla med om att det är snedfördelat”.
Gabriella hade chans att få lärarlönelyftet och att få bli förstelärare men hon valde att flytta till
en annan skola eftersom hon trodde det innebar en bättre utveckling på sikt. Andra, som
Frank, tror att han är för ny för att komma ifråga. Fanny tycker också det: ”Det är så svårt att
komma in i den här exklusiva gruppen. Det ligger sällan ute några tjänster. Jag skulle
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antagligen uppfylla både lektorstjänst och förstelärartjänst men det finns ju inga sådana
tjänster att söka”.
De intervjuade i Storstaden framstår som mindre kritiska till karriärlärarreformerna än i
Mellanstaden. Adrian och några till uppfattar det som att de blev anställda något år för sent
för att komma ifråga för karriärlärarreformerna: ”Lönelyftet har varit”. Men han ”är tacksam
över att lönerna gått upp”, kanske som ett resultat av Lärarlönelyftet. Allmänt tycker Adrian
att lärare inte är ”en sån typ av yrke”, ett karriäryrke. De har samma mål, att utbilda eleven,
och de ska dra åt samma håll. Att eleverna ska bli goda samhällsmedborgare. Vanja säger:
”Karriärlärarreformen har hon inte hunnit få grepp om. Det krävs väl fem års erfarenhet för att
komma ifråga. Jag är alldeles för ny, först vill jag stå på egna ben”. Anna har också
uppfattningen om att hon är för ny för övergripande arbetsuppgifter men att hon på sikt vill
satsa på det: ”Jag är inte riktigt där”, säger Anna när det gäller övergripande arbete. Men på
sikt vill hon bli VFU handledare och det kan kanske också höja lönen. Signe är, i högre grad
än de flesta andra av de intervjuade, positiv till förstelärarreformen. Hon säger att hon tidigare
drog sig för att göra ett yrkesbyte eftersom utvecklingsmöjligheter saknades. Men den här
reformen motiverar henne. Det är spännande att hon i framtiden kan få tillfälle att bidra till det
kollegiala, årsplaner och annat. Hon tycker att de förstelärare som finns på skolan bidrar till
det gemensamma på ett bra sätt.
Flera tycker att kraven på dokumentation och utvärdering är belastande och onödigt
omfattande. Erland säger: ”Jag blir alldeles matt”. Han ställer sig frågan: ”Hur kan detta att
fylla i dokument gynna elevernas kunskapsutveckling?” Det är en central fråga för Erland när
det gäller organisation. Han jämför med näringslivet där han menar att sådan ineffektivitet
inte skulle accepteras. Fanny tycker att det är alltför överbelastat med ständiga utvärderingar
och hon ifrågasätter deras reliabilitet och undrar vad sådana brister ger för konsekvenser:
Hela tiden. Det här med utvärderingar. Det är otroligt många undersökningar som görs,
mycket från kommunen, det kan vara från Skolverket och det är jättemånga frågor som
framför allt eleverna ska svara på. Och dom här frågorna är ofta komplicerat utformade
och ställda så eleverna vet knappt själva vad dom ska svara på. Och det här resultatet
används sen för att göra om verksamheterna.

Frank kopplar ihop mätning och marknad, närmare bestämt fokuseringen på det enkelt
mätbara. Han tycker att de breda målen är viktigare. Han relaterar också fokusering på
mätbarhet till den aktuella skoldebatten, inklusive behovet av att marknadsföra skolor.
Agnes poängterar sitt och kollegornas fokus på eleverna och deras strävan att ”våra elever ska
bli så bra som möjligt”. Hon menar att hon inte anstränger sig i konkurrenssyfte och hon vet
också att det mäts och jämförs i kommunen. Hon säger: ”Låt dom mäta, vi skiter i det. Vi vill
att våra elever ska bli så bra som möjligt”. Frank berättar att det kommer elevenkäter som de
fyller i varje torsdag på elevrådstiden. ”Dom tar inte det på allvar längre”. Frank satsar därför
inte på egna utvärderingar utan gör det löpande i dialog med eleverna – ytterligare ett exempel
på betydelsen av det informella i arbetet, när det gäller exempelvis feedback och samarbete:
Däremot försöker jag stämma av muntligt så ofta jag kan. När jag gjort något på tavlan
så ’hängde ni med på det här nu; var det här för svårt eller var det lagom?’ Det är sån
här feedback som kan hjälpa mig att finslipa min teknik och det tar inte en massa tid

38

heller. Det gör också att eleverna kan känna att ’jaha, han bryr sig om att göra det här
bra för oss’.

Bedömningen tar mycket tid, enligt Erland. Men han tycker det är ok med den formativa
bedömningen, ”vi måste bedöma”. Angående intiktningen teach to the test säger han: ”Det är
inte så farligt på den här skolan. Vi har hållit emot ganska bra. Men visst repeterar vi lite i två
veckor före provet”. Fanny talar om problemet med provstress: ”Sen så hade jag älskat att få
slippa sätta betyg hela tiden och hela tiden ha en massa prov och att man bara kunde få
undervisa eleverna ibland. Det är en sån otrolig provstress. Man märker det speciell när det är
nationella prov, kursprov, det är otroligt många delprov”.
Julia förstår först inte vad som menas med kvalitetsarbete men kommer sedan på att det
handlar om utvärdering. Flera av de intervjuade är osäkra på vad begreppet systematiskt
kvalitetsarbete står för, till exempel Benjamin. Han säger att det är en hel del utvärderingar
men att ”de inte lett till något speciellt”. I stället gör han för egen del löpande, informellt,
utvärderingar av vad som fungerar mer eller mindre bra på lektionerna. Jessica betonar
däremot att hon verkligen hört talas om begreppet systematiskt kvalitetsarbete eftersom en
biträdande rektor nyligen blev anställd för att huvudsakligen arbeta med det. Maja har inte sett
till mycket av systematiskt kvalitetsarbete, kanske för att hon är ny. Det talas mer om
utvärdering. Även för Malin är det mycket dokumentation och anpassningar, vilket innebär
”dubbelarbete. Det finns ”konstant utvärdering”, elevresultat och analys. Det är inget hon
tänker på. Adrian säger att det finns ett kvalitetsarbete på skolan men det verkar inte vara
framträdande för honom. Han säger att de har olika skolövergripande mål för varje år och att
de följs upp, till exempel inkludering av nyanlända. Det finns en årscykel. På förra skolan
tyckte Adrian att det var tydligt.
Systematiskt kvalitetsarbete verkar vara ett främmande begrepp för Ellen. ”Men det är inget
vi ägnar oss åt. Här (i Storstaden) satsas det mesta på digitaliseringen”. Ellen är med på
digitalisering även om hennes ämne inte berörs så mycket eftersom det mest är praktiskt.
Digitalisering nämns bara av en person i Mellanstaden, Albin, och det framgår att han fått
ansvar på det området som han är duktig på – något som han uppskattar och växer av. Ellen
jobbar mycket med löpande utvärdering men utvärderingar uppifrån har hon inte sett till. Det
finns annan dokumentation till exempel som betygsunderlag. Även incidentrapportering är
självklart viktig, säger hon.
Saga talar allmänt om att det är mycket dokumentation. Det hör bland annat ihop med kraven
på individualisering och med åtgärdsprogram, speciellt på Individuella programmet. Vågen av
nyanlända spädde på de behoven. Signe är också kritisk till mängden dokumentation, till
exempel att det inte räcker med att bedöma, man måste dokumentera bedömningen, ”det är
slöseri med tid”. Det finns också mycket krav på dokumentation om elevhälsa och inget
forum för samlad information. Jessica tycker inte att dokumentationen är så problematisk,
vilket möjligen kan förklaras av att hon bara har en liten klass. Det kommer en del enkäter
men själv känner hon löpande vad som fungerar mer eller mindre bra. Även hon tror på
informella lösningar, på egen kontinuerlig utvärdering, en slags formativ bedömning.
För många av de intervjuade har rektorerna inte så stor betydelse i vardagen, ofta beroende på
att de är stressade. Men några betonar att det är viktigt att de känner att rektor är på deras sida.
Frank nämner det och ger också en positiv bild av hur rektor arbetar med utvärdering: ”Våran
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rektor försöker ju hela tiden utvärdera och ta reda på var finns problem och sådär”. Erland
berättar att rektor ”tar många smällar” och agerar grindvakt för att skydda lärarna. Samtidigt
är rektorn mycket upptagen med pålagor utifrån.
Beträffande lönesättningen så är det i första hand ingångslönerna som de intervjuade berörts
av och som de är engagerade i. Ellen säger om lönesystemet att ”jag har inte den blekaste
aning” hur det fungerar. Hon frågade facket om ingångslön för att få en uppfattning om nivån.
Hon la på ett par tusen i sitt önskemål men tror ändå att hon fått för lågt. Vanja har ungefär
samma erfarenhet och tankar som Ellen om lönesättningen. Anna har en speciell situation
beträffande löner eftersom hennes mamma är en ”insider”. Hon är rektor och vet vad som
gäller. ”Det är lite fusk”. Hon säger: ”När man söker jobb så är den första frågan: Är du
legitimerad? Det ger 10.000 kr mer direkt”. I övrigt verkar Anna knappt medveten om att det
finns ett system med kriterier. Men hon hör att det finns kollegor på skolan som har ”skamligt
låg lön”.
Systemet med individuell lönesättning framstår som oklart för de flesta av de intervjuade
lärarna och flera är kritiska till systemet. Kriterierna är mer eller mindre okända och lärarna
ifrågasätter på vilken grund bedömningen görs. Fanny talar om favorisering och om det oklara
underlaget för värdering av arbetsinsatser:
Men rent allmänt, individuell lönesättning, det är lite så här, vem har bäst relation med
rektor? Hur vet han eller hon hur bra jag arbetar i klassrummet? Hur gör han eller hon
för att utvärdera mig? Det känns lite slumpartat på något vis.

Gabriella är mer drastisk i sin uppfattning, hon säger att lönesättningen handlar om
”rövslickeri”. Hon ser det också som ”svårt att ta sig fram som kvinna”. Frank är också tydlig
i sin kritik: ”Individuell lönesättning är en styggelse för mig. Om något så splittrar den
kollegiet mer och försvårar långsiktiga konsekventa rörelser mot ett högre allmänt lönegolv
för lärare. Söndra och härska, så ser jag på det”.
Den individuella lönesättningen är motsägelsefull, enligt Adrian. Lärarna förväntas samarbete
samtidigt som de ska konkurrera med varandra. Han ifrågasätter också kvaliteten (eller, med
andra ord, reliabiliteten och validiteten) på bedömningen av prestationer: ”Hur avgör man
vem som är skicklig? Det går inte genom elevresultat eftersom det inte går att mäta var de
befann sig i början”. Jessica är väldigt nöjd med sin höga lön (cirka 40.000). Hon säger att för
att få en höjning måste man säga upp sig. ”Jag har en kollega som jobbat här i 30 år. Hennes
lön har inte följt med alls. Det är jättehög läraromsättning”. Flera av de intervjuades
berättelser, speciellt i Storstaden, tyder på att byte av skola och därmed värdering efter
tillgång och efterfrågan på lärare ger mycket större utslag i lönesättningen än kriterierna i
lönesystemet.
En annan aspekt av lönesystemet som några av de intervjuade, Erland, Gabriella och Fanny,
nämner är uppfattningen att om man lyckas förhandla upp lönen ett år så får man stå tillbaka
ett annat år. Fanny säger: ”Varför ska jag jobba hårt om jag ändå inte får pengar för det för att
jag måste kompensera för någon annan som ligger efter?”. Julia är osäker på vad som gäller
beträffande lönesättningen men hon tror att det är tiden i yrket som avgör:
Jag vet egentligen inte vad som krävs för att få …(bra löneutveckling) … så att det blir
likt i lärarlaget, så att den som har jobbat länge ska ha högre lön och den som jobbat
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kort tid ska ha mindre. Det är dom argumenten jag fått när jag försökt argumentera föra
att få lite högre lön.

Agnes skiljer sig från de andra intervjuade i sin uppfattning att hon känner sig granskad och
värderad på ett positivt sätt:
Jag känner mig mycket uppskattad som medarbetare. Jag tror att det jag gör är
uppskattat. Därför känner jag mig inte nitiskt granskad och negativt bedömd. Utan
snarare att jag får stöttning i att det jag gör är bra. Både från elever, från andra kollegor
och från rektorn.

Maja känner av konkurrensen mellan skolorna starkt. ”Ja, absolut, det märks tydligt bland
föräldrar och elever. Det styrs mycket av olika typer av rykten till exempel att på den här
skolan satsar eleverna på kunskap”. Men Maja tycker att rykten är bräckliga, det kan räcka
med att någon lägger ut något negativt i sociala medier. Maja beskriver rektorerna som
mycket känsliga för vad föräldrar tycker. De anpassar sig, ändrar sig. De är stressade av det
trycket. Det hänger mycket samman med behovet att ha ett bra rykte, det är viktigt på
skolmarknaden (författarens ordval). Signe säger att hennes rektor är klart påverkad av
skolkonkurrens, pratar om ”kick-ass undervisning”. Andra skolor är ”uppe i det blå” i sina
försök att hitta profiler som attraherar elever. Det är troligt att den höga läraromsättningen har
samband både med marknaden och med att det framstår som det enklaste sättet att höja lönen.
Konkurrens är inte något påtagligt i Mellanstaden men några lärare talar ändå om dess
betydelse. Agnes talar om förväntningarna på och mätningarna av resultat och säger: ”Just nu
går det väldigt bra för vår skola, vi har så högt söktryck. Så det är ett problem som inte är
relevant … Däremot jobbar vi ju för att höja resultaten men inte för konkurrenssyfte utan för
att vi vill att våra elever ska bli så bra som möjligt”. Frank, som tidigare arbetat på en friskola
i en annan kommun, är mycket kritisk till marknadstänkandet:
Det var jätteobehagligt; jag var som skeptisk till friskola redan innan. Men sedan när
jag jobbat ett tag och sett hur … Det är skillnad: Det är marknadstänk och det är ’rädda
elevpengen’ och dom får inte byta skola för då tappar vi elevpengen och då. Jag tyckte
det kändes obehagligt att jobba där och det kändes som att jag var en quisling, typ. Jag
tycker inte att utbildning och marknadskrafter hör ihop över huvud taget och jag vill
inte bidra till att det gör det.

Beträffande kontextens betydelse, kan det tilläggas att föräldrarna till eleverna på Agnes skola
har en hög socio-ekonomisk nivå, vilket kan bidra till populariteten. Maja betonar den stora
skillnaden mellan olika kommuner. Men efter att ha arbetat i två kommuner ser hon tydligt att
”det är väldigt olika beroende på kommun. Det är sorgligt att det ska bero på vilken kommun
eller skola eleven går i”. Hon önskar: ”Staten borde ha ett övergripande ansvar”. Hon har sett
stora skillnader mellan kommunerna, exempelvis beträffande anpassningar och särskilt stöd.

Gruppintervju, resultat
Helhetsintrycket av både gruppintervjun och de individuella skriftliga individuella
kommentarer som gjordes vid tillfället är att deltagarna i mycket hög grad delar de
individuellt intervjuade lärarnas uppfattningar. Vid gruppintervjun redovisade jag resultaten
av de individuella intervjuerna och ordet var fritt för kommentarer. Jag ställde också frågan
direkt till gruppen om det var riktigt att de i stort sett delar de intervjuades uppfattningar.
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Detta bekräftades av gruppen, även i de individuella skriftliga kommentarer gruppdeltagarna
lämnade in.
Gruppens bild av både lärarutbildningen och introduktionen på den första arbetsplatsen
beskrivs som relativt otillräckliga. Avvikande uppfattningar förekommer inte på någon punkt
även om jag uppmanade till att även komma med invändningar. Endast en som skrev en
kommentar att hen tyckte att kommunens introduktionsprogram var ++! Hen skrev också att
rektorn hade koll och föreslog en mentor. Den läraren håller allmänt med om de flesta resultat
men har några nyanseringar på några punkter. Jag vill i sammanhanget påminna om att lärarna
i gruppintervjun deltog i en speciell kommunal satsning på nyanställda lärare och att deras
situation därmed skiljer sig något från lärarna i de individuella intervjuerna. De fick något
mer.
Andra nyanser som påpekades var en lärare som ansåg att den pedagogiska modell som
implementerats i kommunen inte tagits upp i lärarutbildningen, vilket hon såg som en brist.
Hon förordade mer samarbete mellan kommun och lärarutbildning. Ett par av lärarna var
närmast upprörda över att de som nyanställda lämnas så utan kunskap och stöd när det gäller
vissa arbetsuppgifter som inte syns på lärarutbildningen. Mallar till BUP och rutiner
beträffande särskilt stöd är två exempel som nämndes. Några bekräftar också uppfattningen
att vissa delar av utbildningen är irrelevant, till exempel den första kursen, vetenskapsteori.
En lärare sade att hela första terminen är onödig. Uppenbarligen vill de ha mer tillämpad
kunskap och större närhet mellan teori och praktik. En lärare föreslog att man inleder
studierna med praktik eller att det finns en strimma av praktik som löper parallellt med övriga
studier ända från början. Ett par av lärarna i gruppen påpekade att de hade fått en del kunskap
om gamla lärarreformer lärarutbildningen.

Sammanfattande diskussion
På flera punkter bekräftar studiens resultat tidigare forskning om lärare och nyutbildade
lärare: det klassiska problemet med klyftan mellan teori och praktik (Munby, Russell & Marty
2001, s. 879), att tidsbrist är ett stort problem, att de nya lärarna drivs av ett starkt
engagemang, samt vilka motiv de hade för att välja yrket (Day m. fl. 2007, s. 219ff). Det
gäller också den situation av utsatthet och svagt stöd som många av de intervjuade berättar
om, drastiskt uttryckt som ”sink or swim” av Lortie (1975, s. 60) om lärare på 1960-talet. Day
m. fl. (2007) har delat in lärares yrkesliv i sex olika professionella livsfaser. I den första
livsfasen (0-3 år) är starkt engagemang (commitment) det mest framträdande draget hos
lärarna, vilket också är framträdande i föreliggande studie. Situationen leder till viktiga frågor
om hur de nya lärarnas engagemang kan fortleva i det som många uppfattar som en pressande
arbetsmiljö.
De ovan beskrivna erfarenheterna är bekanta för oss som följt forskning och skolans
utveckling under några decennier. Men med tanke på den omfattande mängden skolreformer,
satsningar på skolutveckling och stora omvärldsförändringar är det ett anmärkningsvärt
resultat.

Motivation och mening
Engagemanget för att undervisa, för ämnena och för eleverna är ett av de mest framträdande
resultaten i denna studie. Flera av de intervjuade har också lust att vara kreativa och utveckla
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sin undervisning, en kombination av engagemang för ämnet och för undervisningen. Några
finner också mening i skolans breda mål. Day m. fl. (2007, s. 215), liksom en del andra
forskare, betonar engagemanget som det centrala i lärarnas yrkesutövning: ”Commitment is a
key factor in teachers’ work” och definierar begreppet som “the degree of psychological
attachment teachers have to their profession”. De utvecklar definitionen i ett annat avsnitt:
“Commitment is the passionate determination in practice of one’s values, moral purposes and
beliefs, where you put your life energy and meaning; and it contributes to the realization of
teachers’ personal and professional identities” (s. 218). De sammanfattar också forskning om
vilka faktorer som kan bidra till att lärare kan hålla sitt engagemang levande alternativt som
motverkar engagemanget: elevers uppförande, kollegialt och administrativt stöd, krav från
föräldrar och nationell utbildningspolicy (till exempel sådant som begränsar autonomin) samt
personliga livsfaktorer (s. 223). Till den listan vill jag lägga möjligheter till utveckling,
skolkultur (inklusive arbetsklimat) samt rimlig arbetsbelastning.
De intervjuades berättelser om de personliga motiven och drivkrafterna i yrket och för valet
att bli lärare kan sammanfattades i resultatavsnittet Motivation och mening. Dessa resultat
bekräftar tidigare forskning, exempelvis VITAE projektet som genomfördes i England mellan
2001 och 2005 (Day m. fl. 2007, s. 219ff). Det visade på följande svar på varför deltagarna
valde läraryrket och vad som utgjorde ”early commitment” (s. 218): att göra skillnad för barn
och samhället, professionella utmaningar (t. ex. kreativitet och intresse), personligt (trygg
anställning, semestrar), identitet (att vara lärare, status, betydelsen för elever), ämnena. Det
finns också ett motiv författarna kallar accidental, som omfattar en liten grupp lärare som
egentligen inte hade tänkt bli lärare. Inget sådant exempel finns i denna studie.

Den första tiden som lärare. Introduktion på arbetsplatsen.
Studiens resultat visar att många av de intervjuade lärarna har liknande erfarenheter av den
första tiden som lärare: otillräcklig eller obefintlig introduktion, avsaknad av mentor och
upplevelsen att delar av arbetet varit osynligt under utbildningen. Upplevelsen av hård
arbetsbelastning och att det var en krävande period är också gemensam för många. Det mest
betydelsefulla stödet i den situationen kom från kollegor. Jag vill understryka att stödet är
både formellt, exempelvis via ämneslaget eller (någon enstaka) en mentor och informellt. Det
informella handlar ofta om spontana samtal med någon eller några kollegor som man delar
arbetsrum med eller löpande möter på andra sätt. Alla intervjuade uttrycker ett starkt
engagemang för arbetet och eleverna. Situationen innebär alltså att nyutbildade, engagerade
(ofta entusiastiska) lärare möter en arbetsmiljö där många upplever känslor av osäkerhet,
utsatthet och stress. Det är en situation som leder till frågor om hur de i längden kan hålla sitt
engagemang och sin entusiasm levande.
Den bristfälliga introduktionen på arbetsplatsen är anmärkningsvärd eftersom intentionen att
det ska finnas en gedigen introduktion för nya lärare har funnits i flera decennier. I 1974 års
lärarutbildningsutredning beskrivs det som följer:
Enligt utredningens uppfattning bör den nyutbildade läraren få viss inskolning på
arbetsplatsen utöver den introduktion som skall ges åt varje nyanställd
befattningshavare. inskolningen bör omfatta dels fortlöpande handledning och stöd i det
dagliga arbetet, dels ett särskilt inskolningsprogram. Den nyutbildade läraren bör ha
tillgång till en kontaktlärare, som har speciellt ansvar for att den nya läraren får stöd i
sitt arbete och bereds möjligheter att verka och auskultera inom andra delar av skolans
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verksamhet än vad som ligger i den aktuella tjänsten. Den reguljära skoltjänstgöringen
för nyutbildade lärare bör utformas så att i genomsnitt en halv dag per vecka under den
första terminen kan friläggas för inskolningsaktiviteter. Ett särskilt inskolningsprogram
bör göras upp för varje nyutbildad lärare som anställs vid en skola. Programmet
utformas i samråd mellan skolledning. (SOU 1978:86 s. 36)

Utredningen om lärarlegitimation (SOU 2008:52) innehöll ett förslag om att nya lärare skulle
göra ett provår med statligt bekostad mentor och att de därefter skulle ansöka om legitimation.
Den delen av utredningens förslag blev dock aldrig verklighet. Resultaten i denna studie tyder
på att ett provår skulle ha varit värdefull för många av de intervjuade. En av dem nämner dock
att hon inte hade önskat ett provår beroende på att hon antog att det skulle innebära ett år med
låg lön.
Den internationella forskningslitteraturen understryker uppfattningen om läraryrkets
komplexitet och vikten av att nya lärare får ta del av en väl utvecklad introduktion och stöd
under en period (Ingersoll och Strong 2011). Mentorsprogram för nya lärare framstår som
speciellt värdefulla. Föreliggande studie bekräftar dessa resultat och även uppfattningen att
behovet av introduktionsprogram för nyanställda är speciellt behövliga i en tid när både de
utbildningspolitiska målen och definitionerna av den goda läraren eller den effektiva läraren
är multipla och stundtals motsägelsefulla.
Även i Lorties inflytelserika bok Schoolteacher diskuteras introduktionen av nya lärare. Han
beskriver den utsattheten i att plötsligt få hela läraransvaret utan tillräckligt stöd med
formuleringen sink or swim:
One of the striking features of teaching is the abruptness with which full responsibility
is assumed … ‘Beginning teachers’ are on probation and usually receive more
supervision than experienced colleagues, but their daily tasks are essentially the same.
It is no accident that some refer to this as the ‘sink-or-swim’ approach (Lortie 1975, s.
59, 60).

Ett tydligt resultat i föreliggande studie är att de nyexaminerade lärarna anser praktiken,
VFU:n, vara den viktigaste och mest givande delen av utbildningen. Flera hade positiva
erfarenheter av VFU:n men det fanns också några som underströk att värdet står och faller
med vilken handledare man får. De berättade om egna eller andras svårigheter med att få en
tillfredsställande handledarsituation. Deras berättelser kan delvis förklaras av den
undersökning Lärarnas Riksförbund (2019) publicerat i skrivande stund. I den svarade nästan
2 800 lärare som varit VFU-handledare de senaste åren på hur de upplevde villkoren och
förutsättningarna för handledaruppdraget och om det premieras av arbetsgivarna. Villkoren
beskrivs som mycket otillfredsställande och mycket varierande. Till exempel uppger 90
procent av handledarna att de inte får någon tid avsatt för uppdraget inom den reglerade
arbetstiden och rapporten fastslår vidare:
Inte ens hälften av VFU-handledarna har fått individuell ekonomisk ersättning för
handledarskapet. Många uppger att ersättningsmodellen lokalt istället innebär att
pengarna går till arbetslaget, till viss kompetensutveckling eller att inga pengar når
skolan och lärarna över huvud taget. (Lärarnas Riksförbund 2019a, s. 5)
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Frågan om klyftan mellan teori och praktik och diskuteras av Maaranen och Krokfors (2008,
s. 208) utifrån begreppen inquiry-oriented eller research-based teacher education. De skriver
att begreppen varit aktuella i ett par decennier utan en entydig definition. De talar i stället om
två riktningar: det akademiska perspektivet, vars mål är att utveckla akademiska förmågor och
teoretisk diskurs, samt det professionella utvecklingsperspektivet vars mål är att utveckla med
den reflekterande praktikern som modell – en modell jag återkommer till i avsnittet om
lärarutbildningen. Maaranen och Krokfors förespråkar en balans mellan de två perspektiven
som ett sätt att hantera klyftan mellan teori och praktik och som ett viktigt mål för
lärarutbildningen.

Arbetsbelastning
Förutom engagemanget för yrket, samt målstyrningens betydelse, framstår upplevelsen av hög
arbetsbelastning som det mest framträdande temat i de intervjuade lärarnas berättelser. OECD
(2015, s. 39) beskriver situationen:”The heavy administrative and reporting workload of
teachers was consistently mentioned as a challenge during the OECD review team’s various
interviews with key stakeholders”. De kopplar samman dessa förhållanden med svårigheterna
att attrahera ungdomar till yrket: “These and other conditions may not be sufficiently
attractive and competitive with other relatively well-remunerated professions” (OECD 2015,
s. 39).
Larm om alltför krävande arbetsmiljö för lärare har förekommit åtminstone sedan 1970-talet,
ofta tillsammans med förklaringar om att arbetsuppgifterna utökats eller att det är alltför
mycket ”kringuppgifter”, vilket många lärare i föreliggande studie uttrycker. För snart 50 år
sedan skrev Lärarnas Riksförbund (1973, s. 7) att ”arbetsklimatet i skolan hårdnat och
arbetsbördan väsentligt ökats”. I det så kallade Albatrossprojektet beskriver Skolverket (2002,
s. 19) tidsbrist som ett hinder i verksamheten: “Ett återkommande hinder för att uppnå
uppsatta mål var brist på tid”. Ettt annat exempel är en enkätundersökning i vilken fyra av fem
lärare svarade att deras arbetsbörda var tung eller mycket tung (Lärarnas Riksförbund &
Skolvärlden 2015). Nio av tio svarade att de helt eller delvis instämde i påståendet att de ofta
känner sig stressade. Arbetsmiljöverket (2017) inspekterade under åren 2013-2016 drygt 30
procent av landets cirka 6 000 grund- och gymnasieskolor. Arbetsmiljöverket fann brister i
det systematiska arbetsmiljöarbetet på nio av tio av de inspekterade skolorna. Ohälsosam
arbetsbelastning hörde till de vanligaste bristerna.
I forskningslitteraturen har begreppet intensifiering används i flera decennier. Med
utgångspunkt i kritisk professionsforskning diskuterar Apple (1986) intensifieringen av
lärares arbete och många studier därefter har visat på hög arbetsbelastning och stress, ofta
kopplad till ansvarsutkrävande (accountability) och andra arbetsuppgifter som vidgar lärares
arbetsuppgifter. Hargreaves (1994) bygger vidare på analysen av the intensification thesis
med analys av empiri om lärares planeringstid och om hur lärares arbete koloniseras av
administration och arbetsuppgifter som de inte är delaktiga i att besluta om – något som också
är fallet för en del lärare i min studie. Day m. fl. (2007) skriver att tid är det största problemet
för lärarna, inte minst att tid går åt på annat än undervisning. I skrivande stund rapporteras att
mer än hälften av alla kommuner genomförde nedskärningar det föregående året (Sveriges
Radio 2019a), samtidigt som de två största friskolekoncernerna, Academedia och
Internationella Engelska skolan, gick med över en halv miljard i vinst (Sveriges Radio 2019b)
45

mycket om. Det är nyheter som leder till frågor i sammanhangen arbetsbelastning och behov
av att göra läraryrket attraktivt.
Även beträffande arbetsbelastning kan Lorties studie nämnas. Trots att mycket är bestående
sedan Lorties studie, vars empiri är från 1960-talets USA, så finns det aspekter som framstår
som passé och som jag tror kan bidra till fördomsfulla uppfattningar om läraryrket. Lortie
beskriver läraryrket som relativt kravlöst och därför passande för kvinnor som därmed också
kan sköta barn och hushåll:
There are other connections between the ecology of schools and personal realities
which merit mention here. The distribution of schools on the neighborhood principle,
for example, matches the circumstances of married women who teach in elementary
schools; dispersion throughout the community, and location in residential areas, makes
it easier for such women to economize travel time. The temporal ecology of schools
(five-day weeks, short days, numerous holidays, and long summer vacations) provides
more time for household duties than is available in most other lines of work (Lortie
1975, s. 16, 17).

Vidare skriver Lortie att dessa lättsamma arbetsvillkor utgör en slags subsidie för män: De
kan ta på sig andra arbetsuppgifter och därmed kompensera de ekonomiska svårigheter det
innebär att vara lärare. Lortie menar att lärarna slår vakt om dessa arbetsvillkor, vilket utgör
ett socialt mönster som ”encourage vested interests and resistance to change” (s. 17).
Resonemanget leder till en av Lorties centrala slutsatser – att lärare är en konservativ
yrkesgrupp. Den uppfattningen har även på senare tid anammats av en del forskare, trots att
förutsättningarna i dagens svenska skolsystem snarare utgör motsatsen Lorties beskrivning av
tid och situationen för kvinnor.

Lärarutbildningen. Kunskap. Styrkor och svagheter
De intervjuade lärarnas berättelser rymmer beskrivningar av både styrkor och svagheter i
utbildningen. Det finns variation mellan individer och ämnen men också några teman som är
gemensamma för många av lärarna i urvalet: att delar av arbetet är relativt osynligt i
utbildningen (exempelvis om mentorsuppgifterna och om individualisering utifrån fysiska och
psykiska funktionsvariationer), att de önskar mer tillämpbar kunskap, att delar av det
teoretiska innehållet är irrelevant eller föråldrat samt även de positiva erfarenheterna av
praktikperioderna och att många var nöjda med de ämneskunskaper de fått med sig. Det
förekom också andra mindre vanliga uppfattningar, som jag ser som relevanta att lyfta fram:
att det är för lite lärarledd tid, att tempot är för långsamt och att uppenbart olämpliga
lärarstudenter inte blir avrådda eller stoppade.
Till stor del bekräftar studiens resultat från en sammanställning av Lärarutbildningskonventets
alumnenkäter från åren 2011, 2013, 2015 och 2017 (Bertilsson 2018). 28 833 alumner
besvarade enkäterna. En klar majoritet var nöjda med utbildningen som helhet, även om
ämneslärare över lag var mindre nöjda än de som tagit examen mot
förskola/förskoleklass/grundskolans tidigare år och fritidshem. Speciellt nöjda var alumnerna
med följande kunskaper och färdigheter: ”Att förstå sitt uppdrag utifrån skollag, läroplaner,
internationella konventioner etc., Att använda vetenskaplig metodik och ett vetenskapligt
förhållningssätt, Att reflektera över sin roll som förskollärare/lärare i
undervisningssituationen och Kunskaper i de ämnen (inriktningar/områden) som ingick i
utbildningen” (Bertilsson 2018, s. 4). Däremot ansåg många att de fått otillräckligt med
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kunskaper och färdigheter om: Att förebygga och hantera konflikter, Att göra bedömningar av
elevers arbeten, Att ha ett professionellt förhållningssätt gentemot föräldrar och
vårdnadshavare och Att använda digitala verktyg och att ta hänsyn till olika mediers och
digitala miljöers roll i den pedagogiska verksamheten” (Bertilsson 2018, s. 5). De saknar
också områden som hur man undervisar i ett flerspråkligt sammanhang, bedömning, prov och
betygsättning, pedagogiskt ledarskap och dokumentation. Liksom i min studie efterfrågar
många mer praktiknära och tillämpbar kunskap i utbildningen.
Till de konkreta råd de intervjuade ville ge lärarutbildningen fanns två huvudspår. Det ena
utgörs av problemet med klyftan mellan teori och praktik (med önskemål om mer tillämpbar
kunskap och kritik mot irrelevant teori). Det är frågor som funnits i sammanhanget
lärarutbildning i flera decennier som i forskningen kallats ”the academic-teacher divide”
(Ben-Peretz 2001, s. 48) eller ”the theory-practice divide” (Bainbridge 2011). Munby, Russell
och Marty (2001, s. 879) skriver om lärarprofessionens kunskapsbas: ”The essential
dichotomy is the divide between theory and practice”. Bainbridge hävdar att lärarstudenter
huvudsakligen engagerar sig i att lära sig tillämpbar kunskap (skills) snarare än teori:
Reviews of research over the last four decades … have revealed commonalities in the
early career development of beginning teachers. These highlight a preference for
practical experience in the work place and the tendency for student teachers to reject or
not engage with the knowledge base of their chosen profession. (Bainbridge 2011, s.
25)

Den andra huvudinriktningen i de konkreta råd de intervjuade ville ge är uppfattningen att
viktiga delar av yrkesutövningen helt eller delvis saknas i utbildningen, inte minst så kallade
”kringuppgifter”. Konflikthantering är det vanligaste önskemålet, många säger sig sakna
sakna den kunskapen. Vardagsarbetets starka krav på individualisering gör att många också
upplever otillräcklig kunskap om psykiska och psykiska funktionsvariationer.
Beträffande utvecklingen av professionell identitet, kan Gymnastik- och idrottshögskolan
(GIH) tjäna som en modell, om än den är liten jämfört med lärarutbildningarna i övrigt. Den
utbildningen är klart mer sammanhållen och den ämnesdidaktiska kunskapen är tydligare - att
döma av de intervjuade idrottslärarnas erfarenheter. GIH ger också förutsättningar för
utvecklingen av en vi-känsla, som i sin tur är en förutsättning för utvecklingen av en
professionell gemenskap. Några lärare som till exempel läst språk, matematik eller
naturvetenskapliga ämnen tillsammans med studenter med helt annan inriktning, till exempel
blivande ingenjörer, vittnar om svag gemensam identitet och bristande ämnesdidaktisk
inriktning.
Ett annat exempel på motsatsen till den glimt jag gett av GIH ovan finner jag i en extern
utvärdering av en lärarutbildning, vilken spelar ingen roll i denna studie. Men det spelar roll
om lärarutbildningarna i allmänhet kan karaktäriseras som oklara och splittrade
organisationer. Det är ett exempel på organisatoriska problem som torde utgöra ett hinder för
utvecklingen av en stark professionell identitet och för utbildningens attraktionskraft:
Den mest genomgående och starkaste iakttagelsen är avsaknaden av identifierad
institution eller person som är ansvarig för respektive utbildningsprogram. Varken
studenter, lärare eller administratörer har kunnat peka ut var det faktiska ansvaret ligger
… Vi ser det som anmärkningsvärt och också oroande, att ingen har ett totalansvar för
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ett program, dess progression och inte heller för dess studenter. Det senare kan ju till
exempel medföra att X (anonymiserat namn på universitetet) missar möjligheten att
förhindra att en olämplig student skickas på den verksamhetsförlagda utbildningen,
VFU, och kanske till och med senare ut i yrkeslivet … Bara en av de intervjuade
studenterna visste vad Lärarhögskolan är, de flesta hade faktiskt ingen aning. (Jacobsen
& Nordlund 2019, s. 4).

I vad mån detta är ett isolerat exempel eller om lärarutbildningarna i allmänhet kan
karaktäriseras som oklara och splittrade organisationer är en fråga för fortsatt forskning.
I Lee Shulmans klassiska text “The Wisdom of Practice” (2004, s. 226) skriver han om
yrkesutövningens komplexitet och den omfattande kunskapsbas den kräver. Han skriver att vi
borde ”express our wonder at how the extensive knowledge of teaching can be learned at all
during the brief period alloted to teacher preparation”. Det är en bekräftelse på att läraryrkets
svårighetsgrad. Jag delar hans uppfattning och anser att uppfattningen att man är en ”färdig”
lärare när man tar examen inte är rimlig. Den otillräcklighet de intervjuade lärarna upplever
på vissa kunskapsområden kan tolkas som brister i utbildningen. Det finns uppenbara brister,
men bristerna bör också beaktas utifrån Shulmans resonemang om läraryrket som ett svårt
yrke med omfattande kunskapsbas och utifrån Bainbridges (2011) resonemang om tid. Han
skriver att det brukar ta tre till fem år innan lärare blir intresserade av teoretiska aspekter av
yrkesutövningen.
Som nämnts i avsnittet om teoretiska utgångspunkter, gör Shulman en översikt i punktform
över vad lärarnas kunskapsbas åtminstone bör innehålla. Shulman lyfter speciellt fram
pedagogical content knowledge som det centrala i lärares kunskapsbas. Den kategorin
kunskap förenar två andra kategorier, innehåll och pedagogik, till en förståelse av olika ämnen
eller frågor som möjliggör att nå fram till elever med olika förutsättningar i undervisningen.
Som nämnts i resultatdelen, har flera av lärarna i studien blivit överraskade av att det är så
många uppgifter som ligger utanför det ’vanliga’ lärararbetet. Här finns en mängd innehåll
som omfattas av det Shulman kallar curriculum knowledge, knowledge of educational
contexts och knowledge of educational ends, purposes and values.
Lärarutbildningens kvalitet går antagligen att förbättra på flera punkter men föreliggande
studie har stärkt min uppfattning om att det inte räcker. För att så många som möjligt ska
kunna bli goda lärare som också trivs, utvecklas och stannar i sitt yrke krävs också
förutsättningar för utveckling på skolorna. Många forskare talar för professionella
gemenskaper som en förutsättning för professionell- och skolutveckling. De använder
använder begrepp som community of practice och professional communities i sammanhanget.
Under de senaste åren har Skolverket gjort stora satsningar på kompetensutveckling och där
begreppet kollegialt lärande varit centralt (Carlbaum, Andersson & Hanberger 2016).
Hargreaves och Fullan (2012, s. 3ff) använder begreppet professional capital som de menar
består av tre delar: human capital (kunskap, kompetens, talang), social capital (samarbete,
professionella gemenskaper) samt decisional captial (förmågan att fatta beslut i komplexa
situationer). Bransford, Darling-Hammond och LePage (2005, s. 13) skriver:
Teachers must be able to function as members of a community of practitioners who
share knowledge and commitments, who work together to create coherent curriculum
and systems that support students, and collaborate in ways that advance their combined
understandings and skills.
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Vidare beskriver de kraven på professionen på ett sätt som påminner om den reflekterande
praktikern (Schön 1991, s. 14), som behöver kunskap för ett professionellt sammanhang som
präglas av komplexitet, osäkerhet, instabilitet, och värdekonflikter:
that professionals know a great deal about how to achieve their goals for clients in
situations that are unpredictable and nonroutine, that they be able to enact what they
understand in practice, and that they be able to continue to learn from their colleagues
and their students about how to meet challenges. (Bransford, Darling-Hammond &
LePage 2005, s. 13)

Det torde vara fruktbart att i högre grad låta idén om samarbetet i professionella gemenskaper
vara en röd tråd från lärarutbildningen, över introduktionsperioden på arbetsplatsen till
skolans långsiktiga organisering. Det är en tanke som ställer högre krav på samarbetet mellan
utbildningarna och huvudmännen och på de resurser som behövs för det.

Faktorer eller personer som påverkar innehållet i undervisningen
Att läroplanens mål innebär en stark styrning av lärarnas undervisning är ett framträdande
resultat i denna studie. Koncentrationen är primärt på det centrala innehållet och
kunskapskraven, där kopplingen till betyg är betydelsefull. Läroplanens breda, övergripande
mål är de flesta medvetna om men de framstår som sekundära. Det finns också andra faktorer
som har betydelse i alla intervjuade lärares arbete, speciellt läroböcker och samplanering med
kollegor exempelvis i ämneslag. Men även i de fallen är läroplanens mål viktiga; de har starkt
genomslag i läroböcker och arbetslagens planering.
Många av de intervjuade lärarna har också inslag av lösare kopplingar mellan konkreta
läroplansmål och undervisningen. De låter eleverna ha inflytande över planering och innehåll
(vilket även det föreskrivs i läroplanen) och de arbetar kreativt och stundtals spontant med
annat material än läroböcker med ambitionen att utveckla och göra undervisningen intressant
för eleverna. Några vill gärna sätta sin personliga prägel på undervisningen.
Day, Kington, Stobart och Sammons (2006, s. 611) beskriver influenser på lärarnas
professionella identiteter i en modell där påverkan kommer från flera olika nivåer. Tillämpad
på denna studie kan påverkan på lärarnas professionella identiteter och därmed på
undervisningen översiktligt beskrivas:





Makronivå: Läroplan, målstyrning, skollag, nationella prov, marknad, fackförbund,
PISA, OECD.
Mesonivå: Skolans organisation och kultur, arbetslag, lokalt sammanhang (till
exempel socio- ekonomisk kontext).
Mikronivå: Klassdynamik, elevers socio- ekonomiska bakgrund, kollegor,
ramfaktorer.
Personliga biografier: närstående, ämnesintresse, talang, positiva (och negativa)
modeller.

Översikten ger en glimt av yrkesutövningens komplexitet. Den är min tolkning av det
empiriska materialet; några av dessa faktorer är inte klart uttalade av lärarna. En kort
redovisning av vad de intervjuade explicit betonar skulle huvudsakligen innehålla följande
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punkter: läroplanens mål (med betoning på det centrala innehållet och kunskapskraven),
läroböcker, ämneslagets planering, elevernas önskemål, egna idéer och preferenser.
Frågan om professionell autonomi är svårtolkad. På en direkt fråga svarade många av de
intervjuade att de upplever att de har stor autonomi, stor frihet i arbetet. Ett par nämner att
rektor inte försöker styra deras undervisning. Det fanns inte utrymme att fördjupa frågor kring
detta, till exempel beträffande skillnaden mellan kollektiv och individuell autonomi. Men en
paradox framträdde i lärarnas berättelser. Samtidigt som de säger sig ha stor autonomi,
berättar många om hinder i arbetet: De berättar om den tunga arbetsbelastningen och stressen,
som medför ”tunnelseende”; den svaga introduktionen och kunskapsbasen, vilka innebär
osäkerhet; omgivningens krav som lärarna inte har kontroll över, exempelvis krav på
dokumentation; ett lönesystem som åtminstone delvis är oklart och dysfunktionellt samt
ramfaktorer, där tidsbrist är ett gemensamt problem för många av de intervjuade.
Tidigare forskning visar på att det finns en press på lärarna som styr i riktning mot mätbara
mål. I det svenska sammanhanget förenas målstyrning med marknadisering – båda
policytrenderna förutsätter enkelt mätbara mål (Lundström 2017). Hur lärarna balanserar
mätbara mål, som när det centrala innehållet i ämnena operationaliseras i prov, mot de breda,
övergripande målen är en uppgift för fortsatt forskning. Att det finns ett fokus på mätbara mål
framgår av studien men också att det finns en medvetenhet om de breda målen. Ett par av de
intervjuade betonar till exempel vikten av värdegrunden. En tänkbar tolkning av
prioriteringen av mätbara mål är att de nya lärarna känner sig relativt utsatta och osäkra och
att mätbara mål ger dem något fast att hålla i, något som kan ge auktoritet. Siffror och statistik
från exempelvis prov ger ett (om än skenbart) vederhäftigt och kompetent intryck.

Betydelsen av reformer och annan policy
Denna studies resultat visade på att många av de intervjuade har en ganska oklar uppfattning
om skolreformer och annan policy, speciellt de ”gamla” reformerna, som mål- och
resultatstyrning, marknadisering och kommunalisering. Resultatet är inte förvånande med
tanke på att flera av dessa genomgripande förändringar genomfördes kring 1990 då de flesta
av de intervjuade var barn eller ännu inte födda. Att de skulle kunna ha en djupare insikt i en
skola utan dessa förändringar är naturligtvis orealistiskt. Men det är reformer som är
betydelsefulla även idag, inte minst för deras professionella identitet.
I forskningslitteraturen om lärarutbildning, lärares kunskapsbas och lärarprofessionen betonas
vikten av att yrkesgruppen har kunskaper om de utbildningspolitiska, lokala och
organisatoriska sammanhang de ingår i. Nilsson Lindström och Beach (2015, s. 248) skriver
om hur viktigt det är för lärarna att känna till aktuella policyförändringar, inte minst
lärarutbildningens inriktning:
The focus is on the student teacher’s own achievements and the construction of a
teacher identity for a school that is organised and run as a goal- and results-driven
enterprise. The knowledge needs of the teaching profession are thus defined more in
organisational terms and in accordance with an NPM agenda than in relation to a
collective professional identity and duties, and the educational theoretical and practical
knowledge underpinning their realisation.

Darling-Hammond m. fl. (2005, s. 175) beskriver ett socialt perspektiv:
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To discharge many kinds of responsibilities, teachers need to understand the social
context of schools as organizations: how they reflect and relate to the communities in
which they are located, and how they operate as organizations with norms,
expectations, people, and structures

Författarna skriver också om skolans fyra funktioner: akademisk (studieinriktad),
yrkesinriktad, medborgerlig/social samt personlig. Flera av de intervjuade berör skolans olika
funktioner utan att reflektera särskilt medvetet över detta vida perspektiv. Det är främst den
studieinriktade och socialiserande funktionen som nämns av de intervjuade. Jag menar att det
är extra viktigt att medvetet definiera sin professionella roll i relation till skolans funktioner i
relation till utvecklingen i vår omvärld idag: antidemokratiska strömningar, klimatkris, stora
flyktingströmmar och strategier med desinformation som fake news och alternativa
sanningar.
Kunskap om utbildningspolicy och dess konsekvenser ingår också i Shulmans definition av
lärarnas kunskapsbas, benämnda som knowledge of educational contexts samt knowledge of
educational ends, purposes and values, and their philosophical and historical grounds
(Shulman, 2004, s. 227).
Jag antog tidigare att de intervjuade på grund av sin ålder inte kan förväntas ha en djupare
insikt om en skola utan de ”gamla” reformerna. Samtidigt arbetar de i en kontext där dessa
reformer har tydliga konsekvenser. Ett framträdande exempel är att de flesta arbetar mycket
med mål- och resultatstyrning – det utgör uppenbarligen ett centralt element i deras
professionella identitet. Detta stärks av att formativ bedömning, i vilken mål utgör själva
grundbulten, framstår som en av få pedagogiska metoder som fått genomslag bland de nya
lärarna. Inriktningen stärks också av den globala utbildningspolitiska trend som Lingard kallar
för policy by numbers. Han sätter utvecklingen i sammanhanget “the evidence-based policy
movement” (Lingard 2011, s. 359) och i ett uttalat politiskt sammanhang:
… the governance turn associated with neo-liberalism has enhanced the significance of
numbers and statistics as technologies of governance, as central to what Power (1997)
calls the rise of the ‘audit society’ and what Neave (1998) has called ‘the evaluative
state’.

Lärarna har i uppgift att arbeta i linje med mål- och resultatstyrning men jag är övertygad om
att man kan göra det på olika sätt och med olika grad av medvetenhet och handlingsfrihet.
Läroplanen fungerar inte som en ritning i tillverkningsindustrin där output är precist
beskriven, mätbar och förutsägbar. Det är lärarna som tolkar och översätter målen till
undervisning, i samspel med ett stort antal elever och en kontext med influenser från många
olika håll. Detta kolliderar, åtminstone delvis, med den strävan som finns i mål- och
resultatstyrning efter “precise, concrete, specific and hierarchically structured indicators”
(Laegrid, Roness & Rubecksen 2006, s. 251). Det innebär också att det finns en inbyggd
motsättning i läroplanen mellan mål- och resultatstyrningens grundläggande antaganden och
skolans breda mål. Ytterligare en komplikation är att det finns cirka 950 mål i läroplanen för
grundskolan (Lundström 2017). Jag uppfattar det som att det finns en omedvetenhet om dessa
aspekter av styrningen, inte bara i den intervjuade lärargruppen, utan bland många aktörer och
beslutsfattare på utbildningsområdet. Detta gäller inte minst det vanligt förekommande
begreppet kvalitet och kunskap som ofta används odefinierade i politisk retorik på ett sätt jag
snarast skulle kalla plattityder.
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Även marknadisering har stor betydelse för organisering och styrningen av skolan idag.
Historiskt har lärarna balanserat professionell och byråkratisk (demokratisk) logik (Freidson
2001). Introduktionen av marknadslogik för med sig andra förutsättningar och grundläggande
värderingar, vilket jag visat på i andra studier (Lundström 2015a; Lundström & Holm 2011;
Lundström & Parding 2011). Ett tydligt exempel på konsekvenserna av marknadslogiken är
att lärare och elever tilldelas (oftast implicit) rollerna säljare och köpare. Med detta följer
antagandet att det är centralt att säljaren tillfredsställer kundens önskemål. Det är en logik som
inte kan förenas med de ofta svåra professionella avgöranden som är nödvändiga i skolan
värld, vilket betygsinflationen är ett exempel på.
En annan grundpelare i marknadslogiken är att resultaten bör vara enkelt mätbara så att de kan
utgöra tydliga underlag för kundernas väl informerade skolval. Det innebär en kraftfull
styrning eftersom kravet på enkelt mätbara resultat också finns i mål- och resultatstyrning.
Men samtidigt innebär en sådan styrning en reducering av läroplanen och en devalvering av
lärarprofessionen som båda har mycket bredare mål. Ytterligare ett dilemma med införandet
av marknadslogik i skolsystemet är att offentlighetsprincipen inte gäller företag. Insynen från
medborgare och massmedia är därmed inskränkt när det gäller friskolor, till skillnad från de
kommunala skolorna. Det har också en direkt effekt på lärarnas position eftersom de kan
avskedas om de lyfter fram missförhållanden i friskolekoncernerna. Den i samhället
önskvärda transparensen beträffande hur skattepengar används är begränsad. Det förekommer
synpunkter på skolmarknaden bland de intervjuade lärarna, som att det är skolans rykte som
avgör skolvalen och att rektorer kan sätta skolpengen före andra hänsyn. Men det framstår
som att många av de intervjuade inte haft möjligheter att fördjupa sig i marknadens
konsekvenser för den professionella identiteten.
Studiens resultat visar på att många av de intervjuade inte har utvecklat en djupare förståelse
varken av kvalitetsbegreppet eller av skolans systematiska kvalitetsarbete. Jag ser det inte som
anmärkningsvärt, bland annat för att kvalitetsbegreppet ständigt används i det offentliga
samtalet om skolan, utan att en definition ges. Lärarna i studien associerar dock till
utvärdering och de är nöjda med de utvärderingar de själva gör löpande samtidigt som de är
kritiska till strömmen av externa pålagor, vilket bekräftar tidigare forskning (Hult & Edström
2016). Flera kopplar också samman kvalitet och måluppfyllelse, i linje med Skolverkets
policy. Några kopplar också ihop lärarlegitimation och kvalitet, legitimation utgör en slags
kvalitetsgaranti.
I den aktuella beskrivningen av kvalitetsarbete på Skolverkets webbsidor finns ingen uttalad
definition av kvalitet, men formuleringen ”resultat och måluppfyllelse” (Skolverket 2019b, s.
6)4 är central. Skolverkets dokument med allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete är nära
kopplat till skollagen och definierar begreppet med utgångspunkt i målstyrning:
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla
utbildningen. (Skolverket 2015b, s. 11)

4

Skolverket har, jämfört med tidigare dokument, breddat beskrivningen av vad som är viktiga resultat till att
tydligare omfatta även de breda målen som de exempelvis beskrivs i BRUK. Den massiva arbetsinsats som
beskrevs i de allmänna råden (Skolverket 2015b) har tonats ned.
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Med tanke på den starka prioriteringen på nationell nivå av systematiskt kvalitetsarbete
framstår det arbetet som obetydligt på majoriteten av de skolor där de intervjuade arbetar. En
alternativ tolkning är att de nya lärarna ännu inte blivit involverade i det kvalitetsarbete som
pågår på skolorna.
När det gäller de nyare reformerna har många av de intervjuade en uppfattning, även om
erfarenheterna är begränsade. Det gäller legitimation, utvärderingar och
karriärlärarreformerna. Lärarlegitimation är den reform som de intervjuade lärarna är mest
positiva till, även om några anser att den inte gör någon skillnad mot lärarexamen och några
är kritiska till att processen varit långsam och att det kostar att få ut den pdf som utgör intyget
på legitimationen. Det finns strukturella argument för att en lärare behöver legitimation som
att det ger en annan lönenivå och att den är nödvändig för att kunna utöva yrket fullt ut,
inklusive rätten att sätta betyg. Några av lärarna talar också om den symboliska och
känslomässiga betydelsen: Legitimationen intygar för läraren själv och även för arbetsgivare,
kollegor, elever och föräldrar att hen är kompetent att utföra arbetet. Delvis kan
legitimationen utgöra en självuppfyllande profetia i positiv bemärkelse.
Beträffande lönesystemet har många en uppfattning om ingångslönen som ju i högsta grad är
aktuell för dessa nya lärare, medan flera samtidigt har en oklar förståelse av systemet
individuell lönesättning. Flera av de intervjuade lärarna har ändå uppfattningar om
lönesystemet. Det är uppfattningar som bekräftar resultat från en tidigare studie (Lundström
2012, 2015a): Systemet är till stora delar kontraproduktivt eftersom kriterierna inte är väl
förankrade, det är oklart hur prestationer mäts och uppföljning saknas eller är
otillfredsställande. Irrelevanta faktorer och favorisering anses påverka bedömningen av
prestationer. Det kan beskrivas som att både validiteten och reliabiliteten uppfattas som
dåliga. Jag menar därför att det är osannolikt att intentionerna skolutveckling och motiverade
lärare uppfylls. Till viss del kan dock resultaten om lönesystemet förklaras av att flera av de
intervjuade är så nyanställda så att de inte hunnit se hur systemet fungerar.
Ett antal av de intervjuade lärarna, speciellt de i Storstaden, har erfarenhet av att det enklaste
sättet att få en rejäl löneförhöjning är att byta skola. De ser kollegor som arbetat i många år på
skolan som sitter fast i relativt låga löner och de ser att unga kollegor som byter skola kan
uppnå en betydligt högre lönenivå, vilket även några själva har erfarenhet av. Deras
berättelser exemplifierar hur lönesystemet sätts ur spel av principen om tillgång och
efterfrågan.
Engagemanget för höga ingångslöner bland de intervjuade lärarna är inte märkligt. De flesta
har nyligen avslutat en lång utbildning med studielån och är i en ålder då många skaffar
bostad. De senaste decenniernas har bostadspriserna stigit exceptionellt och de senaste åren
har ribban för att få ta bostadslån höjts. De senaste 20 åren (1998-2018) steg de
genomsnittliga priserna på bostadsrätter med 475 procent och på villor med 230 procent
(Dagens Nyheter 2019). Det är en situation då gamla forskningsresultat om att lärare föredrar
inre belöningar, som bekräftelse från eleverna, och därför inte behöver särskilt höga löner, är
fullständigt malplacerade.
Den individuella lönesättningen bygger på uppfattningar från New Public Management om att
människor behöver piska och morot för att anstränga sig, det vill säga tron på individuella
belöningar/bestraffningar. Det medför utvecklingen av en hierarkisk organisation. Det är idéer
53

som förs vidare i två ”nya” reformer: Karriärstegsreformen från 2013, som innebar tillsättning
av förstelärare och lektorer, samt Lärarlönelyftet är två reformer. De intervjuade lärarna
uppfattade det som att de var för nya i yrket för att få del av dessa reformer, vilket är riktigt
eftersom man ska ha undervisat i minst fyra år för att kunna bli förstelärare och
Lärarlönelyftet genomfördes 2016. Det finns delade meningar i gruppen om värdet av dessa
reformer. Flera ser det som värdefullt att det finns utvecklingsmöjligheter, men min
bedömning är att reformens genomförande uppfattas ganska negativt eftersom det är oklart på
vilken grund dessa ’belöningar’ tilldelats och vilka uppgifter dessa belönade lärare har. Flera
vet inte ens vilka som är förstelärare på deras skola. Avsikten med dessa reformer var att
”förbättra elevernas måluppfyllelse och att höja läraryrkets status och attraktionskraft”
(Skolverket 2014), vilket samtidigt fungerade som en belöning till de som ansågs vara särskilt
kvalificerade. Reformerna innebar en förändring av den tidigare platta organisationen till en
mer hierarkisk. Det behövs mer forskning om dessa frågor men de indikationer som finns i
denna studie talar för de resultat som framkommit i ett par tidigare studier: att dessa tjänster
och löneförhöjningar fördelats på oklar grund och vållat splittring i en lärarkår som behöver
samarbeta. Sandberg, Ehneström och Ellström (2016, s. 17) skriver:
… uttrycker flertalet intervjuade lärare i kollegiet ett missnöje med att kriterierna för
tillsättning av tjänsterna har varit otydliga. De menar att det finns många skickliga
lärare som kunnat komma ifråga för att få tjänsterna … Inte någon av de intervjuade
lärarna i kollegiet uttrycker att möjligheten att söka karriärtjänster har bidragit till att de
fått ett ökat engagemang att arbeta med skolutvecklingsfrågor.

Lärarlönelyftet innebar att 65 369 lärare, förskollärare och fritidspedagoger fick en
löneökning på i genomsnitt 2 594 kronor, vilket resulterade i en medellön på 35 554 kronor
(Skolverket 2017). Detta var en historiskt unik händelse: Satsningen tillkom inte genom ett
avtal mellan arbetsmarknadens parter utan som en klumpsumma från Skolverket. I ett slag
fick en del av lärarkåren nästan åtta procents löneökning, många gånger utan att en tydlig
grund för besluten kommunicerades. Riksrevisionens uppföljning av lärarlönelyftet innehåller
svidande kritik, även här om att lärarkåren splittras samtidigt som det är samarbete som
behövs:
Oavsett vad som orsakat missnöjet så upplever en majoritet av huvudmännen och
rektorerna att Lärarlönelyftet, liksom Karriärstegsreformen, har försämrat
sammanhållningen mellan lärare. …. Det är en stor andel mot bakgrund av att
undervisningen och skolans verksamhet i stor utsträckning ska utvecklas av lärarna
gemensamt. Det försämrar förutsättningarna för att reformerna ska kunna öka
läraryrkets attraktionskraft. (Regeringens skrivelse 20017/18: 84. Bil 1, s. 8)

Jag anser att det hade kunnat förutsägas redan ’på ritbordet’ att Lärarlönelyftet inte hade
förutsättningar att lyckas. Grundat på kunskap om det enda ’belöningssystem’ lärarna hade
vid införandet, det vill säga den individuella lönesättningen med dess bristande reliabilitet och
validitet (Lundström 2012), samt kunskap om läraryrkets komplexitet och behovet av
professionella gemenskaper så framstår det som uppenbart att Lärarlönelyftet till stor del
skulle bli en dysfunktionell policy. Att ge en del av yrkesgruppen en historiskt hög
löneökning i ett slag, helt utanför de vanliga löneavtalen och lönesystemet och dessutom på
oklar grund kan knappast vinna entusiasm och legitimitet i någon yrkesgrupp.
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Riksrevisionen (2017, s. 6) sammanfattar effekterna av Karriärlärarreformerna:
”Granskningen visar att regeringens lönemässiga målsättningar med reformerna till stor del
har uppnåtts hittills men att det skett till priset av ett försämrat arbetsklimat bland lärarna”.
Resultaten i föreliggande studie bekräftar Riksrevisionens uppfattning om att många har
uppfattningen att dessa reformer försämrat sammanhållningen bland lärare och att det är
problematiskt eftersom arbetet förutsätter att de samarbetar: ”Det är en stor andel mot
bakgrund av att undervisningen och skolans verksamhet i stor utsträckning ska utvecklas av
lärarna gemensamt. Det försämrar förutsättningarna för att reformerna ska kunna öka
läraryrkets attraktionskraft” (Riksrevisionen 2017, s. 6). Resonemanget hör samman med
tidigare avsnitt om lärande- och professionella gemenskaper.
Studiens resultat beträffande lönesättning allmänt stöds delvis av en ny enkätstudie från
Lärarnas Riksförbund (2019b), exempelvis betydelsen av tillgång och efterfrågan. Av de
knappt 75 procent som erbjöds lönesamtal var det endast 40 procent som tyckte att chefen i
mycket eller i ganska hög grad kunde motivera deras nya lön. På en tredjedel av skolorna
saknades lönekriterier. Enligt rapporten har lärarna en ”väldigt meritokratisk syn på vad som
ska avgöra lön” (Lärarnas Riksförbund 2019b, s. 41). Det faktorer lärarna tycker är viktigast
för lönen är: skickligheten, prestationerna, individens utbildning och erfarenhet. Studien ger
dock inte utrymme till att helt ifrågasätta hela lönesystemet; dess syfte är att ”ur ett
medlemsperspektiv, empiriskt beskriva om några olika centrala delar som borde finnas i ett
individuellt och differentierat lönesystem också finns och hur de i så fall påverkar
medlemmarnas acceptans för sin lön” (Lärarnas Riksförbund 2019b, s. 41).
Att många av de intervjuade lärarna inte upplevde sig ha full inblick i utbildningspolicy kan
delvis förklaras av den stressfyllda vardagen som inte ger utrymme för sådana reflektioner.
Föreliggande studies resultat har, som nämnts, gått emot Lorties (1975) beskrivning av lärare
som individualistiska och konservativa. Men beträffande presentism, att lärare har fullt upp
med konkreta här- och nu-frågor, så bekräftar studien hans resultat. Vanja, till exempel, talar
om ”tunnelseende”, vilket jag uppfattar som en talande metafor. En annan del av förklaringen
är att dessa lärare varit anställda för kort tid för att ha hunnit få grepp om utbildningspolicy
och skolreformer, vilket några av de intervjuade påpekar.

Slutsatser och reflektioner
Lärarnas berättelser säger mycket om läraryrkets svårighetsgrad och om de komplexa
sammanhang de befinner sig i. Deras erfarenheter innehåller många nyanser och varierande
uppfattningar men också flera teman som är gemensamma för de flesta av de intervjuade
lärarna. Jag bedömer det som troligt att även många andra nya lärare har liknande erfarenheter
från dagens skolvärld. Några av dessa teman redovisas kort nedan med underrubriker, men jag
vill betona vikten av resonemang och nyanser – just beroende på komplexiteten. Det är inte
möjligt att gradera styrkan i olika teman men jag bedömer tre teman som speciellt starka:
engagemanget för yrket (inklusive eleverna), målstyrningens betydelse, samt hög
arbetsbelastning med relativt svagt stöd. Nya lärare som ofta är engagerade och entusiastiska
möter en arbetssituation präglad av stress, osäkerhet och utsatthet. Det är en bild av nya
lärares situation som är relevant att beakta idag när läraryrkets attraktivitet står högt på
agendan i en tid av tilltagande lärarbrist.
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Det finns lärare i studien som är nöjda med lärarutbildningen och med stödet som nyanställd
men som helhet visar studiens resultat på en diskrepans mellan krav och förutsättningar.
Varken lärarutbildningen eller introduktionen på skolorna framstår som tillräckliga för att
utgöra en stark grund för utvecklingen av yrkesutövningen och den professionella identiteten.
Att de intervjuade lärarna är mycket inriktade på läroplanens mål är ett annat tydligt resultat.
Det är något som torde ses som ett positivt resultat i ett styrningsperspektiv, om än resultaten
indikerar en betoning av mål kopplade till bedömning och därmed risken för en reduktion av
läroplanen.
För att undvika att hamna i det som nästan blivit en jargong av negativ kritik i sammanhanget,
vill jag påminna om Shulmans förundran över allt som behöver rymmas i lärares
kunskapsbas. De brister som lärarna i studien visar på, i lärarutbildningen och i introduktionen
på skolorna, kan säkert förbättras, men ’lösningen’ på frågan om lärarutbildningen och
läraryrkets attraktivitet torde snarare handla om ett vidare perspektiv: hur lärarutbildning och
skolor tillsammans och på sikt kan bidra till ett starkt professionell kapital. Man kan knappast
vara ’färdig’ när man tar examen eller får legitimation, det kräver tid och erfarenhet. Jag tror
att det skulle vara fruktbart med utvecklingssatsningar där lärarutbildning och introduktionsår,
samt fortsatt kompetensutveckling på skolorna vävs samman. Med kompetensutveckling
menar jag att tid och resurser tillförs, på ett liknande sätt som i speciella satsningar som
Läslyftet, så att kontinuerligt, högkvalitativt arbete i professionella gemenskaper möjliggörs.
I analysen av intervjuerna med de nya lärarna lyfts vissa teman fram, sådant som bidrar till att
forma och utveckla lärarnas professionella identiteter. Forskningen om professionell identitet
visar att den utgör grunden för vad en individ (lärare i detta fall) kan åstadkomma i sitt arbete.
Professionell identitet är en förutsättning för lärares känsla av mening, motivation, tro på sig
själva, engagemang, arbetstillfredsställelse och effektivitet. Nedan sammanfattas analysens
teman kortfattat.

Motivation och mening
Det personliga motivet till att välja läraryrket och drivkraften i arbetet handlar för varje
individ oftast om flera faktorer och vilka som betonas varierar mellan individer: Elevernas
utveckling och respons, ämnesintresset; att en förälder eller närstående är/var lärare; Att vara
kreativ, utveckla undervisningen; arbete för barn och samhälle är meningsfullt; positiv
modell: att en (några) speciell(a) lärare var betydelsefull(a), inspirerande; negativ modell: att
ge något bättre än hen fick i skolan. För att hålla engagemanget levande behövs också
möjligheter till utveckling, en positiv skolkultur samt rimlig arbetsbelastning.

Den första tiden som lärare
Många av de intervjuade lärarna har liknande erfarenheter av den första tiden som lärare:
introduktionen var otillräcklig eller obefintlig, mentor saknades och de insåg att delar av
arbetet varit osynligt under utbildningen. Många upplevde också hård arbetsbelastning och
mycket stress. Sammantaget resulterade detta i att den första tiden som lärare blev en mycket
krävande period för många. Gemensamt för många är också att det är kollegor som utgjort det
viktigaste stödet. Stödet är både formellt, till exempel i ämneslag, och informellt, exempelvis
de ofta förekommande spontana samtalen med kollegor.
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Arbetsbelastning
Förutom engagemanget för yrket och inriktningen på mål, framstår upplevelsen av hög
arbetsbelastning som det mest framträdande temat i de intervjuade lärarnas berättelser. Det är
troligt att arbetsmiljön har samband med svårigheterna att attrahera ungdomar till yrket. Det
finns anledning att fundera på lösningar som mindre antal undervisningstimmar i tjänsten,
mindre klasser samt ett utvecklat mentorssystem för nyutbildade lärare. Arbetssituationen
påverkas starkt av elevernas socio-ekonomiska sammanhang. Jag ser likvärdighet och
jämlikhet som viktiga mål för skolan men i ett samhälle med ökande klyftor är det viktigt att
lyfta fram att skolan inte ensam kan råda bot på den segregation och alienation som är
resultatet av de ökande klyftorna i samhället.

Lärarutbildningen
Beträffande lärarutbildningen betonar många av de intervjuade lärarna några kritiska aspekter:
att delar av arbetet är relativt osynligt i utbildningen, att de önskar mer tillämpbar kunskap
och att delar av det teoretiska innehållet är irrelevant eller föråldrat. Till de positiva delarna
hör erfarenheterna av praktikperioderna (förutsatt goda handledare) och att många är nöjda
med de ämneskunskaper de fått med sig. De konkreta råd de intervjuade vill ge
lärarutbildningen hör samman det ovan nämnda: De önskar att klyftan mellan teori och
praktik åtgärdas. Jag bedömer det som rimligt att detta är en gemensam uppgift för
lärarutbildningen och skolorna och att denna sammanvävning av teori och praktik kräver
resurser. Lärarna i studien vill också att yrkeskunskaper som helt eller delvis saknas i
utbildningen ska finnas med, till exempel om mentorsuppgifter, konfliktlösning och psykiska
och fysiska funktionsvariationer.
Lärarutbildningen framstår som splittrad och underfinansierad. Det saknas ett ”vi” i
utbildningen, en kultur där professionella värderingar och gemenskap odlas. På den punkten
kan GIH utgöra en positiv modell. Det är rimligt att anta att lärarutbildningen skulle kunna
förbättras med hjälp av resurser till mer lärarledd undervisning, till att undervisa blivande
ämneslärares ämnesundervisning i grupper med lärarstudenter så att ämnesdidaktiken kan
fördjupas, samt att praktikhandledare ersätts på ett tydligt och förmånligt sätt. Jag tror att idén
om professionella gemenskaper skulle kunna vara en röd tråd från lärarutbildningen, över
introduktionen på arbetsplatsen till skolans långsiktiga utvecklingsarbete, inklusive
kompetensutveckling.
Denna studies resultat utgör inte en utvärdering av en lärarutbildning. Majoriteten av de
intervjuade har gått den lärarutbildning som ligger geografiskt närmast respektive ort som
urvalet kommer ifrån men flera har gjort sin utbildning på andra orter. Jag ser det som rimligt
att anta att vissa resultat i studien även gäller för många andra lärarstudenters uppfattningar,
från flera olika utbildningsorter.

Faktorer eller personer som påverkar innehållet i undervisningen
Att läroplanens mål (med betoning på det centrala innehållet och kunskapskraven) innebär en
stark styrning av lärarnas undervisning är ett framträdande resultat i denna studie. Andra
viktiga influenser på innehållet i undervisningen är kollegor (exempelvis
ämneslagens/arbetslagens planering) och läroböcker, i vilka läroplanens mål ofta är inbyggda.
Många av de intervjuade försöker också förverkliga läroplanens intentioner om elevernas
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delaktighet. Dessutom är flera engagerade i att utveckla undervisningen, genom att göra den
personlig, kreativ och aktuell.
I analysen har jag visat på att influenser på lärarnas professionella identiteter kommer från
flera olika nivåer: makro-, meso-, mikro- och personlig nivå. Detta ger ett annat perspektiv på
yrkesutövningen än förenklade uppfattningar om input – output, eller tron på rätlinjig
implementering av policy. Resultaten bekräftar vikten av att förstå att det är lärarna som
ytterst förverkligar policy i interaktion med många faktorer i kontexten, till exempel
arbetsvillkor, utbildningspolicy, elevernas socio-ekonomiska situation och ramfaktorer.
Många av de intervjuade anser att de har professionell autonomi. Frågan är dock svårtolkad
eftersom många samtidigt berättar om hinder, inte minst arbetsbelastningen.

Betydelsen av reformer och annan policy
Studiens resultat visar att de intervjuade lärarna inte är särskilt medvetna om vissa reformer,
företrädesvis ”gamla” reformer som decentralisering, marknadisering, mål- och
resultatstyrning. Det är ett logiskt resultat med tanke på att de är nyanställda, arbetets krav den
första tiden var intensivt och flera var inte ens födda när dessa reformer genomfördes. Frågan
är ändå relevant att lyfta fram mot bakgrund av forskningslitteraturens betoning av hur viktig
en bredare förståelse av yrkesutövningen är samt även för att dessa reformer har starkt
inflytande på lärares arbete idag. Det är ett inflytande som berör den professionella
identiteten, vem man vill vara som lärare och vilket undervisningsinnehåll man väljer att
fokusera. Exempelvis framstår mål- och resultatstyrning som central i lärarnas professionella
identiteter och marknadslogiken förändrar lärares villkor och vilka de kan vara på ett
alarmerande sätt.
När det gäller ”nya” reformer har de flesta av de intervjuade uppfattningar, men även dessa
kommer i bakgrunden av vardagens konkreta här- och nu-krav. Många ser relativt positivt på
legitimationsreformen. Den kan förknippas med att bli en etablerad lärare eftersom man inte
får sätta betyg utan legitimation, för att en gynnsammare lönesättning möjliggörs och för att
en legitimerad lärare kan bli mer respekterad till exempel av föräldrar. Dessutom är
legitimation den reform som ligger närmast den klassiska definitionen av profession och
begreppen professional responsibility och occupational professionalism (se avsnittet
Teoretiska utgångspunkter). Å andra sidan, finns reformer som präglas av new public
management, som via New Public Management (NPM) placerar lärare i en mer underordnad
position i den andra änden av skalan där någon överordnad har tolkningsföreträde, i
kategorierna professional accountability eller organisational professionalism (Solbrekke &
Englund 2011; Evetts 2009). Det gäller till exempel den individuella lönesättningen,
Lärarlönelyftet och Karriärstegsreformen. Jag är övertygad om att lärare, liksom andra
yrkesgrupper, vill ha utveckling och belöningar för sina arbetsinsatser. Men belöningarna i de
nämnda reformerna fördelas ofta på oklar grund. Det kan beskrivas som att både validiteten
och reliabiliteten är otillfredsställande, något som leder till dåligt arbetsklimat och försämrade
möjligheter till samarbete.

Avslutande reflektioner
Att det i den offentliga debatten om skolan förekommer förenklade eller stereotypa
föreställningar är ett problem i sammanhanget, till exempel de diskussioner som förekommit
om kunskap och ”flumskola” under flera årtionden (Hultén 2019). Vissa uppfattningar har
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rötter i forskning, som Lorties beskrivning av lärarna som individualistiska, konservativa och
här- och nu-orienterade. Även om det var en giltig beskrivning av amerikanska lärare på
1960-talet så talar min studie emot de två första uppfattningarna men den stöder den tredje,
det han kallar presentism. De nya lärarna i föreliggande studie är starkt inriktade på samarbete
och jag vill lyfta fram att det pågår mycket informellt samarbete bland dem. Det är en relativt
osynlig del av arbetet som det skulle vara värdefullt att uppmärksamma och erkänna.
Detsamma gäller det informella arbetet många lärare gör med utvärdering. Tolkning av
elevernas responser, värdering av den egna undervisningen och reflektion över pedagogiska
val pågår löpande under lektionerna, uttalat eller outtalat. Det är ett exempel på hur en
reflekterande praktiker arbetar, något som knappast går att standardisera (Schön 1991).
Beträffande formellt samarbete så pågår det även en mängd sådant samarbete via bland annat
ämneslag och arbetslag. Här kan det noteras att villkoren skulle kunna förbättras om
lärarlagen gavs liknande förutsättningar som vissa kompetensutvecklingssatsningar,
exempelvis Skolverkets Läslyftet (Carlbaum, Andersson & Hanberger 2016). Det är
satsningar som innehåller tid som är vikt för uppgiften, diskussionsmaterial utvecklat för
ändamålet av experter samt utbildade handledare som stöder diskussion och
utvecklingsarbete. Allt detta saknas i lärarnas vardagliga arbete.
Även när det gäller långsiktig kompetensutveckling, står NPM i vägen för förbättringar.
Betoningen av individuella prestationer/belöningar, mätbara indikatorer och konkurrens
kolliderar med idéer om professionella eller lärande gemenskaper – som är den väg mycket av
forskningen om skolutveckling talar för (se t. ex. Bransford, Darling-Hammond & LePage
2005).
I ett skolsystem styrt av konkurrens, mätning och statistik (den globala trend som Lingard
2013 kallar management by numbers) och motsägelsefulla mål har lärarna som yrkesgrupp
pressats i riktning mot rollen som underordnad men kompetent och effektiv leverantör av
enkelt mätbar kunskap – en reducering av läroplanen och en devalvering av lärarprofessionen.
Det handlar om tre decenniers intensiv reformering med starka inslag av nyliberal ideologi
och NPM (Lundström 2015). Det är en ideologisk inriktning som jag tror att många nya lärare
saknat tillfälle att fördjupa sin förståelse av. Till exempel påverkar frågan om skillnaden
mellan ett skolsystem inriktat på det allmännas bästa och på ett med inriktning på det
individuella egenintresset och/eller näringslivets konkurrenskraft vilken professionell identitet
man utvecklar (Olssen, Codd, & O’Neill 2004).
Jag menar att det är extra viktigt att medvetet definiera sin professionella roll i relation till
skolans funktioner i denna tid som präglas av starka antidemokratiska strömningar, klimatkris,
stora flyktingströmmar och ifrågasättande av fakta och vetenskap. Att ta det ansvaret innebär
samtidigt att välja ett yrke som verkligen ger mening och som det finns anledning att vara
stolt över, ett yrke med starkt professionellt kapital.
Studiens resultat är delvis paradoxala: Samtidigt som mycket av det utbildningspolitiska
sammanhanget förändrats är mycket i de nya lärarnas situation detsamma som för flera
decennier sedan: de personliga motiven för att välja yrket, bristen på introduktion på
arbetsplatsen, klyftan mellan teori och praktik, samt stor arbetsbelastning och upplevelse av
stress. Denna spänning mellan dåtid och den nya tiden är en fråga för fortsatt forskning.
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Studien leder också till andra frågor för fortsatt forskning. Resultaten indikerar en betoning av
de mätbara målen i läroplanen, som ofta operationaliseras i prov i respektive ämne. Men hur
vävs de breda målen in i undervisningen? Kanske görs det i högre grad än jag kunnat se i
denna begränsade studie? Även beträffande lärarutbildningarnas roll väcker studien frågor för
fortsatt forskning. Lärarutbildningarna är tämligen osynliga i den offentliga debatten om
lärarutbildningen, läraryrket och skolan. Är det så, och i så fall varför? Skulle utbildningen bli
mer attraktiv om lärarutbildningarna var synliga intellektuella centrum för det offentliga
samtalet om lärarutbildningen, läraryrket och skolan?
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