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Förord 

Vi vill främst tacka de sex nyexaminerade lärarna som har ställt upp på våra intervjuer och gjort 

denna studie möjlig. Utöver deras medverkan i studien har de bidragit med inspiration för oss 

som blivande lärare. Vi önskar dem all lycka till i deras yrkesutövande som lärare. 

 

Därutöver vill vi framföra vår uppskattning till Benjamin Lau för stöd i framställningen av det 

engelska materialet och för guidning på australiensk mark. Vår handledare Anna Nordlund har 

varit ett stort stöd i den process som detta arbete krävt och har ständigt varit uppmuntrande. Ett 

stort tack till dig! 

 

 

Matilda Ekblad och Josefine Kron, Uppsala, maj 2014 
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Sammanfattning 

Denna studie är en jämförande studie mellan Sverige och Australien som försöker beskriva och 

skapa en uppfattning om hur nyexaminerade lärare upplever mötet med det läraryrket och 

huruvida de upplever att utbildningen har gett dem de kompetenser som behövs. Studien 

innefattar totalt sex intervjuer som gjordes i förhoppning om att lärarna, med mindre än ett års 

yrkeserfarenhet, skulle dela med sig av sina erfarenheter från sin yrkesdebut och beskriva hur 

utbildningen och mottagandet på skolan varit till hjälp för dem som nyexaminerade lärare. 

Studien har varit av intresse för oss som lärarstudenter och snart färdiga lärare. De intervjuade 

lärarna har bidragit med intressant information och kommit att inspirera utifrån många aspekter. 

 

Studien presenterar både likheter och skillnader mellan de svenska och de australienska 

respondenternas utifrån deras svar. De tre svenska respondenterna är eniga om att utbildningen 

inte varit komplett förberedande inför deras arbete som lärare. Fokus har legat på 

ämneskompetens, och det framfördes en önskan om mer utbildning i social kompetens. Hos de 

australienska kunde det urskiljas en positivare attityd gentemot deras utbildning, och de 

resonerade runt att utbildningen åtminstone gett dem de verktyg som den hade möjlighet till. 

Den sociala kompetensen, betraktade de som en förmåga en människa besitter och som inte kan 

frambringas genom utbildning. Det kan diskuteras huruvida lärarutbildningen kan ge blivande 

lärare social kompetens, eftersom lärares yrkesutövande även räknas som en stor del av processen 

till att utveckla lärarkompetens.  

 

Resultaten beskriver gemensamma drag för hur respondenterna upplevde det första mötet med 

yrket. Samtliga respondenter kände en osäkerhet inför sin yrkesdebut och arbetet som lärare 

uppfattades som mer komplext än vad de väntat sig. Respondenterna uttrycker en önskan över 

mer utbildning gällande konflikthantering och specialpedagogiska metoder eftersom detta 

upplevdes som stora svårigheter i läraryrket. En betydande skillnad mellan de svenska och de 

australienska respondenterna är att de svenska ansåg föräldrakontakten som problematisk.  

 

Enligt oss är praktik en bra resurs för att underlätta nyexaminerade lärares yrkesdebut. 

Majoriteten av respondenterna beskriver praktiken som det som hjälpt dem allra mest i sin 

utbildning. Samtliga lärare är nöja med sitt yrkesval och de uttrycker framför allt lyckan över att få 

arbeta med barn och se deras utveckling som motiv till detta.  

 

Nyckelord: Nyexaminerade lärare, lärarutbildning, yrkesdebut, lärarkompetens 
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Arbetsfördelning 

Ett gott samarbete med mycket diskussion och reflektion har genomgående präglat arbetet med 

denna studie. Alla beslut om studiens utformning och innehåll har diskuterats och tagits fram 

tillsammans. Material inför intervjuer, insamling av data samt bearbetning av data har skett 

gemensamt, men delar av bakgrunden och analysen har skrivits enskilt för att effektivisera 

arbetet.  

 

Matilda Ekblad har ansvarat för bakgrunden om Sveriges och Australiens utbildningssystem och 

tidigare forskning om lärarkompetenser och lärarutbildningens funktion. Hon har även ansvarat 

för analys av lärarkompetenser och praktikens betydelse. Josefine Kron har ansvarat för de delar 

gällande mötet med läraryrket och valet av yrke i tidigare forskning, samt dessa delar i analysen. 

Hon har även ansvarat för sammanfattning och inledning. 
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Inledning 

I samma skede som denna studie görs släpps en ny PISA-rapport som visar att svenska elever är 

sämre än andra elever i problemlösning. Totalt deltog 44 länder i undersökningen och Sverige 

hamnade under OECD-snittet. Problemlösningen mäter inte ämnesspecifika kunskaper utan 

istället förmågor att lösa problem, men Skolverket (2014) framlägger att förmågan att lösa 

problem utvecklas beroende av kunskaper i andra skolämnen, exempelvis matematik och svenska 

(Skolverket, 2014, s. 12). Sveriges resultat från tidigare PISA-undersökningar ligger i linje med 

OECD:s snitt och visar också att svenska elever har fallande resultat i skolämnen som undersöks, 

d.v.s. matematik, modersmål och naturvetenskap (Skolverket, 2014, s. 36).  

 

I Skolverkets rapport (2014) diskuteras bakomliggande orsaker till Sveriges dåliga resultat och 

bland dessa nämns undervisningens kvalitet och lärarnas status och arbetsvillkor. Andra tänkbara 

orsaker som nämns är gruppsammansättning, ökad differentiering och individualisering, 

kommunalisering, friskolereformer, och målrelaterade betygsystem. Den mest betydelsefulla 

faktorn för elevers lärande och kunskapsutveckling är kvaliteten i klassrummet (Skolverket, 2014, 

s. 40). Ett citat ur OECD:s rapport Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effectice 

teachers (2011) stärker detta uttalande:“... factors to do with teachers and teaching are the most 

important influences on student learning.” (OECD, 2011, s. 7).  

 

Elevers prestationer påverkas av lärarens förutsättningar att kunna bedriva en god undervisning 

vilket bland annat är ett resultat av lärarutbildningen (Skolverket, 2014, s. 40). OECD beskriver 

att ett problem gällande kvaliteten hos lärare är den begränsade sammankopplingen mellan 

lärarutbildningen, lärarens professionella utveckling och skolans krav. ”The teaching profession 

needs to have skills, knowledge and training needed to cope with the many changes and 

challenges which lie ahead.” (OECD, 2011, s.6-7). De argumenterar för att det krävs en tydlig 

profil över lärares förväntade kunskaper som kan användas för att vägleda lärarutbildningen, 

lärarcertifiering samt lärares långsiktiga professionella utveckling (OECD, 2011, s.11).  

 

För att återgå till PISA-rapporterna är Australien ett av de länder som fått signifikant bättre 

resultat än Sverige, i både undersökningen om problemlösning och PISA:s övriga undersökningar 

(Skolverket, 2014, s. 21). Då mycket kritik framförs angående lärarutbildningen och skolsystemet 

i Sverige ställde vi oss frågan om Australiens resultat kan bero på de australienska lärarnas goda 

kompetens och då kopplat till lärarutbildningen och skolsystemet. Dessutom finns det generellt 

många intressenter som vill säga sin del om skolan och lärarrollen, men det är inte ofta en lärare 

får synas. I detta arbete vill vi låta nyexaminerade lärare får sina röster hörda. Därför har vi i 

denna studie valt att intervjua nyexaminerade lärare, i både Sverige och Australien, för att 
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undersöka vilka verktyg de anser sig ha fått med från sin utbildning och om de är tillräckliga för 

att kunna utöva sin yrkesroll.  
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Bakgrund 

Skolsystemen i Sverige och Australien 

Sverige har en nioårig obligatorisk grundskola där skollag och läroplan styrs nationellt, men 

resurser och genomförande sker på kommunal nivå. Eleverna börjar årskurs 1 i augusti det år de 

fyller sju år, men det finns även möjlighet för skolstart vid sex och åtta års ålder vid särskilda fall. 

De flesta barn går i förskoleklass, dock är detta inte obligatoriskt. Förskoleklassen fungerar som 

ett förberedande år, innan årskurs 1, där barnen får vänja sig vid skolans struktur och 

pedagogiken präglas av lärande genom lek (http://www.skolverket.se). 

  

I den svenska läroplanens och lärarutbildningens utformning urskiljs en uppdelning med tre olika 

stadier av grundskolans årskurser, och denna uppdelning är årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 (Brynolf, 

2012, s. 83). Skolåret löper från mitten av augusti till mitten av juni och är indelat i två terminer. 

Från och med höstterminen i årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betygen sätts i 

samtliga ämnen eleven läst under den gångna terminen och sker i skalan A – F där A är bästa 

möjliga betyg och F innebär att eleven inte är godkänd i ämnet. Betygen ligger som grund för 

antagning till vidare studier vid den treåriga gymnasieskolan, vilken inte är obligatorisk men ger 

behörighet till högskolestudier. I årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov vilka är 

obligatoriska för alla elever och vars syfte är att säkerhetsställa att kunskapskraven nås 

(http://www.skolverket.se). 

 

Skolorna i Australien styrs av de olika staterna eller territorierna, vilket resulterar i att 

skolsystemet varierar inom landet. I denna studie ligger fokus på skolsystemet i New South 

Wales, NSW, eftersom det är i denna stat de intervjuade respondenterna har fått sin utbildning 

och arbetar som lärare. I NSW är skolåret uppdelat i fyra terminer och termin ett börjar i slutet av 

januari. Grundskolan är trettonårig och indelad i stadierna kindergarten, primary school och 

secondary school (http://www.australianschoolsdirectory.com.au/). Kindergartens syfte kan 

jämställas med svenska skolans förskoleklass och är ett år som ska förbereda barn till kommande 

skolgång. En av skillnaderna mellan den svenska förskoleklassen och den australienska 

kindergarten är att kindergarten är obligatorisk för alla barn. En annan skillnad är åldern för 

skolstart. Detta är varierande i kindergarten och upp till föräldrarna att bestämma när de anser att 

barnet är redo för att börja skolan. Ett barn kan börja kindergarten vid tidigast fyra års ålder och 

enligt lag måste varje barn vara inskriven på en skola den dag de fyller sex år då skolplikten börjar 

gälla. Detta gör att det är vanligt att det skiljer två år mellan elevernas ålder i samma klass. Efter 

ett år i kindergarten börjar eleverna primary school som sträcker sig från årskurs 1-6 och därefter 

secondary school som inkluderar årskurs 7-12. Secondary school kallas även för high school och 
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de två sista åren, årkurs 11 och 12, är de som ger behörighet till högskola och kan då jämföras 

med gymnasieskolan i Sverige. Skolgången i NSW är obligatorisk från sex års ålder till årskurs 10, 

eller till den dag eleven fyller 17 år (http://www.schools.nsw.edu.au). Likt de svenska nationella 

proven genomförs NAPLAN för att se hur de olika staterna når de satta målen. NAPLAN är 

obligatoriskt för alla elever i Australien och genomförs i årskurs 3, 5, 7 och 9 

(http://www.nap.edu.au).  

 

Lärarutbildning i Sverige och Australien 

De svenska respondenterna har avslutat sin lärarutbildning vid Uppsala Universitet och har 

examen från 2001 års lärarprogram, vilket 2011 ersattes av en ny lärarutbildning på initiativ av 

dåvarande utbildningsminister Jan Björklund. 2001 års lärarutbildning bestod av enbart ett 

program som gav lärarexamen. Detta lärarprogram bestod av tre delar; inriktning, specialisering 

och allmänt utbildningsområde (Brynolf, 2012, s. 275). Lärarutbildning med inriktning på tidiga 

skolår gavs på både grund- och avancerad nivå och samtliga svenska respondenter har läst denna 

inriktning på grundnivå och då 210hp, vilket motsvarar 3,5 års studier. Denna inriktning gav 

behörighet till att undervisa i årskurs 1-6. Inom inriktningen skulle minst 15hp läsas inom läs- och 

skrivinlärning och minst 15hp skulle läsas inom grundläggande matematik. Inom en examen på 

grundnivå skulle sammanlagt 60hp ägnas pedagogiska studier inom kurserna Allmänt 

utbildningsområde I och II där fokus låg på att ge ett samband mellan studier och det framtida 

yrket. Inom det allmänna utbildningsområdet ingick även verksamhetsförlagd utbildning med 

fokus på didaktik. De övriga studierna inom inriktningen fanns som valbara kurser och blev 

studentens specialisering. 2001 års lärarutbildning präglades av stor valfrihet för den studerande 

vilket blev en stor förändring efter övergången till 2011 års lärarutbildning för grundskollärare, 

som till största del har en låst studiegång (Uppsala Universitet, 2010). 

 

De australienska respondenterna har avslutat en Bachelor of Primary Education vid University of 

Wollongong. Utbildningen är fyra år lång och ger behörighet till att undervisa i kindergarten till 

årskurs 6. Under varje år under utbildningens gång får studenterna erfarenheter från 

verksamhetsförlagd utbildning där minimum är sammanlagt 80 dagar. Varje år är uppdelat i två 

terminer och under varje termin läser studenterna fyra kurser parallellt med varandra. Första 

terminen ger studenterna grunder i matematik, språkinlärning och barns utveckling, och under 

denna termin får studenterna uppleva sin första praktik för att så snabbt som möjligt möta deras 

framtida yrke. Under de efterföljande terminerna fortsätter ämnesfokus ligga på att ge de blivande 

lärarna kunskaper inom engelska och matematik, men även naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnen. Studenterna får även utbildning inom multikulturell undervisning 

och undervisningens konst. Fyra kurser är valbara och utbudet är brett med exempelvis 

psykologi, genus och idrott. (http://www.uow.edu.au). 
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Tidigare forskning 

Lärarkompetens 

Uttrycket lärarkompetens används för att beskriva vilka slags kunskaper som är viktiga för en 

lärare att besitta i sitt yrkesutövande. Detta är dock mycket omdiskuterat och det finns ett flertal 

olika synsätt och forskningar på vad för kunskaper och färdigheter en lärare behöver för att anses 

vara kompetent (Maltén, 1995, s.11-12). Lindström & Pennlert (2006), Grossman (1990) och 

Schulman (1987) står för tre olika studier kring lärarkompetens, vilka presenteras i följande 

avsnitt. 

 

Lindström & Pennlert (2006) beskriver tre kompetenser vilka de anser är väsentliga för en lärare i 

sitt yrkesutövande.  

 1. Ämneskompetensen är de kunskaper läraren har inom de ämnen som ska 

undervisas om och dessa ligger som grund för undervisningens innehåll. Till dessa kunskaper ser 

Lindström & Pennlert (2006) också att läraren ska kunna se hur olika förståelser inom ämnet kan 

kopplas samman och integreras samt även hur elevernas lärande inom det specifika 

ämnesområdet går till. 

 2. Inom social kompetens lägger Lindström & Pennlert (2006) vikt vid att lärandet 

sker i kommunikation mellan lärare och elever, samt även elever emellan. Därför beskriver de att 

lärare behöver en social kompetens, och då alltså ha en god kommunikation och samspel med 

eleverna och visa respekt för dem och deras lärande. Lindstöm & Pennlert (2006) menar också att 

läraren ska kunna ta tillvara på relationerna eleverna emellan och arbeta för att stärka dessa. Detta 

kopplar de även till skolans styrdokument som menar att en del av lärarens uppdrag är att kunna 

föra vidare ett demokratiskt tankesätt. Lärarens behov av social kompetens berör dock inte 

enbart elever utan innebär även att läraren ska visa respekt för elevernas föräldrar och kunna ha 

ett väl fungerande samarbete med kollegor (Lindström & Pennlert, 2006, s. 41).  

 3. Didaktisk kompetens syftar på hur läraren arrangerar mötet mellan elever och 

kunskapsstoff och enligt Lindström & Pennlert (2006) den kompetens som är specifik för 

läraryrket. Läraren ska besitta kunskap om att lära ut och även kunna tillämpa detta och utföra 

det praktiskt (Lindström & Pennlert, 2006, s. 12). Inom den didaktiska kompetensen räknas att 

läraren ska med lämpliga och varierande metoder leda eleverna i lärandet och göra detta utifrån 

de förutsättningar eleverna har. Läraren ska även kunna reflektera över sina didaktiska val och 

handlingar, samt elevernas lärande och utveckling. Inom den didaktiska kompetensen ingår 

dessutom lärarens förmåga att tolka styrdokument och sätta relevanta mål för eleverna.  
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Dessa kompetenser är bundna till varandra och en lärare behöver vara väl utvecklad inom alla tre 

kompetenser då de kompletterar varandra (Lindström & Pennlert, 2006, s. 12). 

 

Enligt Grossman (1990) är följande kunskaper viktiga för lärarkompetensen: 

 Ämneskunskap är kunskap om det undervisande ämnets väsentliga delar. Till denna 

kunskap inkluderar även Grossman (1990) förståelse för hur dessa olika delar inom ämnet hänger 

ihop. 

 Allmänpedagogisk kunskap är den kunskap om läromedel och kursplaner som en 

lärare behöver. Även förståelse för hur den egna elevsynen påverkar olika val i undervisandet 

räknas till denna kunskap. 

 Pedagogisk innehållskunskap kan jämställas med det mer förekommande begreppet 

ämnesdidaktik. Detta innebär kunskaper om hur elever lär och tar till sig delar inom ett specifikt 

ämne och då alltså hur läraren bör presentera detta ämnesområde. 

 Kontext-kunskap innebär att en lärare bör ha insyn i skolans kultur och traditioner. 

Grossman (1990) lägger även vikt vid att läraren ska ha förståelse för samspelet inom personal 

och också närmiljö (Grossman, 1990, s. 5). 

 

Schulman (1987) har listat fyra kunskaper som han anser vara väsentliga för en lärares 

yrkesutövande. Namnen på de följande kunskaperna har Maltén (1995) översatt och det är den 

översättningen som används fortsättningsvis (Maltén, 1995, s. 14). 

 Ämneskunskap (scholarship in content disciplines) är viktigt för en lärare då 

Schulman (1987) anser att läraren är elevernas främsta källa till kunskap inom vissa ämnen och att 

läraren då behöver bred kunskap inom det undervisande ämnet. Läraren behöver ha förståelse 

för olika sätt att förhålla sig till ämnet och ska även vara insatt i andra ämnesområden som kan 

vara väsentliga för arbetet inom sitt specifika ämne (Schulman, 1987, s.8-9). 

 Kunskap om skolans utrustning och struktur (educational materials and 

perspective) handlar om att skolan påverkas utifrån många olika håll och eftersom att lärandet 

sker i detta behöver läraren ha förståelse för detta perspektiv. Detta är alltså kunskap om skolan 

som organisation med läroplan, regelverk och läromedel samt hur detta struktureras (Schulman, 

1987, s. 9).  

 Formell pedagogisk kunskap (formal educational scholarship) är den förståelse 

lärare behöver om elevers inlärningsförmågor och utveckling som olika slags processer. Schulman 

anser att gällande detta är det viktig att beakta att den största delen av forskningen inom inlärning 

hos elever är inriktad på individuella elevers lärande, trots att det i klassrummet sker ett kollektivt 

lärande i grupp (Schulman, 1987, s. 10-11). 
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 Praktisk kunskap (wisdom of practice) erhålls genom yrkesutövande och 

erfarenhet, då det finns viss kunskap som endast lärare kan få genom praktisk träning. Dessa 

kunskaper blir till en handlingsrepertoar av agerande som läraren kan använda sig utav vid senare 

tillfällen (Schulman, 1987, s. 11-12). 

 

När Maltén (1995) återger Schulmans lista över kunskaper har Maltén även adderat 

reflektionsförmåga, vilket alltså innebär att ha ett kritiskt förhållningssätt och analysera sitt eget 

handlande (Maltén, 1995, s. 14). 

 

Dessa tre olika förhållningssätt till de kompetenser och kunskaper, som en lärare bör besitta för 

att utöva sitt arbete på ett optimalt vis, har vissa likheter. En genomgående aspekt är att alla 

inkluderar betydelsen av lärarens adekvata kunskaper inom de ämnesområden som 

undervisningen berör. Detta benämns som ämneskunskap eller ämneskompetens. Enligt alla tre 

ska dessa kunskaper vara breda och även inkludera hur ämnesområdet förhåller sig till andra 

ämnesområden. En annan kompetens som lyfts i samtliga tre studier är att det även krävs att 

lärare har kunskaper i hur innehållet ska väljas ut samt hur det ska undervisas om, och samtliga 

berör betydelsen av att eleverna kan påverka detta. Lindström & Pennlert (2006) är de som har 

lagt mest fokus på den sociala aspekten av lärarens yrke och har gett detta en egen kategori, den 

sociala kompetensen. Grossman (1990) inkluderar förståelse för samspelet mellan personal på 

skolan i sin presenterande kontext-kunskap, dock sker inte detta i samma utsträckning som i den 

sociala kompetens Lindström & Pennlerts (2006) beskriver, i vilken det utöver kommunikation 

mellan personal läggs vikt vid lärarens kommunikation samt relation med elever och deras 

föräldrar. Lindström & Pennlert (2006) anser även att lärarens förmåga till reflektion är väsentlig 

och återkommer i alla tre kompetenser, vilket inte ges samma utrymme hos Grossman (1990) och 

Schulman (1987). Utan Malténs (1995) komplettering till de kunskaper Schulman (1987) listat, 

hade inte lärarens reflektionsförmåga funnits uttryckt överhuvudtaget.  

 

Att uppnå lärarkompetens 

På samma sätt som det finns olika synsätt på vilka kunskaper en lärare behöver för att bedriva sitt 

yrke på bästa möjliga sätt, finns det olika tankar om hur denna lärarkompetens kan uppnås (Kveli, 

1994, s. 45). I OECD:s rapport Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers 

(2011) presenteras ett synsätt att utvecklingen till att bli lärare är livslång (OECD, 2011, s. 5). 

Enligt Kveli (1994) är utvecklingen till en erhållen lärarkompetens istället en process som läggs till 

grund under lärarutbildningen och som utvecklas vidare under yrkesutövandet (Kveli, 1994, s. 

18). Lortie (1975) uttrycker däremot att utvecklingen till lärarkompetens sker till störst del genom 
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erfarenheter innan och efter utbildningen snarare än under studiernas gång (Lortie, 1975, s. 31-

32). I detta avsnitt presenteras olika perspektiv på den påverkan lärarutbildningen och påbörjad 

yrkesutövande har för utvecklingen till att bli lärare. 

 

Lärarutbildningens funktion 

Längre bak i tiden hade läraryrket ett fokus på fostran av elever vilket ledde till att lärarens 

personlighet då hade en avgörande roll i lärarkompetensen (Kveli, 1994, s. 46). Idag finns ett ökat 

krav på läraryrket och dess kompetens, men vissa anser fortfarande att de personliga 

egenskaperna hos en lärare är väldigt viktiga och detta gör då att lärarutbildningen förlorar sin 

status och sin funktion som enda vägen till läraryrket (Kveli, 1994, s. 45). Kveli (1994) anser att 

lärarutbildningen bör fokusera på att ge de blivande lärarna kunskaper om deras egen lärprocess. 

Detta eftersom lärandet fortsätter i yrkesutövandet efter avslutad utbildning och lärare behöver 

då ha verktyg för att kunna kontrollera sitt eget lärande och den kompetensutveckling som sker 

(Kveli, 1994, s. 135). Lärarstudenter utbildas inom pedagogiska teorier och ofta förekommer 

svårigheter att applicera dessa i yrkesutövandet. Kveli (1994) presenterar följande kategorier som 

bör läras ut och underlätta den pedagogiska aspekten av läraryrket. 

 Gemensamt fackspråk behövs för att kunna bedriva ett utvecklande samarbete 

med ökad förståelse mellan kolleger.  

 Gemensamma yrkeskunskaper är viktigt för att få en bas av kunskaper och 

erfarenheter om elevers utveckling och lärande som lärare kan bygga vidare ifrån, vilket ofta kan 

kännas som en trygghet. Gemensamma yrkeskunskaper i kollegiet underlättar även samarbete 

mellan pedagogerna. 

 Medvetenhet om komplexitet och osäkerhet innebär att få olika perspektiv och 

en bredd av pedagogik förenklar förståelsen och att kunna använda kunskaperna praktiskt, 

genom att förstå att det inte enbart finns ett tillvägagångsätt. 

 Analysverktyg bör en lärare ha getts för att kunna underlätta bemötandet av 

pedagogiska situationer genom att arbeta efter olika modeller vilka kan bidra till ökad 

medvetenhet hos lärare. 

 Grundval för bedömning och utveckling innebär att blivande lärare måste ges 

tillfällen att i sin egen utvecklande läroprocess bedöma sig själv och sina förmågor samt 

ifrågasätta denna bedömning. 

 Medvetenhet om värderingar behövs då egna värderingar ofta kan speglas och 

påverka det egna arbetet. Dessa är inte alltid i enlighet med de värderingar som finns uttryckta i 

styrdokument och därför behöver lärare vara medvetna och ta ställning till påverkan från egna 

värderingar (Kveli, 1994, s. 142-145). 
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Maltén (1995) lyfter relevansen av en erfarenhetsbaserad lärarutbildning som gör ”den praktiska 

lärarkunskapen teorianknuten och den teoretiska kunskapen praktisk användbar” (Maltén, 1995, 

s. 184). Detta skulle innebära att den verkliga skolmiljön ligger som grund för utbildningen för att 

hjälpa studenter nå en lärarkompetens (Maltén, 1995, s. 182). Enligt Maltén (1995) bör teori och 

praktik varvas för att ge blivande lärare bästa möjliga förutsättningar för sin kommande 

yrkesutövning (Maltén, 1995, s. 186). Praktiken är ett viktigt verktyg under lärarutbildningen och 

ska fungera som både ett praktiserande av den teoretiska kunskap studenterna erhållit genom 

studier, samt som en analys av verksamheten (Maltén, 1995, s. 184). Maltén (1995) anser dock att 

det finns vissa aspekter som spelar in och ger konsekvenser för studenternas praktik i 

utbildningen, vilket handledarens funktion är ett exempel på (Maltén, 1995, s. 191). I den praktik 

som finns inom utbildningen ska lärarstudenten till en början lära genom auskultationer för att i 

senare praktiktillfällen fungera som en lärare. Vid denna tidpunkt bör uppgifter utöver själva 

undervisningssituationerna inkluderas, exempelvis utformning och utvärdering av 

utvecklingssamtal. Praktiska erfarenheter för lärarstudenter måste även ha inslag av egen 

reflektion av sin undervisning och agerande för att få en medvetenhet om varför studenten gör 

på vissa sätt (Maltén, 1995, s. 184). 

 

Ahlström (1999) hävdar att ”man måste praktisera ett yrke för att lära sig det” och ser då den 

verksamhetsförlagda utbildningen som den mest betydelsefulla delen av lärarutbildningen 

(Ahlström, 1999, s. 69). Han anser även att inslagen av teori i utbildningen inte nödvändigtvis 

behöver vara stationerade på universitetet utan ser att den teoretiska undervisningen med fördel 

skulle kunna ske med en större koppling till yrkeslivet och då förlagd på skolor. Detta skulle 

innebära att den roll som elever, vilken lärarstudenter sätts i under lärarutbildningen skulle bli 

breddad och studenterna skulle få fler tillfällen till att praktisera den teori de undervisas i 

(Ahlström, 1999, s. 70).  

 

Även Brynolf (2012) lyfter fram väsentligheten av praktik, och precis som Maltén (1995) anser 

Brynolf att reflektion hos den studerande är avgörande för en lärorik verksamhetsförlagd 

utbildning. Det praktiska arbetet ska då även vara nära kopplat till den teori som behandlas under 

utbildningen (Brynolf, 2012, s. 229). Kompetens för att undervisa utvecklas i praktiken och då i 

kontakt med erfarna lärare och det verkliga arbetslivet (Brynolf, 2012, s. 231). Brynolf (2012) 

diskuterar också lärares kunskaper inom arbete med värderingar, etik och moral, och dessa 

aspekter behöver prägla utbildningen. De blivande lärarna behöver ges undervisning i 

mötesteknik och även konflikthantering eftersom dessa är viktiga inslag i det vardagliga arbetet 

som lärare (Brynolf, 2012, s. 113).  

 

I rapporten Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (2011) lägger OECD 

fram att det finns brister i sammankopplingen mellan lärarutbildningen och yrkesutvecklingen 
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hos lärare. En gemensam policy i form av en lärarprofil är en förslagen prioritering för att 

säkerhetsställa lärarens utveckling. Denna lärarprofil ska tydligt visa vad lärare förväntas veta och 

vara kapabla till och fungera som en referensram vilken ska genomsyra utbildningen, 

lärarcertifieringen och den fortsatta utvecklingen inom yrkesrollen (OECD, 2011 s. 11).  

 

Mötet med läraryrket 

Lortie (1975) menar att socialsationen till lärare utgår från den egna skolerfarenheten, samt att 

lärarrollen inte formas främst via lärarutbildningen utan innan och efter (Lortie, 1975, s.30). Även 

Lindgren (2006) beskriver att faktorer som inverkar på hur läraren kommer att uppfatta sin första 

tid i yrket är föreställningar om arbetet samt lärarrollen, som de fått med sig från sin utbildning 

och från tidigare erfarenheter (Lindgren 2006, s. 33).  

 

Skolans verklighet kan vara svår att förutse som lärarstudent. Ett idealistiskt tänkande under 

utbildningstiden kan leda till att yrkesdebuten inte lever upp till förväntningarna. Detta behandlar 

Evelyn Säll (2000) i sin avhandling om blivande lärares föreställningar om lärarrollen. I hennes 

studie ser de flesta lärare tillbaka på yrkesdebuten som positiv, men krävande. Säll poängterar att 

det dock är långt ifrån alla som ser yrkesdebuten som positiv. Lärarens socialisering in på skolan 

kan variera beroende på vilken skola läraren hamnar på, eftersom olika skolor har olika sociala 

kontexter. Det råder ett samspel mellan läraren, dennes intentioner, syn på undervisning och 

kontextuella hinder som finns på skolan. I hennes studie förekommer lärare som under 

studietiden haft höga värderingar om sig själva, men tappat tilltron till sig själva i yrkesrollen. Säll 

drar slutsatsen att dessa lärare kan ha svårt att finna sin identitet som lärare och veta hur de ska 

samspela med eleverna (Säll, 2000, s. 112). 

 

Margareta Lindström Nilsson (2012) presenterar data, från sin studie om nyexaminerade lärare, 

som också tyder på att många av de blivande lärarna i studien hade höga förväntningar på 

läraryrket. De såg arbetet som givande eftersom de fick en chans att göra en insats för eleverna. 

Studenterna ville ge deras kommande elever en likadan utbildning som deras hade varit, det vill 

säga trygg och trivsam (Lindström Nilsson, 2012, s. 59). Lärarrollen öppnar upp möjligheter för 

att vara direkt avgörande för elevers utveckling (Brynolf, 2012, s. 263). I studien uppgav också de 

nyblivna lärarna att övergången från lärarstudent till läraryrket kunde vara komplicerad och 

utdragen. Många blev tvungna till att vikariera och arbeta inom områden som inte var inom deras 

expertis (Lindström Nilsson 2012, s. 87). Förhoppningar om att lärararbetet skulle innebära 

mycket samarbete i arbetslag skrotades då studenterna kom ut i arbetslivet och insåg att läraryrket 

innebar mycket ensamarbete (Lindström Nilsson, 2012, s. 90). Lärarna i studien kände sig väl 
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förberedda ämnesmässigt, men lärarutbildningens starka fokus på ämneskunskaper gjorde att de 

sociala dimensionerna inte fick ta lika stor plats (Lindström Nilsson, 2006, s. 90). Ulla Lindgren 

betonar i På väg mot en yrkesidentitet (2006) hur viktig frågan är vilken beredskap nyblivna lärare har 

fått genom sin utbildning för att kunna förstå och handskas med den ständiga 

samhällsutvecklingen som påverkar läraren, elever och deras familjeförhållanden. Hon menar 

dock att den sociala kompetens som bör finnas i relationen mellan lärare, elev och föräldrar i de 

flesta fall måste utvecklas på egen hand av den studerande (Lindgren, 2006, s. 15). 

 

I Lindgrens (2006) studie om nyexaminerade lärare uppgav samtliga lärare att de saknat 

utbildning inom vissa områden på lärarutbildningen. Några saknade verktyg för 

föräldrakontakter, andra gällande konflikthantering, vilka båda kan kopplas till sociala 

kompetenser som nämns ovan (Lindgren 2006, s. 42-43). Detta medger även de deltagande 

lärarna i en studie gjord av Hult m.fl. för Länsförsäkringsbolagen AB (2005) när de tillfrågades 

vad de framför allt saknade när de började arbeta som lärare. Lärarna beskrev att de led brist på 

kunskaper om olika slags grupprocesser, där konflikthantering och arbete med socialt samspel 

ingick (Länsförsäkringsbolagen AB, 2005, s. 55-56). I likhet med Lindgren (2006) uppger också 

de deltagande lärarna i Lärarollen i ett föränderligt samhälle (2005) att den praktiska delen av 

utbildningen hade varit den mest lärorika och att den delen borde ha tagit upp en större del av 

lärarutbildningen. Trots praktik, poängterade många att det är först när läraren befinner sig i sitt 

eget klassrum som den lär och att lärandet sker i processen (Länsförsäkringsbolagens AB, 2005, s. 

55).  

 

Föregående upplevelser kan kopplas till hur Lindgren (2006) visar hur nyexaminerade lärare 

kände en viss osäkerhet inför lärarrollen till en början, men att tryggheten ökade då tilliten till den 

egna förmågan upplevdes ha ökat. Efter att ha arbetat ett par år lyfte lärarna fram att de 

fortfarande kände nervositet vid föräldrakontakten samt att de upplevde det svårt att prioritera, 

något som tyder på en osäkerhet i yrkesrollen. Under det första året kände de ändock att de hade 

utvecklat en god beredskap för oförutsedda situationer i klassrummet (Lindgren, 2006, s. 38-39). 

Lindgren uttrycker också svårigheten att förstå lärarrollens komplexitet som ny lärare. Lärarna i 

forskningen kände att återkommande avbrott i arbetet ledde till frustration och de uppgav att de 

periodvis hade stressymptom kopplat till sina arbetsuppgifter (Lindgren, 2006, s. 41). 

Utbildningen innebär stor frihet medan yrket innebär att leda en grupp, samt uppmärksamma och 

ta hänsyn till individers kunskapsnivå och personliga utveckling (Lindgren 2006, s. 17).  

 

När lärarna, i studien som beskrivs i Lärarollen i ett föränderligt samhälle (2005), fick frågan om vad 

lärarutbildningen kan erbjuda för att underlätta det första året som lärare svarade drygt en 
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tredjedel praktik och/eller mer handledning (Länsförsäkringsbolagen AB, 2005, s. 56). För att 

vidareutveckla detta beskriver även Lindgren hur nyexaminerade lärare behöver få stöd på skolan 

den kommer till och mötas av förståelse för att kunna socialiseras in som professionella lärare 

(Lindgren, 2006, s. 33). Lindgren (2006) argumenterar för att mentorskap kan hjälpa 

nyexaminerade lärare i deras nya arbete, eftersom de i början saknar förutsättningar för ett 

professionellt arbete. Det kan fungera som ett redskap för reflektion och hon menar att 

mentorskapet både kan vara känslo- och yrkesmässigt inriktat. Majoriteten av lärarna i 

undersökning uppgav att mentorskapet underlättat för dem i mötet med den nya arbetsplatsen. 

Det handlade om både känslomässigt stöd då de kunde få samtala med någon kollega om 

svårigheter eller händelser som berört eller engagerat dem, samt yrkesmässigt stöd som berörde 

konkreta och praktiska frågor för lärararbetet (Lindgren, 2006, s. 53-54). I Teachers Matter: 

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (2011) presenterar OECD det faktum att många 

nya lärare hoppar av yrket i början (OECD, 2011, s.5). Även i denna rapport föreslås mentorskap 

för att öppna upp möjligheter för feedback och underlätta den första tiden för nyexaminerade 

lärare (OECD, 2011, s. 11).  

 

Den nya lärarreformen 2011 innebar att alla nyexaminerade lärare i Sverige skulle genomgå ett 

introduktionsår och få handledning av en mentor för att få sin lärarlegitimation. Detta infördes 

för att säkerhetsställa kompetenskrav hos lärare och stärka kvalitén i svenska skolor (Skolverket, 

2011). Fram till den 15 juni 2014 är introduktionsåret obligatoriskt för att kunna ansöka om 

lärarlegitimation, men regeringen har lagt fram ett förslag om att man därefter frivilligt ska kunna 

ansöka om lärarlegitimation direkt efter sin examen (Lärarförbundet, 2014).  

 

Evelyn Säll (2000) har i sin avhandling, Lärarrollens olika skepnader: estradör, regissör och illuminatör : en 

longitudinell studie av blivande lärares föreställningar, behandlat kommande lärares föreställningar om 

lärarrollen. Hon har undersökt de studerandes individuella bildningsgångar, som innebär en 

process där kunskaper, färdigheter och självuppfattning kan förändras, och kommit fram till att 

lärarrollens skepnader förändras över tiden för de enskilda individerna (Säll, 2000, s. 14). Säll 

beskriver också att lärarstudenternas uppfattningar om vilka kunskaper som krävs i yrket 

förändras undre utbildningens gång. Detta beror på vilket innehåll som behandlats i 

utbildningens kurser. Exempelvis gör praktiken studenterna medvetna om vikten av praktiska 

färdigheter som en lärare bör ha (Säll, 2000, s. 77). Värt att uppmärksamma är att när studenterna 

sedan, som nyutbildade lärare, skulle formulera vad yrket kräver, vad utbildningen gett dem och 

vad de saknar i sin utbildning ledde de in sina svar på kunskaper som en lärare generellt behöver. 

Det handlar i de flesta fall om kunskaper som de anser sig sakna och slutsatsen kan dras att de ser 

sig själv som lärare med brister (Säll, 2000, s. 78). Alla lärare anser sig ha tillräckligt med teoretiska 
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kunskaper inom olika ämnen, men de saknar didaktiska kunskaper, exempelvis hur de ska 

undervisa i olika ämnen (Säll, 2000, s.78).  

 

I Rädda lärare (2007) beskriver Arevius & Olsson att rädsla kan kopplas ihop med läraryrket på två 

sätt. Yrket innebär mycket ansvar och stor arbetsbörda på begränsad tid. Läraren måste konstant 

ta beslut och även ta konsekvenserna av sina handlingar. Dessutom påverkas skolans verksamhet 

av samhällets förändringar och läraren måste även rätta sig efter det. Författarna argumenterar för 

att det som lärare är viktigt att se sin rädsla eftersom lärare är en yrkesgrupp som ofta drabbas av 

stress, kraven på läraren är orealistiskt höga, läraryrket är ett ensamt yrke samt många lärare 

använder försvarsmekanismer som hindrar dem att utveckla sig själva (Arevius & Olsson, 2007, s. 

17). 

 

Arbetslivet som lärare kan delas in i tre zoner, vilka är bekvämlighetszonen, utvecklingszonen och 

skitzonen (Arevius & Olsson, 2007, s. 20). I bekvämlighetszonen kan en lärare ofta befinna sig då 

den arbetat en längre tid på en skola och känner sig bekväm i sitt yrkesliv. Läraren känner sig 

trygg i sig själv och med sin omgivning, och fördelen med zonen är att det finns tid för att 

bekräfta kunskaper och färdigheter. Skitzonen innebär en vardag med maktlöshet och då läraren 

flyr från sina problem. Gamla tanke- och handlingsrutiner återupprepas och läraren tar emot 

”skit” konstant. I denna zon har rädslorna tagit över och ett steg in i utvecklingszonen måste tas 

för att inte gå under. I utvecklingszonen hittar läraren utmaningar som pressar läraren att ta tag 

och läsa problemen. Obehagskänslor finns där eftersom man måste anta sig utmaningen, men när 

lösningen ligger nära kan eufori infinna sig. Reflektion, dialog och samarbete kännetecknar zonen 

som innehåller en viss rädsla, men oftast resulterar i något bra (Arevius & Olsson, 2007, s. 20). 

 

En nyexaminerad lärare kan tänkas befinna sig i skitzonen eller utvecklingszonen. Balansen 

mellan zonerna är svår. Befinner sig läraren i skitzonen, måste den gå vidare till utvecklingszonen 

och likadant i bekvämlighetszonen eftersom läraren annars tenderar att hämma sin utveckling 

(Arevius & Olsson, 2007, s. 21). För att övervinna sin rädsla måste man ha mod att erkänna 

rädslan och inte känna skam över denna. Nästa steg är att identifiera känslorna och börja 

rannsaka sig själv på ett ärligt sätt för att kunna precisera sina känslor (Arevius & Olsson, 2007, s. 

32). För att långsiktigt få kontroll över sin rädsla måste läraren söka sin utvecklingszon och finna 

strategier för att bemöta framtida situationer (Arevius & Olsson, 2007, s. 42).  
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Valet att bli lärare 

Dan C. Lortie presenterar i sin sociologiska studie om lärare, Schoolteachers (1975), fem anledningar 

till varför lärare ses som ett attraktivt yrke. ”The Interpersonal Theme” är det tema som 

majoriteten av de intervjuade lärarna angav. Det innefattar att dagligen få arbeta och interagera 

med unga människor. Lortie utvecklar detta och menar att läraryrket är unikt i förhållande till 

andra medelklassyrken som innefattar barn, såsom sjuksköterska, psykologer eller socialarbetare. 

Läraren får möjligheten att arbeta med eleverna under normala förhållanden som inte involverar 

exempelvis sjukdom eller fattigdom. (Lortie, 1975, s. 27-28). ”The Service Theme” ses också som 

en stark anledning till att välja läraryrket. Trots att lärares status har minskat, uppfattas lärare ha 

ett viktigt samhällsuppdrag. Lärarna anser att yrket och servicen är av ett speciellt moraliskt värde. 

Lortie problematiserar huruvida läraryrket kan ses som en service, eftersom det då bör befästas 

en viss effektivitet till yrket och att läraryrkets effektivitet ofta mäts genom värderingar (Lortie, 

1975, s. 28-29). ”The Continuation Theme” ansågs också vara attraktivt för lärarna. Sociologer 

beskriver ofta skolan som en socialisationsinstitution som ska förbereda eleverna för vuxenlivet. 

Detta tema innebär att vissa människor ser positivt på skolan och blir fästa vid den. Lärarna 

uppger att de gillade skolan och ville fortsätta sitt liv inom denna. Lortie framlägger dock att de 

som ser positivt på skolan och vill stanna inom den, många gånger accepterar den rådande 

situationen i skolan, och därför blir mindre motiverade för förändringar. Detta tema innefattar 

också hur läraryrket kan ses som ett sätt att få arbeta och ge uttryck för ett ämne, som läraren inte 

kan arbeta med i en professionell karriär, exempelvis sport, men vill ska utgöra en stor del av sitt 

liv (Lortie, 1975, s. 29-30).  

 

Därefter presenterar Lortie (1975) temat ”Material Benefits”. Det finns skäl till att lärare väljer 

yrket trots den relativt låga inkomsten. Både personer inom eller utom yrket anser att lärarens 

prioritet inte borde vara pengar eller prestige, utan viljan att undervisa. (Lortie, 1975, s. 30-31). 

“The Theme of Time Compatibility” lockar också lärare in i yrket. Lärares dagar slutar ofta på 

sen eftermiddag och yrket inkluderar långa skollov, vilket gör yrkesvalet attraktivt. De som valt 

läraryrket endast på grund av dess fördelaktiga arbetstider kan dock tänkas ha ett mindre intresse 

för själva yrket, menar Lortie (1975). Allmänhetens attityder till yrket kan ofta vara att lärarna har 

ett lätt jobb och lärarna kritiseras för sin långa ledighet, men forskning har visat att lärare lägger 

fler timmar på arbetet än vad yrket kräver (Lortie, 1975, s. 31-32). 

 

Flera av Lorties (1975) anledningar som lockar människor till yrket sammanfaller med Anne-

Marie Kvelis (2004) resultat från dagböcker hon låtit flertalet lärare föra. Alla lärare, utan 

undantag, beskriver att omsorgen med eleverna är deras största drivkraft, vilket kan kopplas ihop 

med Lorties ”Interpersonal Theme”. Lärarna är upptagna av det som händer i 
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undervisningssituationen och samspelet med eleverna. Det är eleverna som är glädjeämnet i yrket 

och förmedlar känslan av att man har gjort ett bra jobb (Kveli, 2004, s. 37). Att lärarna är oroade 

för varje elevs utveckling kan falla under ”The Service Theme” där lärarna tar sitt samhällsansvar 

på största allvar (Kveli, 2004, s. 34-35). Kveli nämner också att lärarna uttrycker sitt missnöje med 

de materiella arbetsvillkoren, ”Material Benefits”, men fokuserar då mest på skolans begränsade 

resurser (Kveli, 2044, s. 36).  

 

Summering 

Den presenterade forskningen behandlar vilka egenskaper och kunskaper en lärare behöver för 

sitt yrkesutövande, hur dessa ska erhållas samt hur vägen in i läraryrket kan se ut. Att uppnå 

lärarkompetens är en process där flera aspekter har betydelse och lärarutbildningen är en av 

dessa. En annan viktig del i utvecklandet av lärarkompetens är själva utövandet av yrket, där 

lärare socialiseras in till att bli lärare. Dessa upplevelser bör även lärarstudenter få ta del av under 

utbildningen genom praktisk träning som lärare. 

 

All den tidigare forskning som har presenterats ses som en teoretisk utgångspunkt i denna studie 

och ligger som grund för analysen. Fokus ligger dock på Lindström & Pennlerts (2006) begrepp 

och uppdelning av lärarkompetens, alltså social kompetens, didaktisk kompetens och 

ämneskompetens, snarare än Grossmans (1990) och Schulmans (1987). Detta eftersom 

Lindström & Pennlert lägger mer vikt vid den sociala delen av läraryrket och det är just denna 

som Lindström Nilsson (2012) och Lindgren (2006) framställer som den mest komplexa och den 

mest problematiska för nyblivna lärare. 



22 

 

Syfte och frågeställning 

Fokus ligger på att undersöka hur tre lärare med mindre än ett års yrkeserfarenhet i Sverige 

respektive Australien upplever mötet med läraryrket och huruvida de upplever att deras 

lärarutbildning har motsvarat de didaktiska, sociala och ämneskompetenser som krävs för 

yrkesutövningen.  

 

För att konkretisera syftet utgår arbetet från följande frågeställningar:  

Hur upplever nyexaminerade lärare sitt möte med läraryrket? 

Hur upplever nyexaminerade lärare att deras lärarutbildning har motsvarat de krav 

som ställs i yrkesutövningen? 
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Metod 

Metod för datainsamlingen 

Som metod har vi valt att använda intervjuer för att få en inblick i hur nyexaminerade lärare med 

mindre än ett års yrkeserfarenhet ser på sitt yrke, vilket överensstämmer med vårt syfte. 

Respondenten sitter inne på den information som behövs för att vi ska kunna besvara vår 

frågeställning. En fördel med intervju som metod, i detta fall, är flexibilitet (Bell, 2006, s. 158). 

Genom en intervju kan intervjuaren få tillgång till implicit information som inte nämns i det 

direkta svaret. Detta kan ge ske genom exempelvis tonfall, mimik, pauser och känslor som visas. 

Svar i en enkät måste tolkas rakt av när en intervju istället ger möjlighet till att ställa följdfrågor, 

utveckla svaren och fördjupa sig i det som framstår som viktigt (Bell, 2006, s. 158). Flexibiliteten 

tolkar vi dock även som en nackdel, då detta kan resultera i att de olika intervjuerna kan få olika 

utformning och omfång. Bell (2006) argumenterar för hur det finns en risk att intervjuarna 

snedvrider eftersom de kan leda in respondenten på ett visst spår genom ledande frågor. Det är 

därför viktigt att vara medveten och kritisk när man sedan tolkar data (Bell, 2006, s. 167).  

 

Under intervjuerna används inspelning, vilket alla respondenter blev tillfrågade om innan och 

accepterade. Inspelningarna sker för att intervjuarna ska kunna fokusera på innehållet i 

respondenternas svar och för att efter intervjuns slut kunna återgå till de exakta svaren (Bell, 

2006, s. 165).  

 

Då syftet är att jämföra nyexaminerade lärare i Sverige och Australien behöver intervjuer också 

föras på engelska. Eftersom det inte är intervjuarnas modersmål, kan detta vara en begränsning. 

De svenska intervjuerna kan tänkas bli mer nyanserade då intervjuarna kan tolka svaren ur ett 

bredare perspektiv. Ett begrepp ur det engelska vokabuläret kan få en snävare översättning och 

betydelse för intervjuarna. Dessutom kan framställningen av intervjufrågorna på engelska bli 

problematisk. De begrepp och nyckelord som används i det svenska språket har inte alltid en 

direkt översättning. Ur denna synvinkel kan det diskuteras huruvida en enkät som 

undersökningsmetod skulle kunna vara till fördel. Svaren blir då mer koncisa och explicita och 

därmed lättare att tolka. Dock ger inte en enkät samma utrymme för respondentens egna känslor 

och uttryckssätt som en intervju.  
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Urval 

Vi har valt att inrikta oss på nyexaminerade lärare eftersom de har en aktuell bild av övergången 

från lärarstudent till en roll som lärare i professionalitet. Vi har valt nyexaminerade eftersom när 

lärare har fått mer yrkeserfarenhet och fått mer kunskaper, är det svårt för dem att urskilja vilka 

kunskaper som kommer från erfarenheter i yrket och vilka som kommer från lärarutbildningen 

(Kveli, 1994, s. 141). Bristen på erfarenhet kan göra att de ännu inte har lärt känna sig själva i sin 

yrkesroll och därför inte kan ge en korrekt bild utav sitt yrke. Då vårt syfte behandlar osäkerheten 

hos nyexaminerad lärare är dock detta en förutsättning för att få fram ett resultat som 

överensstämmer med verkligheten.  

 

Vi har valt att göra sammanlagt sex intervjuer, tre i Sverige och tre i Australien. Tre stycken i varje 

land anses, enligt oss, tillräckligt för att få en grundläggande insyn, men det är ändå möjligt kunna 

fördjupa sig i varje respondents svar.  

 

Då kön inte är av betydande roll för vår frågeställning och resultat kommer respondenterna 

benämnas könsneutralt och anonymiserat som S1, S2 samt S3 för de tre svenska respondenterna 

och A1, A2 och A3 för de tre australienska respondenterna.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Då vi inte skulle ha haft möjlighet att träffa respondenterna i Australien vid mer än ett tillfälle, 

utförde vi de svenska intervjuerna först för att säkerhetsställa att intervjufrågorna gav ett 

tillfredsställande resultat. Därefter utfördes de tre kvarstående intervjuerna i Australien.  

 

Innan påbörjad intervju samtyckte alla respondenter till att bli inspelade. Inspelningen gjordes 

med hjälp av två olika mobiltelefoner som lades på bordet mellan respondent och intervjuare. 

För att ge alla respondenter samma förutsättningar att kunna uttala sig angående de kompetenser 

intervjun inriktade sig på, presenterades en sammanfattning av de olika kompetensernas betydelse 

(se bilaga 3 och 4). Detta skedde innan intervjuns start för att alla respondenter skulle få samma 

grundläggande förutsättningar och att de skulle ha dessa kompetenser i åtanke under intervjuns 

gång. På detta sätt skapades ett fokus i respondenternas svar i linje med syftet för denna 

undersökning.  

 

Samtliga intervjuer utgick från samma frågeställningar bestående av 23 frågor (se bilaga 1 och 2). 

Var intervju utfördes i ett enskilt rum, där endast respondenten och de två intervjuarna befann 

sig. Matilda ansvarade för att ställa frågorna, medan Josefine förde anteckningar under intervjuns 

gång. Denna ansvarsuppdelning gjordes för att göra upplägget tydligt för respondenten, som 
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endast behövde fokusera på en motpart i samtalet, och dels ansågs anteckningar vara en fördel 

för vidare analys av hur svaren framställdes. Intervjuerna pågick i 25-30 minuter, beroende på hur 

utförligt respondenten besvarade frågorna.  

 

Direkt efter utförd intervju fördes en diskussion mellan intervjuarna för att se om båda fått 

samma uppfattning om svar och attityder hos respondenten. Därefter transkriberades 

inspelningarna för att kunna användas vid mer detaljerad analys. Valet av presenterat innehåll har 

begränsats till de största skillnader och likheter som kunde urskiljas mellan Sverige och 

Australien.  

 

Bakgrundsinformation om respondenterna 

De tre respondenterna från Sverige vilka benämns som S1, S2 och S3 har alla en avslutad 

utbildning som grundlärare för de tidigare åldrarna på Uppsala Universitet. De är alla utbildade 

för att undervisa i grundskolans årskurs 1-6. Denna lärarutbildning ersattes 2011 av en ny 

utbildning. S1 och S2 har en 3,5 års utbildning, medan S3 har en fyraårig utbildning, på grund av 

en tillvald kurs.  

 

Alla australienska respondenter, A1, A2 samt A3, har genomgått en fyraårig lärarutbildning på 

University of Wollongong, vilket har gett dem behörighet till att undervisa förskoleklass-årskurs 

6.  

 

Alla respondenter tog sin examen från lärarutbildningen under 2013.  

 

Etiska aspekter 

Alla respondenter behandlas anonymt, vilket de också meddelades både när de blev tillfrågade att 

medverka i intervjun och innan intervjuns start. Respondenterna fick också kännedom om syftet 

med intervjun, det vill säga att samla in material för att undersöka hur nyexaminerade lärare 

upplever mötet med yrket, samt vilka kompetenser de fått med sig från sin utbildning. 

Inspelningarna av intervjuerna accepterades av var respondent och är endast material som 

författarna har haft tillgång till.  
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Analys 

Alla sex respondenter visade stort engagemang och gav en bred bild över deras första upplevelser 

som färdigutbildade lärare och andra tankar runt lärarutbildningen och yrket. Resultatet som 

härmed presenteras och analyseras är de största likheter och skillnader mellan svaren som erhölls 

från de svenska respondenterna respektive de australienska respondenterna. Analysen behandlar 

studiens frågeställningar enbart utifrån dessa sex respondenters skildringar av sina upplevelser. 

 

Lärarkompetens 

Lindström & Pennlerts (2006) tre kompetenser som de anser att en lärare ska besitta, har legat 

som grund för de genomförda intervjuerna och flera av frågorna hade kompetenserna som 

utgångspunkt (Lindström & Pennlert, 2006, s. 12). Dessa frågor berörde vilken kompetens de 

kände sig säkrast på, minst säker på och vilken de ansåg att innehållet hos den lärarutbildning de 

har gått var fokuserat på. I följande tabell presenteras respondenternas svar kortfattat. 

 

Respondent Säkrast på Minst säker på Utbildningens fokus 

S1 Social kompetens Didaktisk kompetens Ämneskompetens 

S2 Social kompetens Didaktisk kompetens Ämneskompetens 

S3 Social kompetens Didaktisk kompetens Didaktisk kompetens 

A1 Social kompetens Didaktisk kompetens Didaktisk kompetens 

A2 Social kompetens Ämneskompetens Ämneskompetens 

A3 Social kompetens Didaktisk kompetens Didaktisk kompetens 

 

Det finns många likheter bland respondenternas svar och även deras efterföljande motiveringar 

och reflektioner. Den största likheten mellan de svenska och de australienska respondenterna är 

att samtliga anser att den sociala kompetensen är den de behärskar bäst. A2 förklarade även att ”I 

think it’s mainly about the social skills. You need to know the kids and make them enjoying 

learning.” och flera av de andra respondenterna har även de uttryckt att de anser att den sociala 

kompetensen är den viktigaste och den roligaste delen av yrket, vilket kan vara en bidragande 

faktor till att det är just denna kompetens som de känner sig säkrast på.  

 

Från ett flertal av respondenternas svar framkom det hur de tror att de har fått den sociala 

kompetens de besitter, trots att det inte var något som frågades efter under intervjun. Samtliga 

svenska respondenter ser då att den sociala kompetensen är något som man lär sig och utvecklar 

på olika sätt. S1 uttrycker att ”det här med social kompetens känner man ju att man fått lära sig 
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själv.” och S3 berättar också att hen tycker att hen har utvecklat denna förmåga själv men att 

utbildningen ändå har ”gett en grund, ett tankesätt om hur en lärare ska bete sig” och förklarar att 

utbildningen på universitetet har gett ett demokratiskt synsätt som hen har i bakhuvudet. Detta 

gör S3 till den enda av samtliga respondenter som beskriver att universitetet har haft en påverkan 

på hens sociala kompetens. Två av de australienska respondenterna såg på hur de har uppnått en 

social kompetens annorlunda jämfört med de svenska respondenterna. A1 ansåg att ”social skills 

have nothing to do with uni1, you either have it or you don’t have it.” vilket syftar på ett synsätt 

där social kompetens är en personlig egenskap som inte går att öva sig till. Detta synsätt är det 

som Kveli (1994) anser vara ålderdomligt, men som lever kvar bland många idag och det är detta 

som gör att lärarutbildningens betydelse blir omdiskuterad (Kveli, 1994, s. 46). A3 delar synsätt 

med A1 och berättade att ”I am a people´s person, I can talk to anybody so being able to 

communicate is my best skill.”. A2 anser att “if you don’t have those social skills then you will 

have problem to reach the children, so then it doesn’t matter how much you have learnt at uni” 

och berättar även senare i intervjun att “at uni they say it’s good to have the social skills but they 

don’t really tell you how to get them which I think should be more of a focus”. Detta visar först 

och främst på den betydelse av social kompetens som genomsyrar alla respondenters svar, men 

även att den sociala kompetensen anses vara viktig bland utbildarna på universitet där det dock är 

själva utlärandet av detta som fallerar. Citaten från A2 bevisar att hen anser att den sociala 

kompetensen hen besitter inte har kommit från universitetet men ser ändå kompetensen som 

något som är möjligt att läras ut vilket överensstämmer med de svenska respondenternas synsätt 

på den sociala kompetensen. Lindström & Pennlert (2006) ser deras lärarkompetenser som något 

som fungerar bäst tillsammans, vilket går i linje med A2:s tankar om att det inte går att lära ut 

utan att exkludera en kompetens (Lindström & Pennlert, 2006, s. 12). 

 

Även om samtliga respondenter känner sig säkrast på den sociala kompetensen framgick det i de 

svenska respondenternas svar att det som de såg som sina största utmaningar var starkt kopplat 

till denna kompetens. De exempel som togs upp vid flest tillfällen var problem med 

konflikthantering samt kontakten med föräldrarna. Dessa delar av läraryrket ser de svenska 

respondenterna som något tidskrävande och problematiskt, medan de australiska respondenterna 

ser på detta som något roligt och givande. Konflikthantering och mötesteknik är några av de 

faktorer Brynolf (2012) anser lärarutbildningen bör lägga vikt vid att lära ut till blivande lärare, 

men som respondenterna upplevs ha fått för lite av (Brynolf, 2012, s. 113). 

 

Gällande vilken kompetens respondenterna känner sig minst säkra på är den didaktiska 

kompetensen dominerande och bland de svenska respondenterna är det uteslutande didaktisk 

kompetens de känner sig minst säkra på. Likheterna mellan samtliga respondenter som känner sig 

minst säkra på den didaktiska kompetensen är att de beskriver hur de känner stress över att hinna 

                                                 
1 Förkortning av University, d.v.s. universitet på svenska 
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med det som står i läroplanen samt att de har svårigheter med att omvandla sina teoretiska 

kunskaper till praktik i skolan. Det överensstämmer med Kvelis (1994) teori om att omvandla 

teori till praktik är den största svårigheten för lärare (Kveli, 1994, s. 135). A2 är den enda som 

känner sig minst säker på något annat än didaktisk kompetens, nämligen ämneskompetens, och 

hen förklarar att det är på grund av att dessa kunskaper är föränderliga och hen då måste lära sig 

nya saker varje dag. Detta är något som Kveli (1994) ser vara en stor roll inom läraryrket; att 

ständigt lära sig och lärarutbildningen ska därför fokusera på att ge lärarstudenterna en 

medvetenhet om sin egen lärprocess (Kveli, 1994, s. 135). Att A2 anser att det ständiga lärandet 

är något som hen inte känner sig säker på tyder på att den utbildning hen fick inte har gett de 

rätta verktygen inom detta.  

 

S1 och S2 anser att lärarutbildningen fokuserade mest på att ge studenterna ämneskompetens, 

som de ändå inte är särskilt nöjda med och anser vara irrelevanta. Samtliga respondenter har även 

kommenterat att de ämnesteoretiska kunskaper de utbildades i inom lärarutbildningen inte har 

varit nödvändiga för dem. A3 säger exempelvis: ”there is a lot of the things I was taught at uni 

that I look back on today and don’t think that it was really necessary and that it haven’t helped 

me in my job as a teacher”. Samtliga australienska respondenter anser sig minst säker på den 

kompetens de tycker att utbildningen har fokuserat mest på. Trots detta utrycker de en större 

belåtenhet med sin lärarutbildning än de svenska respondenterna. A3 sammanfattar den 

lärarutbildning hen gått som följande: ”my education pretty much sets me up to be able to what I 

do, without that there is no way I would be where I am”.  

 

Praktikens betydelse 

Under intervjuerna ställdes ingen rak fråga angående den verksamhetsförlagda utbildningens 

påverkan och betydelse för utvecklingen till att bli lärare men alla respondenter, förutom S2 som 

inte nämnde praktiken alls, tog upp praktiken som en viktig faktor i läroprocessen. A1 uttrycker 

”I learnt more in one day at pracs2 than I learnt during my full years at uni” vilket stärker 

Ahlströms (1999) teori om att man behöver utföra yrket praktiskt för att lära sig det och att det är 

den viktigaste delen inom utbildningen (Ahlström, 1999, s. 69). Han anser också att den 

teoretiska delen av utbildningen inte måste infinna sig på universitetet och diskuterar 

lärarstudenternas roll som studenter istället för lärare (Ahlström, 1999, s. 70). Detta går i linje 

med hur de australienska respondenterna beskriver den teoretiska undervisning de har fått under 

sin utbildning. Denna har nämligen varit kreativ där studenterna har fått agera barn under 

seminarierna och då fått testa olika undervisningsmetoder på varandra.  

 

                                                 
2 Förkortning av practice, d.v.s. praktik på svenska 
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Samtliga australienska respondenter lyfte fram att praktiken var något av det de ville förändra 

inom deras utbildning, och alla tre vill då att den verksamhetsförlagda utbildningen ska förlängas. 

A2 och A3 berättade även hur de kände att de inte var förberedda för att ha sin första praktik och 

önskar att de hade fått en förståelse för barn och deras utveckling innan praktikens start. Därför 

borde praktiken ha varit planerad som Maltén (1995) anser, att lärarstudenten först får auskultera 

för att senare ta hand om undervisningen i klassrummet och då hade inte denna period blivit lika 

chockartad som framförallt A2 upplevde. Maltén hävdar också att studenten ska få inblick i alla 

delar av läraryrket under praktiken vilket samtliga studenter inte verkar ha fått då de inte känt sig 

beredda på alla olika slags sysslor en lärare ställs inför, detta gäller främst de svenska 

respondenterna (Malten, 1995, s. 184). S2 och S3 nämner båda utvecklingssamtal som exempel på 

något de inte känt sig beredda på och inte var medvetna om hur de ska genomföra, och enligt 

Maltén borde de alltså ha fått testa på detta under sin praktik och detta framkom även som ett 

önskemål bland de svenska respondenterna.  

 

Både S1 och S3 visade tecken på att de inte ser den verksamhetsförlagda utbildningen som en del 

av lärarutbildningen utan snarare som yrkeserfarenhet, med kommentarer som ”det sociala har 

jag inte fått från lärarutbildningen, utan från VFU:n”. Kopplingen mellan teori och praktik lägger 

Brynolf (2012) vikt vid och anser vara viktig för en lärorik verksamhetsförlagd utbildning 

(Brynolf, 2012, s. 229). S3:s svar antyder att hen upplevde att utbildningen misslyckades med 

denna koppling mellan teori och VFU. Synsättet av teoretisk utbildning och verksamhetsförlagd 

utbildning som två skilda delar kan vara orsaken till att S2 inte nämnde sin praktik under 

intervjun, att hen då inte ser praktiken som en del av den utbildning hen fick. 

 

Mötet med läraryrket 

Första intrycket 

”Det var lite av en chock!”. Så beskriver S1 övergången från lärarutbildningen till läraryrket. Nya 

upplevelser, nya elever och större arbetsbörda än vad lärarutbildningen innebar, ligger till grund 

för respondentens svar. Majoriteten av de sex respondenterna har på något vis upplevt början av 

sin yrkeskarriär som tumult. I samstämmighet med Sälls (2000) avhandling, som beskrivs i 

bakgrunden, upplever de nya lärarna sin yrkesdebut som positiv, men krävande (Säll, 2000, s. 

112). A2 är den enda som anser sig ha känt ett lugn, i och med kännedom om läraryrkets karaktär 

tack vare många lärare i familjen. 

 

A1 beskriver hur det först kändes obehagligt att komma till en skola, veta att man ska ha ansvar 

över en egen klass och ska klara sig på egen hand. Som student fanns det en annan säkerhet då 
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det fanns möjlighet att alltid fråga någon om man kände sig osäker. A1 tillägger dock:”I think I 

was more prepared than I thought I was.” Osäkerheten är något som flera av de andra 

respondenterna också nämner. Arevius och Olsson (2007) kopplar ihop rädslan inför läraryrket 

med det stora ansvaret och den stora arbetsbördan på begränsad tid, vilket går att hänvisa till 

respondenternas svar (Arevius och Olsson, 2007, s. 17). S2 förklarar att, förutom lära känna alla 

sina elever och hinna organisera undervisningen, handlar det mycket om att komma på plats på 

den nya skolan och lära sig alla de praktiska detaljerna där. 

 

I likhet med Lindgrens (2006) resultat i sin undersökning, redogör två av de svenska 

respondenterna för hur livet som student innebar en större frihet. Lindgren lägger stor vikt på att 

poängtera att yrket innebär ett större ansvar eftersom läraren ska leda en grupp och samtidigt ta 

hänsyn till individer, och flertalet respondenter uttrycker utmaningen med att lära känna eleverna 

och ta ansvar för dem (Lindgren, 2006, s. 17). Lärarna påpekar också att yrket kräver tidigare 

morgnar, mer arbete och mer struktur.  

 

Förväntningar och utmaningar 

Det första intrycket av läraryrket kan kopplas samman med de förväntningar den nya läraren har 

på yrket. A1 beskriver detta väl: “I think when I first started my degree I had this beautiful vision, 

but I think you forget the tricky things you’ve never thought of before becoming a teacher. 

Teaching is more than only teach”. Detta överensstämmer med Sälls (2000) resultat i sin 

avhandling som indikerar att yrkesdebuten inte alltid lever upp till den nya lärarens förväntningar 

på grund av ett idealistiskt tänkande under utbildningstiden (Säll, 2000, s. 112). Det korrelerar 

även med Lindgrens (2006) resultat som visar på svårigheten att förstå lärarrollens komplexitet 

som nyexaminerad lärare (Lindgren, 2006, s. 41). De sex respondenterna räknar upp svårigheter 

som konfliktlösning, beteendeproblem, och hemförhållanden. Dessa uppgifter tar upp en större 

del av lärarens uppgifter än vad de först trott.  

 

S2 och S3 anger barnen och individualisering som de största utmaningarna som nyexaminerade 

lärare. Alla de australienska respondenterna nämner beteendeproblem som utmaningar som 

nyexaminerad lärare. Med dessa svar som grund kan det ses som föga förvånande att dessa sex 

nyexaminerade lärare från både Sverige och från Australien uttrycker en önskan om mer 

specialpedagogik i lärarutbildningen.  

 

Den största utmaningen för S1 är föräldrakontakten. En betydande skillnad mellan de tre svenska 

och de tre australienska respondenterna är att alla de svenska respondenterna upplever 



31 

 

föräldrakontakten som problematisk och som en större del av arbetet än vad de förväntat sig. Det 

var också bland de svenska respondenterna som konflikthantering upplevdes som en svårighet, 

något som även lärarna i Hult m.fl:s (2005) undersökning poängterade (Länsförsäkringsbolagens 

AB, 2005, s. 55-56). S3 lägger stor vikt vid svårigheter att applicera utbildningen ”Att det man lärt 

sig på utbildningen låter väldig bra och fint, men det är väldigt svårt att kunna genomföra såsom 

man blivit lärd.” A3 uppger också svårigheten att försöka använda all den kunskap man har 

samlat på sig från utbildningen på rätt sätt i klassrummet, då oväntade situationer uppstår. A3:s 

upplevelser sammanträffar med det som Lindgren diskuterar (2006), att nyexaminerade lärare till 

en början känner en viss osäkerhet inför lärarrollen på grund av en begränsad tillit på sin egen 

förmåga (Lindgren, 2006, s. 38-39). A1 erkänner också en viss osäkerhet kring arbetet: ”I feel like 

I’m missing something all the time, not doing something that I should be doing. Can be 

stressful.” A1 är en av dem som beskriver arbetet med barnen i klassrummet som krävande: ”Det 

uppkommer situationer man inte räknat med”. Ett samband kan ses med Lindgrens resultat vilket 

visar att lärare inte förrän sitt första år har utvecklad goda verktyg för att kunna hantera 

oförutsedda situationer i klassrummet (Lindgren, 2006, s. 38-39). A2 verkar däremot känna en 

större tillit till sig själv, men kollegornas attityder är inte uppmuntrande: ”I get remarks from 

teacher that I’m very organised and keen, but that will die in a few years, that it’s only because 

I’m new.” 

 

Majoriteten av respondenterna ger uttryck för sin frustration över att tiden inte räcker till och att 

yrkets arbetsuppgifter är många och mer komplexa än väntat. A1 uttalar sig: “I have heard at Uni 

that your first time as a full time teacher would be the hardest. Planning all yourself, looking into 

all areas, having all these new kids. The called the hidden curriculum, all that stuff. You can find 

that stressful. You are doing it on your own, you know, without a teacher telling you each little 

bit.” Lindgren (2006) stärker detta faktum med sina resultat som visar att nya lärare uppvisar 

stressymptom kopplat till sina arbetsuppgifter (Lindgren, 2006, s. 41). 

 

Arbetstimmar 

De sex nyexaminerade lärarna ger en gemensam bild över hur arbetstiden kan se ut för 

nyexaminerade lärare. Samtliga uppger att de arbetar fler timmar än vad de ska. ”Hur mycket jag 

arbetar totalt? Det vill ni inte veta”, säger S3 med ett skratt. A3 erkänner att hen arbetar nästa sex 

och en halv dag i veckan. Samtliga uttrycker frustration över att allting tar längre tid än vad man 

trott. ”As a new teacher you have to get your head around little things”, menar A2. 
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Därutöver är alla eniga om att det hela tiden uppstår nya, oväntade uppgifter. S2 berättar hur en 

halvtimme som var tänkt till lektionsplanering går åt till att exempelvis besvara ett telefonsamtal 

från en förälder. S1 var särskilt tydlig med att betona hur lektionsplaneringen inte tar upp så stor 

tid av läraryrket som hen först trott. ”Det är allt annat som kommer först, ja, föräldrar, rätta prov, 

och att bara ordna grejer och fixa, läxor, sjukanmälningar… Det är ju sånt där som man inte 

tänkt.” Detta går att samkoppla med Lindgrens (2006) syn på läraryrkets komplexitet och 

arbetsbörda. 

 

Kollegor och mentorskap 

Ett gemensamt drag för alla respondenter är att kollegiet på den nya skolan har underlättat deras 

arbete som nyexaminerade lärare. Många av respondenterna påpekar att de är hjälpsamma och 

man kan fråga saker. Flera av respondenterna tillade dock att det märks att de andra lärarna också 

har mycket jobb att göra och att man därför undviker att uppta alltför mycket av deras tid. 

Mentorskap framställdes som en positiv tillgång och som en lättnad för de nyexaminerade 

lärarna, då det alltid fanns någon de kunde rådfråga. Detta stärker Lindgrens (2006) 

argumentation för att mentorskap kan hjälpa nyexaminerade lärare i både deras känslomässiga- 

och yrkesmässiga utveckling, samt Arevius & Olssons (2007) diskussion rörande lärares zoner (se 

bakgrund).  

 

A3 förklarar hur hen inte har haft tillgång till någon mentor på grund av sjukdom, men istället 

blivit uppbackad av arbetslaget: ”Det är jätteviktigt att få höra av andra, eller de som jobbat länge, 

att det finns bra och dåliga dagar, och sen också få hjälp och stöd.” Samarbetet inom kollegiet 

varierade i omfång mellan de olika respondenterna och en förklaring till detta kan vara kulturen 

eller arbetssättet på den specifika skolan de kommit till. Nilssons (2012) resultat visade hur lärare 

blivit besvikna över bristen på samarbete på skolan, men detta var inget som uttalades under 

någon av intervjuerna.  

 

Valet att bli lärare 

Svaret på frågorna om varför respondenterna valt att utbilda sig till lärare och vad som är det 

bästa med yrket speglar de fem anledningar som Lortie (1975) presenterar i sin studie om varför 

läraryrket ses som attraktivt (se bakgrund). 
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De svar respondent A2 angav överensstämmer med alla Lorties angivna anledningar: Hen börjar 

med att motivera valet av yrke genom att förklara att det är någonting hen alltid velat bli eftersom 

hen älskar barn och har vuxit upp i en familj med både många barn och flera lärare. På frågan om 

det bästa med yrket ges följande svar: 

To have those faces smiling up on you and how the kids are very curious and wants to learn. It 

makes me think back on how I experienced primary school and what kind of teacher I would have 

liked to have. It is a very rewarding job, people always say that the money is no good or that the 

holidays are spent working. But it is actually so fulfilling spending time with the kids. It’s a good 

job. 

 

Ett gemensamt drag för alla tre australienska respondenternas är kopplingen till ”The 

Continuation Theme” och ”The Service Theme” i svaret på varför de valt att bli lärare. A1: 

I have always wanted to do it. I have always liked the idea of influence people, particularly in such 

a young age, that’s why I chose primary. I think that is the time when you can develop into the 

person that you are and I wanted to be a part of that.  

A3:  

I actually always wanted to become a teacher ever since I was little. It is one of those careers where 

you can see what difference you make in this kids. And that you can do that and shape them into 

members of the community that’s pretty special, and no one really seems to appreciate that. Here 

they really don’t think that teaching is a difficult job, but you actually spend so much time working. 

 

Även S1 anger utveckling som ett skäl till valet av yrke. Alla de svenska respondenterna angav att 

valet av yrket berodde på att de ville arbeta med barn och skapa bra relationer, då kopplat till 

”The Interpersonal Theme”. Att få träffa eleverna är också vad S2 och S3 anser vara det bästa 

med läraryrket. A1 känner också att hen inte kan få nog att vara med eleverna samtidigt som både 

hen och A3 beskriver att det bästa är när ”aha-känslan” infinner sig hos eleverna och att man får 

vara en del av det.  

 

Alla sex intervjuade lärare är nöjda med sitt val av yrke och överväger inte ett byte av karriär. S2 

svarar med skratt i tonen: ”Haha, ja det är jag, men man har ju tvivlat liksom på vad man gett sig 

in på.”  
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Diskussion 

I dagens Sverige är läraryrket och lärarutbildningen utsatta för hård kritik, speciellt efter 

försämrade resultat i nationella mätningar som PISA. Australien är ett av de länder som presterar 

förhållandevis bra i dessa mätningar och därför trodde vi, före genomförandet av vår studie, att 

resultaten i vår studie skulle spegla en lärarutbildning av högre kvalité än den svenska. Under 

intervjuerna fick vi trots detta förvånandesvis lika svar från de australienska och svenska 

respondenterna. Samtliga respondenter, oberoende nationalitet, gav uttryck för sin glädje över 

läraryrket och då främst mötet med elever samt den utveckling lärare får skåda hos dessa.  

 

Kulturella och språkliga nyanser kan ha resulterat i misstolkningar och vinklingar under 

intervjuerna. Vid intervjuerna på engelska var vi mer bundna till ett manus än vid de svenska då 

frågorna ställdes mer spontant och det ställdes även fler följdfrågor under dessa intervjuer. Detta 

kan ha haft en påverkan på respondenternas svar då exempelvis de svenska pratade mer fritt och 

verkade mer avslappnade. Vi är dock nöjda med vårt val av metod och fick fram trovärdiga svar 

på ett personligt och exemplifierat sätt vilket vi anser att vi inte skulle fått genom en annan 

metod. 

 

Vi har presenterat skillnader och likheter mellan de australienska och svenska respondenterna 

men utöver de explicita svar vi fått har vi även kunna urskilja en övergripande nyansskillnad i 

deras uttalanden. Vi har fått uppfattningen att de australienska respondenterna har en mer positiv 

syn på lärarutbildningen, där deras inställningar är att universitetet trots allt har gett dem de 

verktyg de har haft möjlighet till. När vi under intervjuerna har frågat respondenterna om de är 

nöjda med den utbildning de har fått har de svenska svarat ”nja” och varit mer kritiska till 

undervisningen. Vi tror att en potentiell orsak kan vara att de australienska respondenterna har 

erhållit mer kreativa och konkreta verktyg som går att applicera direkt i undervisning, vilket är 

något som efterfrågas bland de svenska respondenterna. En annan teori är att eftersom 

lärarutbildningen är hårt kritiserad i Sverige kan detta avspeglas i studenternas syn på sin egen 

utbildning. Ytterligare ett skäl kan vara en kulturell skillnad vilket i detta fall innebär att svenskar 

visar missnöje tydligare och mer öppet. 

 

Utifrån respondenternas svar finner vi många gemensamma drag för den första tiden som lärare, 

dock finns det olika aspekter som har en påverkan på introduktionen. Av dessa vill vi belysa 

betydelsen av skolkultur och miljön på skolan, dit relationer och värderingar inräknas. Kollegiets 

mottagande av en nybliven lärare kan spela en avgörande roll för hur läraren ser på sin 

yrkesidentitet och arbetsuppgifter vilket framgick i samtliga respondenters svar. Ett ytterligare 

stöd kan vara en god kommunikation med en specifik kollega som agerar mentor. 
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Ingen av de intervjuade lärarna har övervägt ett byte av karriär men de har erfarit tvivel under 

lärarutbildningen. Under intervjuerna framkom missnöje över utbildningen, men vi tror att 

anledningen till att respondenterna fortsatte var just glädjen över vetskapen att de till slut 

kommer att bli lärare. Alla var eniga om att lärarutbildningen inte gav en komplett förberedelse 

inför läraryrket, och praktiken ansågs vara det som gav dem mest. Många av de svårigheter som 

respondenterna upplevde i början av sin karriär, skulle kunna främjats genom mer praktik. Det är 

i sådana verkliga situationer dessa svårigheter uppkommer och genom att få dessa erfarenheter 

kan lärare utvecklas.  

 

Det som de svenska respondenterna framför allt saknade i sin utbildning var verktyg för att 

kunna hantera de sociala företeelserna i skolvärlden. De australienska respondenterna reflekterade 

över detta och kopplade social kompetens till en personlig egenskap, ”either you have it or you 

don’t have it”. Ur denna synvinkel ses social kompetens som något som inte går att lära sig. Alla 

respondenter såg den sociala kompetensen som den viktigaste, och med synsättet att denna 

kompetens inte går att utveckla under utbildningen, blir lärarutbildningen omotiverad. De 

svenska respondenterna verkar eftersträva mer träning i social kompetens och ser det då som 

något som går att uppnå och utveckla. Den stora frågan som uppkommer är huruvida den sociala 

kompetensen är möjlig att lära ut på universitet, om detta är något som lärare kommer att 

utveckla med tiden genom verklighetbaserande lärande eller om det är endast en medfödd 

förmåga.  

 

Om social kompetens går att lära sig på universitetet, kan det resoneras kring på vilket sätt det 

kan möjlighetsgöras. Vi tror att om utbildningen vill erbjuda studenterna dessa kunskaper, måste 

detta ske genom praktiska situationer och samtalsmetodik, antingen genom rollspel, drama eller 

liknande övningar. Med största fördel skulle dessa egenskaper utövas i verkliga situationer i 

skolmiljö i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Den australienska lärarutbildningen 

sätter lärarstudenterna i situationer där de får agera elever och de får därmed öva på att 

kommunicera med ”barn”. Vi ser att detta är en bra lösning för att få öva på detta samspel, men 

det optimala vore att få mer tiderfarenhet med verkliga barn. Betydelsen av praktik bör 

poängteras. De svenska respondenterna genomförde den äldre lärarutbildningen och som ett 

resultat av reformen för den nya lärarutbildningen som skedde 2011 har mängden 

verksamhetsbelagd utbildning minskat. Detta vill vi rikta kritik mot. Ett tydligt resultat av denna 

studie är att lärarstudenter efterlyser mer praktisk erfarenhet, vilket även vi som nuvarande 

lärarstudenter personligen upplever. Dessutom kan praktiken förbereda lärarstudenten för det 

första mötet med yrket, genom att ge mer erfarenheter från skolan. Praktiken kan fungera som ett 

medel för att undvika att lärardebuten blir lika chockartat som respondenterna i vår studie 

upplevt.  



36 

 

 

Slutligen vill vi lägga vikt vid att lärarutbildningen endast är en del av utvecklandet av 

lärarkompetens och att detta märks tydligast i erhållandet av social kompetens. Dessa färdigheter 

kan vara något som lärare lär sig i själva yrkesutövandet vilket leder till att även läraryrket blir en 

del av processen till att få lärarkompetens. Den sociala kompetensen är möjligen något som inte 

ska vara lärarutbildningens uppgift att ge de blivande lärarna, utan ett krav på lärarna att de ska 

kunna erhålla detta på egen hand. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjufrågor, svenska 

Frågor till intervju (svensk variant) 
1. Hur lång och vad för akademisk utbildning, inom både lärarutbildning och övrig, har du?  

2. Varför valde du denna utbildning, och att bli lärare? 

3. Tycker du att utbildningen har gett dig verktyg som du har behövt som lärare? 

4. Om nej – vad saknade du i utbildningens innehåll, som lärare idag? 

5. Om ja -Vad är det viktigaste som du tog med dig från din utbildning och har haft 

användning av i ditt yrke? 

6. Är det något (om nej- annat) som du anser borde förändras inom den utbildning du läst? 

7. Vilken kompetens anser du utbildningen har fokuserat mest på? 

8. Vilken kompetens anser du att du behärskar bäst? 

9. Vilken kompetens anser du att du behärskar sämst? 

10. Beskriv övergången från lärarutbildningen till läraryrket (och då med fokus på möte med 

elever, kollegor och arbetsuppgifter) 

11. Försök beskriva på vilka olika sätt utbildningen har varit viktig för din utveckling som 

lärare. 

12. Försök beskriva på vilka olika sätt mötet med kolleger på skolan har varit viktig för din 

utveckling som lärare. 

13. Upplever du att du har möjlighet att få det stöd du behöver från kollegor och övrig 

personal på skolan? 

14. Vad tycker du är det roligaste med ditt yrke? 

15. Vad är den största utmaningen för dig som nyexaminerad lärare? 

16. Hur många timmar i veckan arbetar du totalt? 

17. Hur många timmar i veckan lägger du på undervisning? 

18. Hur många timmar i veckan lägger du på lektionsplanering 

19. Hur många timmar i veckan lägger du på dokumentation? 

20. Är arbetsuppgifterna som du förväntade dig innan du blev examinerad lärare?  

21. Är du idag nöjd med ditt val av utbildning och yrke? Varför? 

22. Har du under utbildningens gång, eller i ditt yrkesliv, övervägt ett byte av yrke?  

23. Om ja -Varför? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor, engelska 

Questions for the interview (English version) 
1. What type of academic education or accreditation (in regards to teaching) have you 

received? How long was your education? 

2. Why did you choose to become a teacher? 

3. Do you believe that your teachers’ education has equipped you with the tools and skills 

required to become a teacher? 

4. If no- what was lacking in your education? 

5. If yes- what was the most important thing that you learnt during your education and what 

has been the most applicable concept that you have learnt? 

6. Is there something (else) that you would change with the education? 

7. Which skill/s did your teacher education primarily focus on? 

8. What is your strongest skill as a teacher? 

9. What is your weakest skill as a teacher? 

10. Describe your transition from a student to a practicing teacher. (focus on your interaction 

with pupils, colleagues and tasks) 

11. Describe the ways in which your education has been important for your development as a 

teacher 

12. Describe the ways in which your cooperation with colleagues has been important for your 

development as a teacher. 

13. Do you receive (or have the opportunity to receive) sufficient support from colleagues 

and staff at school? 

14. What do you enjoy most about your work as a teacher? 

15. What is the biggest challenge for you as a newly graduated teacher? 

16. How many hours a week do you work? 

17. How many hours a week do you dedicate to teaching? 

18. How many hours a week do you dedicate to planning lessons? 

19. How many hours a week do you dedicate to documentation? 

20. Are your tasks as a teacher similar to what you expected them to be (prior to becoming a 

teacher)? 

21. Are you satisfied with your choice of education and profession? Why? 

22. Have you, during your education or time as a teacher, considered changing professions? 

23. If yes- why? 
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Bilaga 3 – Underlag till intervju, svenska 

Lärarkompetens 

 

Didaktisk kompetens- planera, genomföra och utvärdera 

Läraren kan planera en undervisning utefter givna mål, få eleverna att uppnå dessa mål samt 

utvärdera resultatet. 

 

Social kompetens- mötet med elever och omgivningen 

Läraren är lyhörd för eleverna, bemöter elever, föräldrar och personal på ett bra sätt och 

värnar om dessa relationer. 

 

Ämneskompetens- ämneskunskaper 

Läraren har kunskaper inom det undervisande ämnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Bilaga 4 – Underlag till intervju, engelska 

Teacher skills 

 
Didactic skills – the ability to plan, execute and evaluate 

The teacher is able to plan learning situations with given aims, help students reach these goals 

and evaluate the results. 

 

Social skills – the teacher’s interaction with students and surrounding people 

The teacher is observant and communicates well with students, parents and staff. The teacher 

also cultivates these relations. 

 

Subject knowledge 

The teacher has relevant knowledge and broad understanding of the teaching subject.   

 


