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Abstrakt 

Studiens syfte var att nå djupare förståelse för nyblivna gymnasielärares första tid som 

verksamma inom skolväsendet efter genomförd ämneslärarutbildning. En kvalitativ ansats 

stod som grund för insamling och bearbetning av material i form av semistrukturerade 

intervjuer. Studiens respondenter utgjordes av gymnasielärare som var verksamma på skolor i 

mellersta och södra Sverige sedan 1 – 2,5 år tillbaka. Enligt studiens resultat upplevde de 

deltagande lärarna i stor utsträckning att läraryrket hade varit som de förväntat sig. De främsta 

orsakerna som låg bakom valet av läraryrket var intresset för undervisningsämnen samt ett 

starkt intresse för den pedagogiska delen av arbetet. Respondenternas arbetsmotivation 

påverkades i högst grad av elevernas respons på deras arbete, stöd från kollegor och ledning 

samt utrymme för personlig utveckling. En slutsats som kunde dras utifrån studiens resultat 

var att nyblivna gymnasielärare trots utmaningar och hög arbetsbelastning under sina första år 

som verksamma trivdes med sitt arbete.  
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Den första tiden som nybliven lärare kan i många fall upplevas som omvälvande och 

utmanande (Paulin, 2007; Ankarlund, 2019; Lindgren, 2013). Det har bedrivits studier 

gällande nya lärares upplevelser och erfarenheter av den första tiden som verksamma inom 

yrket och slutsatserna som har kunnat dras är dessvärre inte särskilt glädjande. Att inleda 

arbetet som lärare kunde för somliga innebära stora svårigheter och för en del var 

verkligheten ute i skolorna rentav en chock (Ankarlund, 2019). Några av de främsta 

svårigheter som upplevs var problematiken med att omsätta de teoretiska kunskaperna från 

lärarutbildningen ute i den praktiska skolmiljön, att hantera kontakt med elevers föräldrar, att 

balansera arbetet med fritiden samt att få respekt av eleverna och behålla auktoriteten och 

disciplin i klassrummet (Paulin, 2007). Som följd av detta var det vanligt att negativa känslor 

som frustration och oro uppkom bland nyblivna lärare vilket kunde sätta spår på den framtida 

karriären som lärare eller rentav leda till byte av bransch. Denna negativa bild av den första 

tiden i läraryrket verkade bli allt mer accepterad med tiden och uppfattas som en period alla 

lärare behövde gå igenom i början av karriären. Enligt Paulin (2007) upplevde även nya lärare 

att de omgående vid inledandet av arbetet fick hantera åtminstone lika krävande 

arbetsuppgifter som sina erfarna lärarkollegor. Därtill fick de även ta mycket ansvar och 

uppgifter runtom planerandet och undervisandet i sina ämnen. Ett exempel på detta var 

mentorsansvar för problematiska klasser samt att bedriva undervisning i ämnen där de 

saknade behörighet. Nyblivna lärare kan enligt forskning lätt få en oförtjänt negativ stämpel 

på grund av den bild som visas utåt. I sammanhanget glöms det lätt bort att dessa 

nyexaminerade lärare har behörighet i yrket efter en gedigen utbildning bakom sig och att det 

enda som skiljer de åt från övriga lärare är mängden arbetslivserfarenhet inom yrket (Paulin, 

2007). Enligt Ankarlund (2019) var lärarutbildningens förberedelser, mottagandet av 

arbetsgivaren samt den individuella förförståelsen av vad yrket innebar de främsta faktorerna 

som påverkade den första tiden som verksam inom läraryrket.  

 

Lindgren (2013) har undersökt nyblivna lärares första tid som verksamma efter avlagd 

lärarexamen. En av orsakerna bakom studiens utförande var att nå ökad insikt i varför en så 

stor andel lärare tar beslutet att byta yrkesbransch. Att börja arbeta som lärare är en mycket 

speciell situation eftersom individen i fråga inte längre är en lärarstudent utan plötsligt har fått 

behörighet att utföra för samma arbetsuppgifter och ta samma ansvar som sina erfarna 

lärarkollegor. Det ställs således ganska stora krav på nya lärare eftersom de genom 

utbildningen väntas ha fått insikt i yrkets komplexitet samt verktyg för hur de ska forma den 

egna lärarrollen. Av denna orsak är den första tiden som lärare för många mycket 
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omtumlande och krävande vilket i vissa fall kan bli för mycket och leda till avhopp och 

karriärsbyte (Lindgren, 2013).  

 

Struyven och Vanthournout (2014) har undersökt vilka bakomliggande orsaker som leder till 

att avhopp och byte av karriär bland nyexaminerade lärarstudenter. Enligt deras resultat fanns 

det många olika faktorer som låg bakom valet att avsluta sitt arbete inom lärarbranschen. 

Några av de främsta orsakerna var bristen på en positiv framtidssyn inom yrket, hög 

arbetsbelastning, låg tillfredsställelse i arbetet samt svårigheter med elever, kollegor eller 

skolans ledning. Struyven och Vanthournout (2014) beskrev även att det fanns ett samband 

mellan mängden arbetslivserfarenhet inom läraryrket och sannolikheten att ta beslutet att 

avsluta sitt arbete som lärare. Desto längre erfarenhet lärare hade inom yrket desto mindre 

blev risken att de skulle ta beslutet att byta karriär. Orsaken bakom detta var att lärare som 

hade arbetat under längre tid skapade en större trygghet och vana i yrket och således sjönk 

sannolikheten för att dessa lärare skulle ta beslutet att byta karriär (Struvyen & Vanthournout, 

2014).  

 

Det första året som verksam lärare benämns sedan 2011 som en introduktionsperiod, vilken 

den nya läraren behöver avklara för att få sin lärarlegitimation (Fransson, 2013). Under denna 

period bör nya lärare tilldelas en mentor i form av en erfaren lärarkollega som kan stödja sin 

nyblivna kollega i olika uppgifter som lärartjänsten innefattar. Bland annat kan den nya 

läraren rådfråga sin mentor vid funderingar om föräldrakontakt eller upplägg av ett 

kursmoment. Under introduktionsperioden skall skolans rektor se till att det finns en plan för 

introduktionen och även ta ansvar för att en korrekt lämplighetsprövning av den nya läraren 

genomförs under denna tid. Vid behov kan introduktionsperioden förlängas, vilket således 

innebär att lärarlegitimationen skjuts framåt (Fransson, 2013).  

 

Paulin (2007) har skrivit en avhandling gällande nyblivna lärares första tid i yrket. Det 

resultat som presenterades i arbetet visade att nya lärare hade goda kunskaper i sina 

undervisningsämnen samt i didaktik men att brister kunde uppfattas när det gällde social 

kompetens. De nya lärarna upplevde svårigheter i sina relationer med föräldrar, kollegor och 

elever, vilket innebar problematik i utövandet av läraryrket. De främsta problemen som togs 

upp bland lärarna som undersökts var att förstå och hantera problemelever, att skapa god 

arbetsro i klassrummet, att förhålla sig till lärarkollegor samt att förstå sig på elevernas 

föräldrar. Enligt Paulin (2007) uppstår dessa problem på grund av brister i 
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lärarutbildningarnas innehåll och arbetssätt samt den introduktion nya lärare fick när de 

påbörjade sin första lärartjänst. Enligt resultatet i avhandlingen visade det sig även att de 

svårigheter som nya lärare upplevde i hög grad hade ett gemensamt mönster som varierade 

med tiden. Under den första terminen som ny lärare lades fokus i hög grad på 

klassrumsinteraktionen och eleverna, vilket innebar att uppmärksamheten var riktad åt 

relationer. Följande termin brukade kännetecknas av att den nya lärarens uppmärksamhet 

fortsättningsvis var riktad åt samma håll men ur ett desto mer pedagogiskt och didaktiskt 

perspektiv. I detta skede breddades också lärarens synvinkel vilket innebar att elevernas 

föräldrar och lärarkollegorna också innefattades i relationerna på arbetsplatsen. Vid den tredje 

terminen hade den nya läraren i många fall blivit så pass bekväm i sin yrkesroll att hela 

läraruppdragets vidd och komplexitet började uppfattas. En slutsats som kunde dras  i 

avhandlingen var att lärarutbildningarna bör ses över gällande innehåll och arbetssätt för att 

underlätta integrationen av teori och praktik. Därtill menade Paulin (2007) att den 

introduktion som nya lärare får vid inledandet av arbetet bör förbättras i form av att utveckla 

mentorskapet samt den arbetssituation som den nye läraren placeras i.   

 

Orsaker bakom valet av läraryrket  

I en studie utförd av Bergmark, Lundström, Manderstedt och Palo (2018) undersöktes 

uppfattningar av yrket samt motiv bakom karriärsvalet bland nyblivna lärarstudenter vid 

Luleå Universitet. Studiens deltagare utgjordes av lärarstudenter som utbildade sig till tre 

olika lärarnivåer; årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt ämneslärare på gymnasienivå. Enligt det 

resultat som uppnåddes framkom fyra huvudsakliga drivkrafter bakom yrkesvalet bland de 

deltagande lärarstudenterna. Dessa var att få skapa goda skolupplevelser för elever. De 

lärarstudenter som själva hade haft goda skolupplevelser ville återskapa dem för sina egna 

framtida elever medan de som hade haft sämre upplevelser under sin skolgång ville förändra 

skolan framöver. Några andra faktorer som många framtida gymnasielärare upplevde som 

motiverande var att yrket kändes meningsfullt. Att få ett tryggt heltidsjobb som samtidigt var 

meningsfullt och hade utrymme för personlig utveckling var en framträdande orsak bland 

dessa lärarstudenter. Att bidra till samhället, både för enskilda individer såväl som i större 

skala, upplevdes även bland studiens deltagare som en stark drivkraft i valet bakom 

läraryrket. Arbetet som lärare har en viktig roll i samhället när det kommer till att fostra och 

utbilda goda medborgare. Bergmark et al. (2018) kunde utifrån studiens resultat dra slutsatsen 

att det till största del var inre faktorer som motiverade lärarstudenter till att utbilda sig och 
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arbeta inom läraryrket. Endast i enstaka fall uppgav studiens deltagare lön och övriga yttre 

faktorer som motiverande kopplat till deras yrkesval.  

 

Arbetstillfredsställelse  

De känslor, både positiva och negativa, och attityder som en arbetstagare har gentemot sitt 

arbete kan förklaras som den upplevda arbetstillfredsställelsen. En sammanfattande definition 

är hur tillfreds en individ är med sitt yrke (Schultz & Schultz, 2010). Det finns många faktorer 

som har visat sig inverka på en individs upplevda arbetstillfredsställelse, bland annat 

arbetsmiljö, kollegor, ledning och hur utmanande och motiverande arbetet känns. Bland lärare 

borde det vara av stor vikt att arbetstillfredsställelsen är god eftersom dessa individer har ett 

socialt yrke som sätter höga krav på dem och deras kompetenser. Att undervisa och bemöta 

elever skulle i många fall kunna upplevas som krävande och utmanande vilket leder till att 

lärare behöver ha god arbetsmiljö, stöd, bra kollegor och ledning för att klara av alla uppgifter 

som läraryrket innefattar (Schultz & Schultz, 2010).  

 

Arbetsmotivation  

Motivation har beskrivits som en mental process där individers beteende väcks, formas och 

kan riktas mot olika mål. Begreppet har delats upp enligt inre- och yttre motivation, vilket 

innebär att motivation kan komma inifrån individen eller från den omgivande miljön (Holt, 

2015, s. 446). Precis som det låter handlar arbetsmotivation om den motivation en individ 

upplever gentemot sitt arbete. Kreishan och Al-Dhaimat (2015) utförde en undersökning som 

rörde lärares arbetsmotivation där fokus var att ta reda på vilka faktorer som bidrog till högst 

motivation bland lärarna. Enligt lärarnas svar var det elevernas lärande och utveckling som 

var den främsta motivationskällan. Fler faktorer som togs upp var att ha en trivsam, 

uppmuntrande, stimulerande och flexibel arbetsmiljö med tydliga regler. Även den 

ekonomiska aspekten förekom bland lärarnas svar då de ansåg att en bidragande faktor till 

god arbetsmotivation var att ha en bra lön. Slutligen påpekade lärarna även att en mycket 

viktig faktor kopplad till motivation i arbetet som lärare var att trivas med sitt yrke och dess 

uppgifter (Kreishan & Al-Dhaimat, 2015).  

 

Beroende på vilka orsaker som ligger bakom valet av att söka till lärarutbildningen och 

därefter arbeta som lärare kan olika faktorer upplevas som viktiga för arbetsmotivationen 

bland lärare. Att få hjälpa andra, att arbeta med ungdomar och få trygga anställningsvillkor 

var de tre vanligaste orsakerna bakom valet av läraryrket enligt en studie utförd av Assllani 
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(2017). Övriga orsaker som också enligt studiens resultat visade ett starkt samband med valet 

av läraryrket var att ens förälder varit lärare, att den egna skolgången varit trivsam med bra 

lärare samt att man har haft ett personligt intresse för undervisningsämnena. En 

motsägelsefull orsak som flera uppgav hade lett dem mot läraryrket var att de själva haft 

dåliga erfarenheter av skolan och därför själva ville arbeta inom skolväsendet för att förbättra 

skolgången för barn och ungdomar och se till att de inte fick samma dåliga erfarenheter som 

de själva fått (Assllani, 2017).  

 

En teori som var vanligt förekommande i forskning berörande arbetsmotivation var den så 

kallade self-determinationsteorin som har tagits fram av Ryan och Deci (2000). Enligt denna 

teori styrdes arbetsmotivation av tre medfödda psykologiska behov vilka var känsla av 

kompetens, självbestämmande och social meningsfullhet. Ryan och Deci (2000) menade att 

en individ upplever motivation och driv av orsaken att denne ville utvecklas och nå personlig 

tillfredsställelse. Det psykologiska behovet kompetens innebar att en individ upplevde en 

högre grad av motivation till följd av att denne hade de förmågor som krävdes för att klara av 

utmaningar och uppgifter. Genom att lära sig nya färdigheter och kunskaper drevs således 

individen mot att fortsätta utvecklas på grund av att denne upplevde högre kompetens. 

Behovet självbestämmande innebar att individen i fråga upplevde sig ha kontroll över sitt 

beteende och sina mål. Vid känsla av kontroll upplevde individer en större drivkraft mot att 

uppnå sina mål utifrån sina förmågor. Det tredje behovet var social meningsfullhet och detta 

innebar att en individ upplevde större motivation av att känna en stark tillhörighet och 

samhörighet med andra individer, exempelvis på en arbetsplats (Ryan & Deci, 2000).  

 

Stress 

Begreppet stress har definierats som de kognitiva bedömningar, fysiska reaktioner och 

beteendetendenser som uppstår hos individer i situationer där de egna resurserna inte upplevts 

vara tillräckliga för att klara av de krav som ställts på individen i fråga (Holt et al., 2015, s. 

675). Vad som orsakar stress varierade i hög grad från person till person. Våra hjärnor kan 

inte skilja på verkliga och inbillade hot, vilket innebär att vi kan uppleva stress enbart av att 

föreställa oss exempelvis att någon närstående har avlidit eller att vi fått sparken från arbetet. 

Den biologiska förklaringen bakom fenomenet var att stress innebar en försvarsmekanism 

med syfte att klara sig undan hot av olika slag. Att i korta perioder känna sig stressad var helt 

normalt och i de flesta fall inte skadligt för individen. Om stressen däremot förekom i för hög 

grad under en längre tid kunde negativa följder uppkomma (Holt et al., 2015, s. 676). Ett 



     

 

 

8 

exempel på en situation som för många kunde förknippas med stress var att börja på ett nytt 

jobb. Detta har i allra högsta grad visat sig relevant för individer som börjat arbeta som lärare 

eftersom läraryrket i många undersökningar visat sig vara ett av de mest stressande arbetena 

på grund av hög arbetsbelastning och breda ansvarsområden. Faktorer som har visat sig 

påverka hur stressad en lärare upplever sig vara var vilka krav denne själv har på sina 

prestationer i sitt arbete, vilka förväntningar ledningen, kollegor och elever har på denne samt 

hur stor mängden arbete var i relation till den tid som var avsatt för arbetet. Konsekvenserna 

av att lärare upplevt hög stress i sitt arbete kunde vara att kvaliteten på deras undervisning 

blev lidande samt att deras sömn och hälsa försämrades, vilket innebar att en ond spiral 

startades (Lärarnas Riksförbund, 2019). 

 

Förväntningar 

I den aktuella studien undersöktes de förväntningar som nyblivna lärare haft inför arbetet som 

lärare i relation till den verklighet som de sedan möttes av när de har inledde sitt arbete. Det 

som menas med förväntningar var de känslor och förhoppningar som en individ byggt upp 

inom sig inför exempelvis en händelse. Vi utvecklar så kallade förväntningar som en 

förberedelse inför situationer och händelser som inte ännu har inträffat. Dessa förväntningar 

kan både karaktäriseras av positiva och negativa känslor. Att känna sig exalterad och spänd 

inför någonting är mycket vanligt och detta förknippas således ofta med positiva känslor men 

förväntningar kan även kännetecknas av ångest, stress och oro inför nya situationer eller 

händelser. Vilka förväntningar vi har inför olika situationer styrs till stor del av våra 

erfarenheter och personliga egenskaper (Holt et al., 2015, s. 660). Enligt  Struyven och 

Vanthournout (2014) upplevde många nyblivna lärare att deras förväntningar inför läraryrket 

inte uppfylldes vid inledandet av arbetet. En slutsats som deras studie presenterade var således 

att verksamhetsförlagd utbildning under lärarstudierna var mycket viktigt för att framtida 

lärare skulle ha en ökad förståelse och därmed korrekta förväntningar inför att börja arbeta 

inom yrket (Struvyen & Vanthournout, 2014).  

 

Syftet med studien var att nå djupare förståelse för nyblivna gymnasielärares första tid som 

verksamma inom yrket efter genomförd ämneslärarutbildning. De frågeställningar som har 

formulerats för studien var följande:  

1. Vilka förväntningar har nyblivna gymnasielärare inför att börja arbeta inom yrket?  
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2. Vilka åsikter har nyblivna gymnasielärare gällande lärarutbildningens innehåll och 

utformande kopplat till hur väl den förbereder framtida lärare inför det kommande 

yrket?  

3. Hur upplever nyblivna gymnasielärare sin motivation i arbetet?  

 

Metod 

I denna studie har en kvalitativ ansats använts, där syftet var att nå ökad förståelse gällande 

nyblivna gymnasielärares upplevelser av de första åren som verksamma inom yrket efter 

avslutad examen. Semistrukturerade intervjuer utfördes för att få den information från 

respondenterna som behövdes för att besvara studiens frågeställningar (Blomqvist & Hallin, 

2015, s. 45). Vid bearbetning och analys av det insamlade materialet användes den kvalitativa 

metoden tematisk innehållsanalys utifrån Burnards (1991) fjortonstegsprocess. Genom denna 

metod analyserades det insamlade materialet, vilket ledde till att teman, kategorier och 

underkategorier kunde urskiljas och presenteras i form av ett resultat i text och tabeller 

(Langemar, 2008, s. 69).  

 

Deltagare  

Deltagarna i studien utgjordes av lärare som var verksamma på gymnasieskolor i mellersta 

och södra Sverige. De kriterier som tilltänkta deltagare behövde uppfylla var att de hade en 

examen som ämneslärare och hade arbetat inom yrket i ett till tre år. Samtliga deltagare i 

studien hade utbildat sig till ämneslärare vid olika universitet runtom i landet och tagit 

examen mellan åren 2016 och 2018. Urvalet av deltagare skedde delvis utifrån ett geografiskt 

bekvämlighetsurval eftersom det var önskvärt att så många intervjuer som möjligt skulle vara 

möjliga att utföras på plats. Det totala antalet deltagare i studien var sju gymnasielärare varav 

sex av dessa var kvinnor och en av dem var en man. Medelåldern för deltagarna landade på 28 

år då åldersspannet var mellan 25 och 37 år. Den mängd arbetserfarenhet inom läraryrket efter 

avslutad examen som deltagarna hade varierade mellan 1 - 2,5 år.  

 

För att underlätta läsningen och förståelsen har pseudonym använts för samtliga respondenter. 

”Mia” tog examen som ämneslärare i ämnena engelska och samhällskunskap till sommaren 

2018 och har sedan dess arbetat som lärare på en gymnasieskola belägen i västra Sverige. Hon 

har därmed erfarenhet av att ha arbetat inom läraryrket i cirka 1,5 år. Den andra respondenten 

i studien var ”Ronja” och hon hade tagit sin ämneslärarexamen under höstterminen 2018 med 

ämneskombinationen engelska och religionskunskap. Hon blev därmed den mest 
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nyexaminerade ämnesläraren som deltog, eftersom hon endast hade knappt ett års erfarenhet 

av arbetet efter avslutad examen. Hon hade under detta år arbetat på en gymnasieskola i östra 

Sverige.  Studiens tredje respondent ”Anna” hade tagit sin ämneslärarexamen till sommaren 

2017 i ämnena svenska och svenska som andra språk. Hon hade således ungefär 2,5 års 

arbetserfarenhet av att ha arbetat som lärare på två olika gymnasieskolor i östra Sverige. 

Nästföljande respondent ”Karin” fick sin lärarlegitimation i juni 2018 med behörighet i 

ämnena svenska och engelska. Från och med hösten 2018 har läraren arbetat på en 

gymnasieskola i södra Sverige och hade därmed en arbetserfarenhet på 1,5 år. ”Ulrika” var 

studiens femte deltagande lärare och hon blev examinerad till ämneslärare i juni 2018. 

Ämneskombinationen i hennes examen var psykologi och religionskunskap och hon har 

arbetat på två olika gymnasieskolor båda belägna i sydöstra Sverige, vilket innebär att 

arbetserfarenheten inom läraryrket var 2,5 år. Den sjätte respondenten ”Rebecka” tog också 

examen som ämneslärare efter vårterminen 2017 och hon hade således 2,5 års 

arbetserfarenhet på två olika gymnasieskolor även dessa i sydöstra Sverige. Hennes 

kombination av ämnen var psykologi och engelska. Studiens sista respondent utgjordes av 

”Carl” som var den enda manliga deltagaren. Han hade likt ”Ulrika” och ”Rebecka” tagit ut 

sin lärarexamen till sommaren 2017 och arbetat sedan hösten samma år. Även denna nyblivna 

lärare arbetade på en gymnasieskola i en stad belägen i sydöstra Sverige. Hans 

ämneskombination var svenska och historia.   

 

Instrument  

Vid studiens datainsamling användes en semistrukturerad intervjuguide som tagits fram för att 

svara på studiens frågeställningar (se Bilaga 1). Frågorna som ingick i intervjuguiden 

formulerades utifrån tidigare studier som utförts inom forskningsområdet (Assllani, 2017; 

Ankarlund, 2019). I en semistrukturerad intervju ställs förberedda frågor men det finns även 

utrymme för följdfrågor och nya frågor som dyker upp under intervjuns gång, vilket kan leda 

till att olika riktningar kan tas under genomförandet av intervjun. Ordningsföljden på frågorna 

är inte heller avgörande i semistrukturerade intervjuer utan de kan ställas i den ordning som 

känns lämplig under intervjuns gång (Langemar, 2008, s. 69).  

 

Procedur  

Det första steget i datainsamlingsprocessen efter att intervjuguiden hade utformats var att ta 

kontakt med tilltänkta respondenter. Detta gjordes på två olika sätt. Inledningsvis kontaktades 

ett flertal rektorer vid gymnasieskolor belägna i samma kommun som studieledaren var 
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bosatt. Kontakt med dessa rektorer togs via mail där de ombads vidarebefordra informationen 

och förfrågan om deltagande till eventuella nyblivna ämneslärare i deras personal som 

passade in enligt studiens kriterier för deltagande. I mailet bifogades ett informationsbrev med 

relevant fakta om studien i sin helhet samt kontaktuppgifter till studieledaren och dennes 

handledare (se Bilaga 2). Därefter kunde de nyblivna gymnasielärare som kunde tänka sig att 

delta i studien höra av sig till studieledaren genom att besvara mailet. Nästa steg i processen 

var att en tidpunkt och plats för utförandet av intervju bestämdes i samråd med studiens 

deltagande gymnasielärare. Genom denna metod för att få kontakt med tilltänkta respondenter 

uppnåddes ett deltagarantal på tre gymnasielärare. Kontakt med respondenter togs även via en 

Facebook-grupp för lärare i vilken syftet var att dela med sig av undervisningsmaterial, ställa 

frågor, dela erfarenheter och även söka deltagare till undersökningar som denna. I denna 

Facebook-grupp lade studieledaren upp ett inlägg med kort och tydlig information om 

studien, deltagandekriterier, en förfrågan om deltagande samt kontaktuppgifter till 

studieledaren. De lärare i Facebook-gruppen som passade in på beskrivningen och ville delta i 

studien kommenterade inlägget och därefter togs kontakt och en tidpunkt för intervju 

bestämdes. Fyra stycken gymnasielärare hörde av sig till studieledaren genom denna metod 

och således uppnåddes ett totalt deltagarantal på sju respondenter i denna studie.  

 

Innan datainsamlingen kunde påbörjas utfördes en pilotstudie med syfte att testa frågornas 

relevans, formuleringar samt om de ledde till att respondenten gav den typ av svar som 

eftersträvades. I pilotstudien utfördes två intervjuer för att testa intervjuguidens frågor. Efter 

pilotstudiens genomförande kunde det konstateras att majoriteten av frågorna var tydligt och 

korrekt formulerade och ledde till svar som gav den information som eftersträvades i studien. 

Ett par frågor togs däremot bort eftersom de inte ledde till relevanta svar kopplat till 

frågeställningar och syfte. Några av intervjuguidens frågor omformulerades med syftet att bli 

mer öppna och således minska risken att respondenterna skulle tolka formuleringen som att 

författaren väntar sig ett visst svar på frågorna och av denna orsak inte svara sanningsenligt 

(Blomqvist & Hallin, 2015, s. 71).   

 

Inledningsvis var målsättningen att samtliga intervjuer skulle utföras på plats eftersom detta 

har visat sig leda till ökad kontroll över datainsamlingen och även skapar en mer trivsam och 

bekväm situation under utförandet av intervjun för både intervjuare och respondent 

(Langemar, 2008, s. 78). Av denna orsak kontaktades först rektorer på gymnasieskolor 

belägna i närliggande kommun för att öka chanserna att nå nyblivna gymnasielärare som var 
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geografiskt nära och därmed kunde intervjuas på exempelvis sin arbetsplats. Däremot visade 

det sig vara svårt att få kontakt med ett tillräckligt stort antal respondenter genom denna 

metod och därför togs beslutet att intervjuer även kunde utföras via telefon. Detta resulterade 

snabbt i att flera respondenter kunde inkluderas, ett större antal intervjuer var möjliga att 

utföra och därmed ökade studiens mängd av insamlad data. Totalt utfördes sju intervjuer 

varav fyra av dessa genomfördes på respondenternas arbetsplats och de resterande tre utfördes 

via telefon. Samtliga intervjuer spelades in på studieledarens dator genom ett 

inspelningsprogram efter att respondenterna givit sitt samtycke. Intervjuernas längd varierade 

mellan 48 och 76 minuter och den sammanlagda intervjutiden landade på 7 timmar och 34 

minuter. Varje intervju transkriberades från ljudfil till textformat för att underlätta 

analysprocessen av all insamlad data (Langemar, 2008, s. 79).  

 

Analysprocess 

Den metod som användes för att bearbeta och analysera respondenternas svar till ett resultat 

kopplat till syfte och frågeställningar var en kvalitativ tematisk innehållsanalys. Eftersom 

datainsamlingsmetoden utgjordes av semistrukturerade intervjuer utgick dataanalysen från 

Burnards (1991) fjortonstegsprocess. Omgående efter att varje enskild intervju hade utförts 

gjordes korta anteckningar gällande de svar som respondenterna hade givit för att underlätta 

nästkommande steg i analysprocessen och inte riskera att viktiga punkter och fynd skulle 

glömmas bort. Därefter transkriberades den inspelade intervjun följt av en djupläsning av 

denna text för att få en ökad inblick i alla svar som respondenten gav kopplat till studiens 

frågeställningar och syfte. I detta skede hade de första tre stegen i Burnards (1991) process 

utförts.  

 

Följande steg i processen var att dyka ner i det insamlade datamaterialet och granska de 

transkriberade intervjuerna noggrant för att kunna finna och identifiera underkategorier, 

kategorier samt teman att presentera studiens resultat enligt. Dessa steg i Burnards (1991) 

process handlade i stora drag om att i den stora massan av intervjuernas innehåll urskilja den 

information som svarade på studiens formulerade frågeställningar och syfte. För att underlätta 

denna process fördes anteckningar vid genomläsning av transkriberingarna och således kunde 

underkategorier, kategorier och teman hittas. Dessa fick dock bytas ut, ändras och 

omformuleras vid flertalet tillfällen efter att transkriberingarna lästs om och nya fynd blivit 

hittade.  
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Vid oklarheter eller risk för misstolkning av exempelvis ett svar i någon av intervjuerna 

menade Burnard (1991) att respondenten i fråga skulle kontaktas igen för att reda ut 

eventuella frågetecken. Detta skedde vid ett tillfälle under analysprocessen i denna studie där 

författaren upplevde att en av respondenterna hade sagt emot sig själv i ett av sina svar vilket 

resulterade i att tolkningen av svaret blev svårt. Kontakt togs därför med respondenten i fråga 

och denne fick förtydliga sitt svar och därmed kunde det inkluderas i analysen. All insamlad 

data i form av inspelade ljudfiler och transkriberingar sparades under hela studiens 

genomförande för att möjligheten att gå tillbaka och lyssna på ljudfilen eller läsa 

transkriberingen om behov uppstod skulle vara möjlig. Detta visade sig vara mycket 

behjälpligt under hela analysprocessen och även Burnard (1991) tryckte på vikten av att ha 

kvar all insamlad data av just den orsaken att författaren med enkelhet skulle kunna återgå till 

en intervju vid minsta frågetecken och därmed få ett korrekt resultat i sin studie. Det sista 

steget i analysprocessen var att utifrån de underkategorier, kategorier och teman som blivit 

funna presentera ett resultat både genom en tabell och texter för att underlätta förståelse för 

läsare.   
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande enhet Kondensering     Kod                 Underkategori      Kategori 

”Man är i en position där 

det ställs krav på en från 

flera olika håll och i 

perioder där man känner sig 

lite eländig kan alla dessa 

krav från både elever, deras 

föräldrar, skolans ledning 

och även kollegor kännas 

ganska tungt.” 

Mycket krav 

ställs på en som 

lärare från olika 

håll, vilket kan 

vara tungt under 

vissa perioder   

Hög 

arbetsbelastning 

 

Läraryrket har 

varit sämre än 

förväntat 

Förväntningarna 

stämde till viss del 

överens med 

verkligheten 

”Det har varit över 

förväntan faktiskt. Mycket 

roligare än vad jag hade 

tänkt, speciellt att få arbeta 

med ungdomar.” 

 

Roligare än 

väntat att arbeta 

inom skolan och 

med ungdomar 

Läraryrket är 

roligt 

Läraryrket har 

varit bättre än 

förväntat  

Förväntningarna 

stämde till viss del 

överens med 

verkligheten 

”Jag pluggade psykologi på 

college i USA och tanken 

var att jag skulle fortsätta 

med det, sedan fastnade jag 

på kognition och inlärning 

och ville fördjupa mig i det 

området. Då blev jag 

intresserad av läraryrket 

eftersom det handlar om att 

ta del av inlärning.” 

 

Blev intresserad 

av läraryrket på 

grund av studier 

i psykologi där 

intresset blev 

stort för 

kognition och 

inlärning   

Valet av läraryrke 

grundade sig i 

intresse för 

inlärning och 

kognition 

Intresse för 

ämnet  

 

Intresse för ämnet 

eller för det 

pedagogiska 

”Jag tycker att utbildningen 

i sin helhet har förberett 

mig väl inför arbetet. 

Framförallt i mina 

undervisningsämnen.” 

I det stora hela 

väl förberedd, i 

synnerhet goda 

ämneskunskaper 

Ämneskunskaper Goda 

ämneskunskaper 

Lärarutbildningens 

styrkor  

 

 



     

 

 

15 

Etiska överväganden 

Under utförandet av denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer i form av informations-, samtyckes-, nyttjande- samt konfidentialitetskravet. Då de 

tilltänkta respondenterna kontaktades och fick förfrågan om deltagande i studien delgavs de 

all väsentlig information om studien, dess syfte, relevans och plan för utförande. Därtill 

upplystes de även om att deltagandet i studien var anonymt och frivilligt samt att de inte 

behövde besvara samtliga frågor i intervjun om de inte ville eller kände sig bekväma med det. 

De fick även veta att det var möjligt att ta beslutet att avbryta sitt deltagande när som helst 

under processen (Langemar, 2008, s. 155).  

 

All insamlad data i form av intervjuernas innehåll och deltagarnas personuppgifter 

behandlades konfidentiellt, vilket innebar att inga utomstående kunde komma åt denna 

information samt att tystnadsplikt gällde. Vid transkribering av intervjuerna avidentifierades 

allt insamlat material för att personliga uppgifter så som namn och vilka skolor lärarna var 

verksamma på inte skulle framgå i presentationen av studiens resultat eftersom anonymitet 

hade utlovats. De frågor som ställdes i intervjun formulerades med syfte att undvika 

uppkomsten av negativa känslor så som ångest, oro eller ilska bland respondenterna. Ingen av 

frågorna bör heller ha upplevts som kränkande bland de nyblivna lärarna att svara på. 

Samtliga deltagare uppmanades att höra av sig i efterhand ifall de upplevde att de ville justera, 

förtydliga eller ta bort något i svaren som de givit under intervjuerna. Allt insamlat material i 

form av intervjuer användes enbart till det ändamål som uttrycktes i studiens 

syftesformulering och frågeställningar och inga obehöriga personer fick ta del av materialet 

(Langemar, 2008, s. 155).  

 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att nå djupare förståelse för nyblivna gymnasielärares 

första tid som verksamma inom yrket efter avslutad ämneslärarexamen. De teman som genom 

analysprocessen framkom var följande: Förväntningar inför yrket, Orsaker bakom valet av 

yrke, Arbetsmotivation bland nyblivna gymnasielärare samt Lärarutbildningen (se Tabell 2). 

Dessa teman kommer att utgöra resultatets underrubriker för att underlätta läsning och 

förståelse. Studiens funna kategorier och underkategorier beskrivs under dessa rubriker 

tillsammans med tillhörande citat från de deltagande gymnasielärarna. Nedan presenteras 

samtliga teman, kategorier och underkategorier i en översiktlig tabell (se Tabell 2).  
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Tabell 2. Sammanställning av studiens resultat  

  Tema                                        Kategori                Underkategori 

Nyblivna lärares förväntningar 

inför yrket  

Förväntningarna stämde till 

viss del överens med 

verkligheten  

Läraryrket har varit över  

förväntan  

 

Läraryrket har varit sämre än 

förväntat  

 

Orsaker bakom valet av 

läraryrket   

 

Grundade sig i intresse för 

ämnet alternativt intresse för 

pedagogik  

 

Intresse för ämnet  

Intresse av att följa och stödja 

utveckling och lärande hos 

elever 

 

Arbetsmotivation bland 

nyblivna ämneslärare 

 

Faktorer som påverkade den 

upplevda arbetsmotivationen 

 

Arbetsmotivationens 

utveckling 

 

Stärkande faktorer 

Sänkande faktorer  

 

Högre grad av motivation 

sedan arbetets start   

 

Nyblivna lärares åsikter 

gällande lärarutbildningen 

 

Lärarutbildningens styrkor 

 

 

Lärarutbildningens svagheter  

 

Ämneskunskaper 

Den verksamhetsförlagda 

utbildningen  

Brist på didaktisk koppling 

Den verksamhetsförlagda 

utbildningen  

Fördelning av kurser  

För mycket teori   
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Nyblivna lärares förväntningar inför yrket 

Förväntningarna stämde till viss del överens med verkligheten  

Samtliga respondenter uppgav att de förväntningar som de haft inför läraryrket till stor del 

bekräftats sedan de börjat arbeta som ämneslärare på gymnasiet. En aspekt som däremot 

förvånade de flesta deltagande lärare var yrkets komplexitet, med andra ord att det innefattar 

så mycket uppgifter och ansvarsområden som utbildningen inte i särskilt hög grad förbereder 

en inför. Främst togs mentorskapet och allt vad det innebär upp som en del av yrket som flera 

av lärarna upplevde att tog mer tid och energi än väntat framförallt under den första tiden som 

verksam gymnasielärare. Flera av lärarna uppgav att de hade föredragit att enbart få fokusera 

på planering och utförande i sina undervisningsämnen under den första tiden i arbetet av 

orsaken att detta skulle bidra till mindre stress och arbetsbelastning samt att det skulle finns 

mer utrymme för att lära känna skolan.  

 

Läraryrket har varit över förväntan: Anna, studiens tredje respondent, upplevde på flera sätt 

att läraryrket hade varit över förväntan. Hon trivdes särskilt bra med att få arbeta med 

ungdomar. Innan ”Anna” började arbeta som lärare hade hon uppfattningen att varje enskild 

lektion var mycket avgörande för att få elevernas respekt och uppmärksamhet framöver. 

Denna förväntan visade sig dock inte stämma. ”Anna” upplevde att oavsett hur föregående 

lektion hade varit så kunde den nästkommande bli mycket bättre. Detta var en mycket positiv 

och betryggande upptäckt eftersom det sänkte pressen som kan uppstå vid början av 

exempelvis en ny termin eller kurs.  

Det har varit över förväntan faktiskt. Mycket roligare än vad jag hade tänkt, speciellt att få 

arbeta med ungdomar. (Anna)  

 

En del av läraryrket som respondenten Ulrika hade upplevt som lättare än förväntat var att 

hålla i föreläsningar och bedriva undervisning för elevgrupper. Detta var någonting som hon 

hade känt sig orolig inför när det kom till läraryrket mycket på grund av att hon aldrig varit en 

sådan person som trivts med att stå i centrum och tala inför en större grupp människor. På en 

kortare tid än väntat föll det sig naturligt för henne att bedriva undervisning och hon kände 

numera sällan någon större nervositet inför att undervisa. 

(…) hur snabbt det föll naturligt för en att stå inför en klass och ha ett grundlugn i vad man 

gör. Givetvis kan man fortfarande vara lite nervös exempelvis inför att starta upp en ny kurs 

men det flyter på mycket bättre efter att man har utsatt sig för det en tid. Det är en väldigt 

härlig utveckling i sig själv, tycker jag. (Ulrika)  
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Läraren Rebecka kände sig innan och under lärarutbildningen oroad inför läraryrket på grund 

av de kommentarer hon fått då hon berättat om sitt yrkesval. ”Oj, ska du bli lärare? Det 

kommer att bli tufft, eleverna kan vara så otrevliga och respektlösa” var vanliga kommentarer 

som hon fick, vilket skapade oro och sänkte hennes förväntningar inför arbetet som lärare. 

Dessa låga förväntningar blev däremot snabbt motbevisade efter att Rebecka hade börjat 

arbeta inom läraryrket och upptäckte att elever i de allra flesta fallen är mycket respektfulla 

och trevliga mot lärare.  

Och då upplevde jag att det var, iallafall inte alls på det sättet som jag hade var rädd för att 

det skulle bli när man började arbeta. Jag blev jätte glatt överraskad över det. Eleverna är 

verkligen jättegulliga och respektfulla till väldigt stor del, men så är det ju med allt i livet, det 

uppstår alltid situationer ibland och detta gäller även i skolan såklart. (Rebecka)  

 

Läraryrket har varit sämre än förväntat: Vissa delar av läraryrket hade i lägre grad stämt 

överens med de förväntningar som respondenterna hade inför inledandet av yrket. Läraren 

Mia tyckte att det som främst skiljde sig åt mellan hennes förväntningar och verkligheten var 

att mentorskapet skulle ta upp så mycket tid och energi av arbetet, vilket hade upplevts som 

tungt för henne. 

Mycket har varit som jag hade förväntat mig. Det som jag inte hade förväntat mig var väl att 

det skulle vara så mycket runtom, jag fick ju klassansvar direkt när jag blev fastanställd. 

(Mia)  

 

En aspekt som läraren Ulrika ansåg att hade varit mer utmanande än förväntat i arbetet som 

lärare var att ha krav och förväntningar på sig från flera olika håll. Som lärare ställer eleverna 

krav, likväl som deras föräldrar, skolans ledning och även kollegor i vissa situationer. Under 

perioder med mycket arbete och bristande motivation kan alla dessa krav från olika håll 

upplevas som tunga enligt henne.  

Man är i en position där det ställs krav på en från flera olika håll och i sämre perioder när 

man känner sig lite eländig kan alla dessa krav från både elever, deras föräldrar, skolans 

ledning och även kollegor kännas ganska tunga. (Ulrika) 

 

Läraren Rebecka upplevde att mentorskapet och all dokumentation som lärare förväntades 

göra hade varit tyngre än vad hon hade förväntat sig. Hon var förvånad över att det var så 

mycket runtomkring att vara lärare, vilket tog upp mycket tid och energi.   
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Sen är jag lite förvånad över hur mycket det är runtomkring att vara lärare, bland annat med 

mentorskap och all dokumentation som man förväntas göra. (Rebecka)  

 

Orsaker bakom valet av läraryrket 

Grundade sig i intresse för ämnet alternativt intresse för pedagogik 

När det kommer till orsaker bakom valet av yrke uppgav lärarna varierande svar. Endast 

deltagaren Mia uttryckte att hon hade velat bli lärare sedan länge tillbaka och att det enda som 

hade varit osäkert var på vilken skolnivå hon skulle arbeta samt vilka hennes 

undervisningsämnen skulle bli. Flera av de övriga deltagande lärarna upplevde att den främsta 

orsaken bakom yrkesvalet var att de tyckte att utveckling och lärande var intressant och av 

denna orsak valde att arbeta med det. Det var också ett antal lärare i studien som uppgav att 

det som styrde deras val av arbete grundade sig i att de hade starka intressen för de ämnen 

som de undervisade i och av denna orsak lockades till läraryrket.  

 

Intresse för ämnet: Läraren Anna hade ett stort intresse för det svenska språket sedan hon 

flyttade till Sverige och lärde sig svenska på SFI (Svenska för invandrare). På grund av detta 

stora intresse för ämnet svenska tog hon beslutet att söka till ämneslärarutbildningen med just 

svenska som huvudämne.  

Jag var väldigt intresserad av det svenska språket och började därför studera på 

lärarutbildningen med ämneskombinationen svenska och svenska som andra språk för att 

lära mig språket bättre. (Anna)  

 

Respondenten Carl hade ett stort intresse för ämnet historia och började därför överväga att 

söka till ämneslärarprogrammet med inriktningen historia. Det i kombination med att  

människor i hans omgivning uttryckte att han hade passat så bra som lärare eftersom han har 

förmågor som kan förknippas med en bra lärare, tog han beslutet att ansöka till utbildningen.   

Jag har ett stort intresse för historia och ville studera det på universitetet. En av de bästa 

linjerna för att göra det var lärarprogrammet och därmed började jag överväga att utbilda 

mig till lärare. Detta i kombination med att folk i min närhet tyckte att jag skulle passa så bra 

som lärare ledde till att jag efter att ha gått på en introduktionsföreläsning tog beslutet att 

söka till ämneslärarutbildningen. (Carl)   

 

Intresse av att följa och stödja utveckling och lärande hos elever: Mia tillhörde den kategorin 

av lärare som hade ett starkt intresse för pedagogik. Hon började studera på lärarutbildningen 
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omgående efter att ha tagit studenten och valde då ämneskombinationen engelska och 

samhällskunskap. Det som Mia upplevde att var mest lockande med läraryrket var att få 

hjälpa andra, känna sig behövt samt att ens arbete var betydelsefullt.  

Den grupp av lärare som jag tillhör, höll jag på att säga, det är den pedagogiska delen jag är 

intresserad av, det har jag alltid varit. Jag är ju väldigt så, jag tycker om människor. Jag 

tycker om att hjälpa till, göra skillnad och känna att jag är behövd. (Mia)  

 

Även studiens sjätte respondent Rebecka upplevde att läraryrket lockade på grund av den 

pedagogiska delen, men hon var osäker på vilken typ av lärare samt vilka 

undervisningsämnen som lockade mest. Det som avgjorde var hennes stora intresse för 

psykologi och därför började hon studera på ämneslärarprogrammet med huvudämnet 

psykologi.  

Jag började studera på lärarutbildningen direkt efter gymnasiet och valde då ingångsämnet 

psykologi eftersom jag tycker att det är intressant. Jag hade ingen tydlig bild av vilken typ av 

lärare jag skulle bli men jag gillade den pedagogiska delen och körde därför på vad jag 

tyckte att kändes mest intressant. (Rebecka)  

 

Läraren Ronja hade från början ingen tanke på att bli lärare men när hon studerade ämnet 

psykologi på college i USA upptäckte hon hur intressant det var med kognition och inlärning, 

vilket banade väg för valet att börja studera till lärare. En stor del av läraryrket handlar om att 

ta del av och stödja elevers inlärning, vilket lockade denna respondent till valet av detta 

arbete.  

Till att börja med så skulle jag inte alls bli lärare utan jag började plugga psykologi på 

college när jag bodde i USA. Tanken var att jag skulle fortsätta med det men sen fastnade jag 

på kognition och inlärning och tyckte att det var jättespännande och ville fördjupa mig i det 

området. I det skedet  började jag väl inse att det är lärare jag vill vara, för att jag tycker att 

det är så spännande hur man lär sig. (Ronja)  

 

Arbetsmotivation bland nyblivna ämneslärare 

Faktorer som påverkade den upplevda arbetsmotivationen  

Enligt de flesta deltagande lärare kunde en och samma faktor påverka den upplevda 

arbetsmotivationen i olika riktningar. Ett exempel på en sådan faktor var elevernas respons på 

undervisningen. Om de var nöjda och gav läraren positiv återkoppling kunde detta ha en stor 

stärkande effekt på lärarens upplevda arbetsmotivation. På samma sätt kan elevers respons 
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sänka lärarens arbetsmotivation drastiskt om de uttryckte missnöje över en lektion, vilket 

därmed gjorde att även läraren själv blev missnöjd.  

 

Stärkande faktorer: Ronja upplevde att arbetsmotivationen styrdes i hög grad av elevernas 

framgångar och prestationer i ämnena, vilken respons de ger på undervisningen som läraren 

erbjuder, stödet från ledning och kollegor samt utrymmet för personlig utveckling på 

arbetsplatsen. Att sträva och jobba mot mål, exempelvis att eleverna ska lära sig någonting 

och uppnå viss kunskap, ansåg Ronja att var en stor drivkraft i arbetet som lärare.  

Jag har ju en inbiten vilja till att eleverna ska lyckas. Mycket av min motivation handlar om 

att sträva efter mål och hjälpa eleverna att nå dit. Även att få positiv respons från dem bidrar 

till att min motivation i arbetet ökar. En annan faktor som ökar motivationen är att ha goda 

kollegor som ger en stöd. (Ronja)  

 

Att lyckas med planerande och utförande av lektioner ansåg läraren Sonja att bidrog till att 

hennes motivation gentemot arbetet som lärare ökade. Framförallt i de situationer när något 

moment till och med gått bättre än vad hon hade väntat sig. En annan enligt respondenten 

viktig faktor när det kommer till god arbetsmotivation var att få vara kreativ. Sonja upplevde 

att det fanns ett stort utrymme att utifrån kursplanen fritt forma och lägga upp undervisningen 

i sina ämnen, vilket hon trivdes mycket bra med.  

Jag motiveras av att lyckas med planering och genomförande av lektioner, speciellt när det 

går bättre än vad man hade väntat sig. En annan sak med läraryrket som ökar min motivation 

är att man har ganska fria händer när det kommer till utformande av sin egen undervisning. 

(Sonja)  

 

För läraren Ulrika påverkades arbetsmotivationen till stor del positivt av att få hjälpa eleverna 

att utvecklas och ta sig an kunskaper inom ämnen som hon själv brinner för. Hennes 

personliga intresse för sina undervisningsämnen var också en positiv faktor kopplat till 

arbetsmotivationen som lärare.  

I grunden motiveras jag av att följa utveckling. Som lärare får man en grupp med elever som 

med ens hjälp ska ta sig an kunskaper inom ämnen som man själv tycker att är intressanta. 

Jag känner också ett driv av att jag har ett starkt intresse för mina undervisningsämnen. 

(Ulrika) 
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Sänkande faktorer: Läraren Mia upplevde att hennes arbetsmotivation i väldigt hög grad 

påverkades av elevernas mående och den stämning som rådde i klassrummet. Vid tidpunkten 

för intervjun hade hon haft en sämre period och därmed lägre arbetsmotivation på grund av att 

en mobbningssituation rådde i hennes mentorsklass. Detta tärde mycket på Mia som hade 

svårt för inte investera mycket på det emotionella planet i situationer som denna när elever 

upplevde svårigheter av olika former.  

Jag påverkas mycket av elevernas respons och mående. Nu har vi ju haft en sämre period i 

klassen och det har även tärt mig och min arbetsmotivation väldigt mycket. (Mia)  

 

Att ha för hög arbetsbelastning vilket innebar att uppgifter behövde utföras snabbt och således 

inte hann bli noggrant gjorda upplevde läraren Ulrika att påverkade hennes motivation 

gentemot arbetet som lärare negativt. Som prestationsmänniska kände hon ett starkt driv till 

att göra ett bra jobb och få känna sig nöjd över sina prestationer.  

Vid för hög arbetsbelastning där man tvingas hasta igenom uppgifter och inte hinner göra 

dem noggrant sjunker min arbetsmotivation. Jag är en prestationsmänniska och vill därför 

känna att jag gör ett bra jobb som jag kan vara nöjd över. (Ulrika)  

 

Arbetsmotivationens utveckling  

När det kommer till motivationen gentemot arbetet upplevde alla lärare som deltog i studien 

att den hade blivit högre med tiden, vartefter de blivit mer bekanta med skolan, dess personal 

och elever samt att de blivit tryggare i sin yrkesroll och byggt upp en grund gällande 

planering och utförande av undervisning i sina ämnen. Någonting som samtliga respondenter 

tog upp gällande denna aspekt var att deras arbetsmotivation varierade mycket under olika 

perioder, vilket till stor del påverkades av elevernas prestationer och mående samt lärarens 

personliga hälsa. Ingen av lärarna upplevde att motivationen mot arbetet hade haft en linjär 

utveckling under tiden som de arbetat utan det gick mycket upp och ner beroende på många 

faktorers inverkan. Av denna orsak tyckte vissa lärare att det var svårt att avgöra om deras 

motivation hade blivit högre eller lägre, men i det stora hela kände de att den ökade 

tryggheten och erfarenheten bidrog till högre motivation.  

 

Högre grad av motivation sedan arbetets start: En av lärarna som upplevde att 

arbetsmotivationen hade stigit sedan arbetets start var Sonja. Under den första terminen som 

verksam gymnasielärare upplevde hon att det mest handlade om att ”överleva”. All tid lades 

på att planera och utföra undervisning samt på att bygga upp relationer till eleverna. I slutet av 
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den tredje terminen som verksam lärare upplevde Sonja att hon hade fått mer energi och tid 

för att lära känna sina kollegor och bredda sitt fokus i arbetet samt att ha ett liv utanför jobbet, 

vilket hade lett till en högre upplevd arbetsmotivation.  

Under den första terminen handlande det typ om att överleva. Jag ansträngde mig för att 

göra ett bra jobb och bygga upp relationer till eleverna, men jag orkade inte med någonting 

annat. Följande termin blev det bättre och jag kunde börja lära känna mina kollegor mer och 

bredda mitt fokus. Nu under den tredje terminen har det varit mycket bättre, nu känner jag att 

läraryrket kan vara som ett helt vanligt jobb dit man går och bara arbetar av en dag ibland, 

utan att det behöver vara superkul eller supertungt. Jag har fått mer energi och därför har 

min motivation blivit högre. (Sonja)  

 

Läraren Rebecka kunde i efterhand konstatera att främst den första terminen som verksam 

lärare hade varit mycket tung och därmed tärde på hennes arbetsmotivation. Detta berodde till 

stor del på att hon blev mentor för en grupp elever i årskurs 1 som hade mycket frågor och 

ärenden till henne samtidigt som hon själv hade mycket nytt att ta in och lära sig under denna 

period. Vartefter tiden gick och Rebecka blev mer bekant med skolan och bekväm i sin 

yrkesroll ökade hennes motivation i arbetet som lärare drastiskt.  

Nu i efterhand kan jag konstatera att jag hade väldigt mycket att göra i början, främst under 

den första terminen, som tärde på min motivation. Jag blev mentor för en årskurs 1 direkt 

vilket blev tungt eftersom dom var nya på skolan och hade mycket frågor och ärenden till mig, 

som var lika ny och osäker som dom. Med tiden så har det blivit bättre, efter att man har 

kommit in i arbetet och lärt känna skolan. (Rebecka)  

 

Carl upplevde att motivationen mot arbetet hade blivit något högre med tiden sedan 

inledandet av arbetet för 2,5 år sedan. Orsaken bakom detta menade han att främst var att han 

blivit mer trygg och bekväm i sin yrkesroll, byggt upp en repertoar av undervisning i sina 

ämnen och även lärt känna skolan, dess elever och kollegorna. Tack vare detta hade han mer 

tid och energi till att utvecklas som lärare och kände även att han kunde ha ett liv utanför 

arbetet i högre grad än tidigare.  

I slutändan känner jag att motivationen har blivit högre faktiskt. Det är klart att den går i 

perioder, den går inte i en rak linje uppåt, men efter att man har kommit in mer i yrket har det 

blivit mer motiverande att arbeta. (Carl)  
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Nyblivna lärares åsikter gällande lärarutbildningen 

Berörande lärarutbildningen uppgav studiens respondenter varierade åsikter gällande hur väl 

förberedda de blev inför arbetet som lärare samt utbildningens innehåll, kvalité och 

utformning. De flesta av lärarna upplevde att det fanns delar av utbildningen som var bra och 

behjälpliga inför läraryrket men att det samtidigt även fanns moment och kurser som med 

fördel kunde ändras, tas bort eller tillkomma för att utbildningen i högre grad skulle förbereda 

lärarstudenter inför arbetslivet.  

 

Lärarutbildningens styrkor  

Studiens respondenter hade flera positiva åsikter gällande lärarutbildningen, bland annat att de 

fick breda ämneskunskaper, att de genom den verksamhetsförlagda utbildningen hade fått 

testa på läraryrket under utbildningen och även att vissa kurser hade varit givande inför 

arbetet som lärare.  

 

Ämneskunskaper: Några av de främsta styrkorna som togs upp bland respondenterna kopplat 

till utbildningens styrkor var att den erbjöd lärarstudenter breda kunskaper i ens 

undervisningsämnen. Efter att ha utbildat sig till ämneslärare upplevde de flesta att de hade 

fått stark kompetens inom de ämnen som de utbildat sig i vilket skapade en trygghet i 

yrkesutövandet. En av lärarna som hade denna åsikt gällande utbildningen var läraren 

Rebecka.  

Jag tycker att lärarutbildningen har förberett mig väl, framförallt i mina 

undervisningsämnen. Jag kommer sällan i en situation där jag känner att jag måste läsa på 

särskilt mycket. Vi lärare är experter på våra ämnen, brukar jag säga. (Rebecka)  

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen: Den verksamhetsförlagda utbildningen fick också 

positiv kritik av flera respondenter i studien. Att få komma ut i skolmiljön och testa på 

läraryrket under utbildningen ansågs ha varit mycket positivt eftersom det ledde till att 

lärarstudenter fick ökad förståelse av yrket och även gavs en möjlighet att känna efter om det 

var rätt yrke för en.  

Jag tycker att praktiken var nyttig eftersom man fick prova på läraryrket lite grann. (Anna)  

 

Lärarutbildningens svagheter  

I intervjuerna framkom även en del negativa åsikter berörande lärarutbildningen. Det som i 

störst utsträckning kritiserades var den didaktiska kopplingen under utbildningen, både i 
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kurserna med fokus på didaktik men även i de mer ämnesfokuserade kurserna. Därtill 

upplevde flera av de deltagande lärarna att den verksamhetsförlagda utbildningen hade 

bidragit med negativa erfarenheter och således sänkt motivationen och förväntningarna inför 

att arbeta som lärare. Vissa lärare kritiserade också utformandet av lärarutbildningen kopplat 

till kursernas fördelning och innehåll.  

 

Brist på didaktisk koppling: Flera lärare uttryckte ett missnöje kopplat till didaktiken på 

lärarutbildningen. De upplevde att flera av kurserna som ingick i utbildningen saknade tydlig 

förankring i undervisning och relevans för läraryrket och skolmiljön i sin helhet.  

Hela didaktikdelen skulle jag vilja se en förbättring i, den tyckte jag att var ganska dålig. 

Även de ämnesinriktade kurserna borde ha en tydligare koppling till didaktik och hur 

undervisning ska kunna bedrivas. (Mia)  

 

Läraren Anna upplevde att fokus på lärarutbildningen hade varit fel. Hon tyckte att det kändes 

som att undervisningen var alldeles för teoretisk och var av åsikten att utbildningen istället 

borde fokuserat på att utbilda duktiga och kompetenta lärare.  

Jag har inte mycket gott att säga om lärarutbildningen. Min upplevelse var att fokus var på 

helt fel saker, det kändes ibland som att vi skulle bli utbildade till forskare och inte till lärare. 

Istället borde de fokuserat på att utbilda kunniga och kompetenta lärare. (Anna)  

 

Fördelning av kurser: Flera lärare uttryckte ett missnöje gällande fördelningen av 

utbildningens kurser. De kurser som hade känts givande och viktiga inför läraryrket hade varit 

alldeles för korta medan kurser som hade upplevts som onödiga fick betydligt mer utrymme 

på utbildningen.  

Jag tycker att man la ner alldeles för mycket tid på icke relevanta kurser när man istället 

kunde haft mer om ämnesdidaktik, koppling till skollagen, gå djupare i kursplaner och lära 

sig mer om lärares rättigheter och skyldigheter. (Ronja)  

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen: Läraren Sonja hade negativa erfarenheter av den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Hon upplevde den perioden av utbildningen som psykiskt 

påfrestande och tung. De främsta orsakerna bakom detta var att man som lärarstudent i denna 

situation konstant var bevakad av en handledare samt att det var under en för kort period för 

att relationer till elever skulle hinna byggas upp, vilket respondenten ansåg att var en av de 

viktigaste faktorerna för lyckad undervisning.  
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Jag tyckte att praktiken var riktigt tung psykiskt. Dels för att man konstant var bevakad av sin 

handledare men också för att man inte hann bygga upp relationer till eleverna, vilket är A 

och O för att kunna hålla i bra undervisning. (Sonja)  

 

För mycket teori: En annan kritisk åsikt som kom upp under intervjun med läraren Ronja var 

att lärarutbildningen var alldeles för teoretisk och därmed gjorde det svårt för nyblivna lärare 

att hitta en lämplig nivå för planering av undervisning för gymnasieelever ute i den verkliga 

skolmiljön. Respondenten Ronja tog även upp en svaghet med att få breda ämneskunskaper, 

eftersom det ändå inte hade någon positiv effekt om lärarna inte kunde undervisa på den 

kunskapsnivå där gymnasieelever befann sig. Därför ansåg hon att lärarutbildningen borde bli 

bättre på att förbereda framtida lärare att undervisa på flera olika kunskapsnivåer i sina 

ämnen.   

Jag upplevde att det var ett för stort glapp mellan teori på universitetet och den praktiska 

verkligheten. Sen kan jag också ifrågasätta om de avancerade ämneskunskaperna vi fått är så 

bra eftersom de gör det svårare för en att hjälpa elever som befinner sig på en betydligt lägre 

kunskapsnivå. (Ronja)  

 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion   

Föreliggande studie hade som syfte att nå djupare förståelse om nyblivna gymnasielärares 

första tid som verksamma inom yrket efter avslutad ämneslärarexamen. Det resultat som 

uppnåddes genom intervjuer med studiens respondenter visade sig i hög grad stämma överens 

med tidigare forskning inom området.  

 

Beträffande de förväntningar respondenterna haft inför arbetet som lärare i relation till den 

verklighet de sedan möttes av, uppgav samtliga att läraryrket till stor del hade varit som de 

väntat sig. Alla deltagande lärare upplevde däremot att det fanns delar av arbetet som hade 

skiljt sig från vad de hade väntat sig. Vissa delar av läraryrket hade varit tuffare och mer 

utmanande, medan andra hade upplevts som lättare och mer givande än förväntat. Flera lärare 

upplevde att yrkets komplexitet och stora innehåll av arbetsuppgifter hade varit mer 

utmanande än de trott på förhand. En del i arbetet som tog upp mycket tid och energi främst i 

början av arbetet var mentorskapet. Enligt Paulin (2007) fick nyblivna lärare i hög grad 

hantera en lika stor mängd arbetsuppgifter och ansvar som sina erfarna lärarkollegor, vilket 
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även denna studies resultat visade. Samtliga respondenter hade direkt vid inledandet av 

läraryrket blivit tilldelade en mentorsklass för vilken de omgående bar ansvar. De flesta 

deltagande lärarna ansåg att mentorskapet var en mycket givande och betydelsefull del av 

läraryrket som de inte hade velat vara utan. Däremot upplevde de att det hade varit positivt att 

under åtminstone den första terminen som nybliven lärare få fokusera enbart på att lära känna 

skolan och bygga upp en grund att stå på i arbetet som lärare innan ett mentorskap skulle 

inledas. Enligt respondenterna skulle detta även vara en fördel för eleverna som skulle 

tilldelas förberedda och kompetenta mentorer.  

 

Vissa delar av läraryrket hade bland respondenterna upplevts som lättare och mer trivsamma 

än förväntat, vilket var ett glädjande fynd under utförandet av denna studie. Dessa resultat kan 

bidra till en mer positiv bild av läraryrket till skillnad från det till stor del negativa perspektiv 

som förekommit i föregående studier gällande arbetet som lärare (Ankarlund, 2019; Paulin, 

2007; Lindgren, 2013). De aspekter som främst togs upp bland respondenterna gällande vad 

som hade varit lättare än väntat i läraryrket var relationsbyggandet till eleverna samt att ta sig 

an lärarrollen och allt vad det innebar. Flera av lärarna upplevde att det gick väldigt snabbt att 

etablera goda relationer till elever på arbetsplatsen, vilket i sin tur bidrog till ökad 

arbetstillfredsställelse och motivation. Därtill ansåg några respondenter att eleverna hade varit 

betydligt mer trevliga och respektfulla än vad de hade trott innan de påbörjade arbetet som 

lärare. En annan del av lärararbetet som för flera nyblivna lärare hade visat sig vara smidigare 

än de trott var att ta sig an lärarrollen och få det att flyta på naturligt när det kom till 

undervisande och dylikt. En tro som förekom bland lärarna var att övergången från att vara en 

lärarstudent till att bli lärare skulle ta längre tid och kräva mer energi än vad det visade sig att 

den gjorde. Efter en kort period flöt undervisningen på allt lättare, rollen som lärare kändes 

bekväm och naturlig och att ta ansvar för en klass och bedriva undervisning upplevdes flyta 

på utan större svårigheter för de flesta respondenterna.  

 

Att få bra stöd under början av lärarkarriären uttryckte flera av de deltagande lärarna som en 

viktig faktor för trivsel och motivation i arbetet. Fransson (2013) beskrev vikten av att 

nyblivna lärare tilldelades en mentor i form av en erfaren lärarkollega under det första året 

som verksam inom läraryrket. Syftet med denna mentor var att den nya läraren skulle ha 

någon att vända sig till för att få stöd och svar på eventuella frågor och funderingar som rörde 

arbetet. I denna studie visade resultatet att endast ett par av de deltagande lärarna hade fått en 

officiell mentor vid inledandet av arbetet. Dessa uttryckte att de var tacksamma för sin mentor 
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men att det hade varit ännu mer givande om denne hade haft samma undervisningsämnen som 

den nyblivne läraren i och med att många frågor kretsade kring undervisning, material och 

kursupplägg. De övriga respondenterna som inte hade tilldelats någon mentor under det första 

året som verksam upplevde att det hade varit fördelaktigt att ha haft tillgång till en mentor. 

Samtliga respondenter upplevde att de hade haft stöttande och hjälpsamma lärarkollegor som 

givit svar på de frågor som de nyblivna lärarna haft samt delat med sig av 

undervisningsmaterial och dylikt, vilket vägde upp för avsaknaden av en officiell mentor.  

 

Ryan och Deci´s (2000) teori angående motivation kunde kopplas väl till de svar som de 

deltagande lärarna gav angående sin upplevda arbetsmotivation. Faktorer som respondenterna 

uppgav hade stor inverkan på deras motivation i arbetet var främst relationer, återkoppling 

och stöd från elever, lärarkollegor och ledning på skolan, vilket kunde kopplas till det 

psykologiska behovet social meningsfullhet inom teorin self-determination. Arbetsmotivation 

bland lärare påverkades i hög grad av omgivningen och deras sociala kontakter på arbetet. 

Flera lärare uttryckte att elevernas mående och utveckling hade en stark påverkan på deras 

motivation i arbetet i och med elevernas centrala roll i läraryrket. En annan faktor som togs 

upp bland respondenterna var strävan efter att uppnå mål och utveckla sig själv utifrån sina 

förmågor. Self-determinationsteorins behov självbestämmande handlade om individens inre 

drivkraft mot att nå uppställda mål och nå personlig tillfredsställelse, vilket hade en tydlig 

koppling till respondenternas svar som berörde deras motivation. Därtill uttryckte även 

lärarna att de motiverades av intresset för sina undervisningsämnen samt av att lära sig nya 

kunskaper och färdigheter inom dessa. Denna motivationsfaktor kunde kopplas samman med 

det psykologiska behovet kompetens, i vilket motivation upplevdes då individen i fråga hade 

goda kunskaper och förmågor och därmed en hög tilltro till sig själv (Ryan & Deci, 2000).  

 

De bakomliggande orsakerna till valet av läraryrket visade sig variera bland studiens 

respondenter. Vissa upplevde att det som avgjorde yrkesvalet var det starka intresset för de 

ämnen som de valde att undervisa i. De sökte sig till läraryrket för att få öka sina kunskaper 

inom dessa ämnen och fick som lärare undervisa i dem och hjälpa andra att lära sig och 

utvecklas inom ämnena. Övriga respondenter uppgav att det som fick dem att söka till 

lärarutbildningen och sedan arbeta som lärare var att de kände en stark drivkraft för att få ta 

del av lärande och utveckling och därmed kände en stark dragningskraft till läraryrket. 

Ytterligare några bakomliggande faktorer som togs upp när det gällde valet av läraryrket var 

att få känna att det dagliga arbetet var meningsfullt och nyttigt samt det stora sociala utbyte 
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som arbetet innebar. I studiens som Bergmark et al (2018) utförde med syfte att bland annat 

undersöka lärarstudenters orsaker bakom valet av läraryrket uppnåddes ett resultat som i hög 

grad stämde överens med föreliggande studies resultat. De mest framträdande faktorer som 

båda studier visade var att yrkesvalet avgjordes av inre motiv som till exempel viljan att bidra 

till elevers utveckling och lärande, känna meningsfullhet i sitt arbete samt ett intresse för 

valda undervisningsämnen.   

 

Praktiska implikationer  

I den här studien upplevde deltagarna att det hade varit fördelaktigt att tilldelas en mentor 

under den första tiden som verksam. Denna mentor borde vara en erfaren lärarkollega som i 

bästa fall undervisade i samma ämnen som den nyblivne läraren, eftersom detta bland annat 

skulle möjliggöra stöd i lektionsplaneringar och planering av kursinnehåll och upplägg. För 

att underlätta den första tiden som verksam lärare vore det en god idé att fokusera på att 

samtliga nyblivna lärare tilldelades en mentor under de första terminerna i arbetet. De erfarna 

lärare som upplevde att de ville ställa upp som mentorer för framtida nya lärarkollegor borde 

således anmäla intresse för detta och därefter ha ett anpassat arbetsschema med avsatt tid för 

handledning av nya lärarkollegor. Beroende på hur mycket stöd de nyblivna lärarna upplevde 

sig behöva kunde de sedan tillsammans med sin mentor komma överens om hur mycket 

handledning som behövdes under introduktionsperioden.  

 

Ytterligare implikationer som kunde dras utifrån studiens resultat var att respondenterna hade 

en del åsikter kring hur lärarutbildningen hade kunnat ändras för att i högre grad förbereda 

framtida lärare inför det kommande yrket. Enligt de deltagande lärarna hade fokus på 

lärarutbildningen varit för inriktat på teoretiska kunskaper vilket ledde till att det blev ett stort 

glapp mellan utbildningen och det verkliga läraryrket ute i skolorna. Genom att lägga in en 

större andel praktiska uppgifter och övningar i lärarutbildningens kurser kunde graden av 

förståelse och förberedelse inför yrket ökas hos lärarstudenterna. Ett exempel på någonting 

som majoriteten av respondenterna upplevde att saknades under sin utbildning till 

ämneslärare var en kurs där lärares rättigheter och skyldigheter berördes samt en djupdykning 

i undervisningsämnenas kursdokument för att underlätta upplägg och planerande av kurser 

och lektioner. Beträffande den verksamhetsförlagda utbildningen ansåg samtliga respondenter 

att detta var en viktig del av utbildningen. Däremot upplevde vissa att de hade haft negativa 

erfarenheter av detta moment på grund av att de tilldelats handledare som varken varit 

behöriga eller lämpliga för att ta emot lärarstudenter. Utifrån detta resultat kunde en 
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implikation urskiljas gällande vikten av att ha kompetenta, duktiga och utbildade handledare 

under den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i lärarutbildningen.  

 

Metodologisk diskussion  

Målet med utförandet av denna studie var att uppnå djupare förståelse kring nyblivna 

ämneslärares upplevelser av den första tiden som verksamma inom yrket. Utifrån studiens 

formulerade syfte och frågeställningar lämpade sig den datainsamlingsmetod som använts väl. 

Vid forskning om individers upplevelser och personliga åsikter, tankar och känslor kring olika 

områden har intervjuer visat sig vara en mycket passande metod för insamling av data. För att 

nå uttömmande och detaljerade svar från studiens respondenter användes semistrukturerade 

intervjuer där på förhand formulerade frågor ställdes och det även fanns utrymme för 

följdfrågor eller nya frågor som uppstod under intervjuernas gång. Tack vare denna 

intervjuform kunde relevant information samlas in och således analyseras till ett resultat som 

besvarade studiens formulerade frågeställningar (Blomqvist & Hallin, 2015, s. 72 ; Langemar, 

2008, s. 11).  

 

Det urval som användes i studien visade sig bidra till ett brett och relevant insamlat material. 

Ett av deltagandekriterierna var att de tilltänkta respondenterna inte skulle ha arbetat inom 

läraryrket efter avslutad examen i mer än fem år. Detta kriterium för deltagande gjordes på 

grund av att det skulle öka chanserna att respondenterna skulle ha starka minnen av de första 

terminerna som verksam lärare. Om lärare som hade arbetat i mer än fem år inom yrket skulle 

ha inkluderats hade risken för bristfälliga eller rentav förvrängda minnen eventuellt ökat och 

det hade således kunnat påverka resultatets tillförlitlighet negativt. En annan faktor kopplat 

till studiens urval var att endast en manlig lärare deltog. Trots att studiens syfte och 

frågeställningar inte undersökte eventuella könsskillnader hade det varit både intressant och 

nyttigt att ha ett större antal manliga lärare som deltagare i studien. Detta hade även ökat 

studiens kvalitativa generaliserbarhet bland manliga lärargrupper (Langemar, 2008, s. 65).  

 

I kvalitativa studier finns ett relativt stort utrymme för tolkning både hos författare och 

respondenter (Blomqvist & Hallin, 2015, s. 71). Under intervjuer kan respondenter tolka 

frågor på varierade sätt vilket således leder till att deras svar i högre grad kan skilja sig åt följd 

av detta. Faktorer som kan spela in på tolkningen av frågor kan bland annat vara personliga 

åsikter om det som frågorna berör, aktuell sinnesstämning och uppfattning av den som 

intervjuar en. På samma sätt kan även författaren tolka respondenternas svar på olika sätt 
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exempelvis på grund av varierade formuleringar, otydliga svar eller dylikt. Även detta kan 

leda till att resultatet blir mindre tillförlitligt på grund av tolkningssvårigheter. För att 

minimera risken och utrymmet för bristfällig tolkning av intervjuguidens frågor utfördes två 

pilotstudier för att testa frågornas validitet samt för att ta reda på om de tolkades rätt eller 

behövde formuleras om och förtydligas inför studiens intervjuer. En annan faktor som bidrog 

till mer tillförlitlig tolkning i studien var att studieledaren var noga med att ställa följdfrågor 

under intervjuerna vid minsta oklarhet berörande respondenternas svar och åsikter. Därtill 

lyssnade studieledaren noga på de inspelade intervjuerna för att uppfatta och notera eventuell 

ironi eller dylikt som i textform kunde tolkas på varierade sätt och därmed bidra till resultatets 

tillförlitlighet och relevans (Langemar, 2008, s. 70).   

 

Reliabiliteten i studien påverkades av ett antal olika faktorer. En avgörande faktor för 

intervjuernas utförande var studieledarens förmåga att ställa frågor på ett sätt som inte 

påverkade respondenternas uppfattning av vilken typ av svar som eftersträvades. Det var även 

av stor vikt att studieledaren under intervjuerna inte visade någon tydlig personlig åsikt i de 

områden som intervjuns frågor berörde eftersom även detta kunde ha påverkat 

respondenternas svar. Studieledaren i denna undersökning hade viss erfarenhet av att utföra 

intervjuer, vilket därmed ledde till att denna studies intervjuer kunde genomföras utan större 

problematik och därmed öka chansen för tillförlitliga svar. Några intervjuer utfördes över 

telefon, vilket skapade en viss utmaning på grund av att studieledaren och respondenten inte 

kunde se varandra under samtalet. Detta ledde till att stämningen under samtalet i vissa fall 

inte blev lika avslappnad och trivsam som under de intervjuer som genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser, vilket även kan ha påverkat svaren som respondenterna gav. En 

faktor som höjde studiens reliabilitet var att författaren inte hade någon tidigare relation till 

någon av de deltagande lärarna. Om någon respondent hade varit en bekant sedan innan 

kunde detta ha lett till att denna intervju hade fått lägre tillförlitlighet på grund av exempelvis 

att studieledaren hade kunnat ställa frågorna och tolkat svaren på ett annorlunda vis. Därtill 

hade en risk kunnat vara att respondenten inte gav sanningsenliga svar i intervjun på grund av 

skam eller dylikt (Blomqvist & Hallin, 2015, s. 72).  

 

De frågor som ställdes under intervjun berörde inte särskilt känsliga områden, vilket kan ha 

ökat chanserna för att respondenterna gav ärliga svar. Att delta i studien var både anonymt 

och valfritt, vilket kan ha bidragit till att de deltagande lärarna kände sig motiverade till att 

delta och ge sanningsenliga svar på intervjufrågorna. Studieledaren upplyste respondenterna 
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både vid förfrågan om deltagande såväl som innan intervjun inleddes om att deltagandet 

skedde anonymt och att respondenten inte behövde besvara samtliga frågor om denne själv 

inte ville samt att all insamlad data enbart användes för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Tydlig information kan kopplas samman med trygghet och därav kan de 

tilltänkta respondenterna i högre grad ha känt sig motiverade till att delta på grund av detta 

(Blomqvist & Hallin, 2015, s. 34; Langemar, 2008, s. 155).  

 

Den utformade intervjuguiden visade sig i relativt hög grad leda till svar som kunde kopplas 

till studiens frågeställningar. Vissa följdfrågor och nya frågor uppstod under intervjuernas 

gång för att öka tydlighet och förståelse av respondenternas åsikter och upplevelser gällande 

olika delar av den första tiden som verksam gymnasielärare. Efter varje enskild intervju hade 

användbar och relevant information samlats in vilket bidrog till en högre validitet i studiens 

resultat (Langemar, 2008, s. 155).  

 

Framtida forskning  

Samtliga respondenter i denna studie vittnade om att framförallt det första året i läraryrket 

hade varit utmanande och tufft. I framtida forskning inom området skulle fokus med fördel 

läggas på att undersöka möjliga lösningar för att underlätta nyblivna gymnasielärares första 

tid i arbetet och således minska risken för bristande trivsel, utbrändhet, avhopp och 

karriärsbyte bland dessa. Enligt denna studies resultat uppgav majoriteten av de deltagande 

lärarna att det hade varit fördelaktigt att få stöd och hjälp av en erfaren lärarkollega under det 

första året som verksam inom yrket. Därmed hade det varit intressant att i framtida forskning 

jämföra graden av trivsel och motivation som nyblivna gymnasielärare upplevde i yrket 

beroende på om de hade tilldelats en handledare i form av en erfaren lärarkollega eller inte. 

Genom att bedriva vidare forskning inom detta område med fokus på lösningar och 

förbättring ökar chanserna för att nuvarande och framtida lärare får trivas och motiveras i 

högre grad i sitt arbete som lärare. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1. Intervjuguide  

1. Vilken är din ålder?  

2. När examinerades du till lärare?  

• Från vilken skola? I vilka ämnen?  

3. Hur länge har du varit verksam som lärare?  

4. Har du arbetat på en eller flera skolor sedan du inledde ditt arbete som lärare?  

• Vilken nivå? Vilka ämnen?  

5. Vad fick dig att söka till lärarutbildningen?  

6. Upplever du att orsakerna bakom valet av läraryrket kan påverka hur väl en lärare 

utför sitt arbete? 

• Exempelvis: Är en lärare som valt yrket på grund av viljan att undervisa, 

hjälpa och lära en bättre lärare än en som har valt det på grund av intresse för 

ämnet denne undervisar i?  

7. Är läraryrket så som du hade förväntat dig?  

• Om inte, på vilket sätt är det annorlunda? Bättre eller sämre? Svårare eller 

lättare?  

8. Har din bild av läraryrket förändrats sedan du började arbeta inom yrket?  

9. Finns det någon del av lärarutbildningen som du är särskilt tacksam för och har haft 

nytta av sedan du började arbeta som lärare?  

10. Är det någon aspekt av lärarutbildningen som du upplever att skulle behöva ändras, 

antingen tillkomma eller tas bort?  

11. Vad påverkar din arbetsmotivation som lärare?  

12. Upplever du att din motivation gentemot läraryrket är på samma nivå som när du 

började arbeta som lärare?  

• Om inte, högre/lägre? Vad har ändrats?  
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Bilaga 2. Informationsbrev  

 

Hej!  

 

Mitt namn är Jennifer Karlsson och jag studerar till ämneslärare i psykologi samt idrott och 

hälsa. Just nu skriver jag en C-uppsats i psykologi där jag vill undersöka nyexaminerade 

ämneslärares upplevelser och erfarenheter under de första åren som verksamma inom skolan.  

 

Anledningen till att du får detta brev är att jag gärna skulle vilja intervjua dig som relativt 

nybliven lärare för att nå ökad förståelse gällande nyexaminerade gymnasielärares första tid 

som verksamma inom skolan. Att delta i studien är frivilligt och anonymt och allt insamlat 

material kommer enbart att användas för att besvara studiens formulerade syfte och 

frågeställningar.  

 

Utförandet av intervjun skulle förslagsvis kunna ske på din arbetsplats men jag är flexibel om 

du har något annat förslag på en plats som skulle passa bättre för dig. Intervjun behöver 

utföras under veckorna 47-49. Ge gärna förslag på dagar och tider som skulle passa för dig.  

 

Vill du delta i studien eller har frågor om ett eventuellt deltagande är du välkommen att höra 

av dig till mig på nedanstående mailadress eller telefonnummer.   

 

 

Hälsningar, Jennifer Karlsson  

 

 

 

Studerande:    Handledare:  

Jennifer Karlsson    Helena Gunnarsson  

Mail: -     Mail: - 

Telefon: -     Institutionen för Psykologi  


