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Inledning 
 

Vid jul 1993 tog 87 studenter sin lärarexamen vid ett mindre lärosäte i södra Sverige. En av 
deras lärare på utbildningen beslöt sig för att fortsätta följa gruppens första år i yrket. Strax 
innan examen delades en enkät ut där studenterna besvarade frågor om förväntningar och 
förhoppningar inför den framtida lärargärningen. Tre månader efter examen fick studenterna 
en ny enkät där de fick beskriva sina färska erfarenheter av lärararbetet. Utväxlingen av frågor 
och svar fortsatte sedan, på samma sätt, fram till 2008, då lärarutbildaren gick i pension. Innan 
pensionen överlämnade hon projektet till oss. Via hennes upparbetade relation med de forna 
studenterna samt med hjälp av ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådets utbildnings-
vetenskapliga kommitté kunde vi göra nya och upprepade datainsamlingar. Fram till dags dato 
har kohorten besvarat 10 enkäter under loppet av 20 år. Svarsfrekvensen har varit 
förvånansvärt hög, mellan 100 och 83 %, vilket innebär att vi har stora mängder data som 
beskriver lärarnas yrkesbanor.  

Frågeställningarna som skickats ut handlar bland annat om studenternas förväntningar och 
förhoppningar inför yrkeslivet, hur deras tjänster kommit att se ut och vilka svårigheter och 
glädjeämnen lärararbetet bjudit dem. Vi får också veta när – och om – deras yrkesbana tar en 
ny riktning och deras syn på sitt yrke och sin utbildning under åren som går. Med hjälp av 
svar på dessa frågor ges vi möjlighet att beskriva, förstå och förklara de särskilda 
förhållanden, attityder och strategier som leder till att vissa av lärarna i urvalet väljer att 
stanna kvar i, lämna – eller återvända till - yrket efter närmare 20 år.  

Två omständigheter gör sådana analyser extra intressanta. För det första har det arbetsliv och 
det utbildningssystem som de 87 f.d. lärarstudenterna verkat i varit under kraftig omvandling 
och för det andra tillhör de flesta av dem en generation – generation X – vars 
värderingsmönster och förhållningssätt till arbete tycks skilja sig från tidigare studerade 
generationer. I projektet har vi därför haft anledning att fråga oss om det finns skillnader i hur 
lärare från generation X balanserar mellan egna ideal, professionella intentioner och arbetets 
faktiska villkor, i hur de upprätthåller, förhandlar och omförhandlar sitt engagemang genom 
yrkesbanan eller i hur de upplever och förhåller sig till arbetets meningsinnehåll? Om så 
skulle vara fallet måste kanske vissa förgivettaganden, när det gäller beskrivningar av såväl de 
betingelser, intentioner och attityder som omgärdar nutida lärararbete som de strategier som 
sätts i spel för att göra arbetet hanterbart och effektivt, utmanas. Det material vi har fått ärva 
kan i ljuset av de ovan beskrivna omständigheterna – i spänningsfältet mellan de utmärkande 
drag som håller samman en lärargeneration och de förändrade villkor som präglar arbetet – ge 
oss en unik möjlighet att utveckla nya sätt att beskriva och förstå lärares professionella 
utveckling och karriärbanor, som kanske är mer oförutsägbara och icke-linjära än vad tidigare 
inflytelserika studier visat. 

Inom projektet kommer resultat, bland annat med analyser utifrån ovanstående perspektiv, att 
presenteras i form av artiklar (se t.ex. Lindqvist, Nordänger & Carlsson, 2014). I föreliggande 
rapport ges däremot en deskriptiv presentation av kohorten, av dess rörelser till, från och inom 
yrket samt av hur kohortens förväntningar och upplevda svårigheter förändras över tid. 
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Den statistiska redogörelsen av undersökningen består av sex kapitel. Det första kapitlet är en 
beskrivning av deltagarna som studenter. Denna syftar till att beskriva vår kohort och ge en 
bild av deltagarna innan de började sin karriär på arbetsmarknaden. De här svaren grundar sig 
på vad studenterna själva berättat under sin sista termin på sin lärarutbildning. I vissa fall 
redovisar vi dock statistik från uppgifter som inte samlades in vid det tillfället, utan som har 
kompletterats i efterhand. Detta innebär naturligtvis en risk för att svaren är annorlunda mot 
om de hade undersökts innan deras inträde i yrket. Vi har därför enbart tagit med svar på 
frågor där vi kan vara fullständigt säkra på att de mäter saker som får samma svar oavsett när 
det mäts. Till exempel vilken utbildning kohortens föräldrar hade. Statistiken beskrivs 
övergripande för hela kohorten och syftar som sagt till att ge en bakgrundsbild och frågorna är 
av allmän, icke-subjektiv karaktär där vi inte behövt tolka och koda data. 

Det andra kapitlet består av en redogörelse av deltagarnas förväntningar inför sin karriär och 
tar bland annat upp önskningar om var och med vad de vill arbeta och hur de vill prioritera 
mellan olika typer av tjänster. Detta material är alltså av en betydligt mer subjektiv karaktär 
och baseras i hög grad på vår kodning av materialet i avsikt att ge en meningsfull statistisk 
bild. Även här beskriver vi övergripande statistik för att få en god överblick av de studenter 
som kommer ge sig ut på arbetsmarknaden. Vi gör även vissa kvalitativa tolkningar av 
materialet, och då i synnerhet när svaren är allt för individuella för att det ska vara 
meningsfullt att generalisera på gruppnivå. I denna del redovisas även, utifrån en kvalitativ 
bearbetning av data, en jämförelse med kohortens förväntningar tjugo år senare. 

I det tredje kapitlet ges en översiktlig bild av kohortens rörelser till och från yrket. I avsikt att 
komplettera och nyansera den bilden åskådliggör vi även rörelserna med hjälp av diagram 
över samtliga 87 individuella banor. I det fjärde kapitlet ”zoomar” vi in materialet ett steg till 
och visar, med hjälp av kvalitativa data, mer utförliga beskrivningar av ”avhoppen” det första 
året. Vi kompletterar med information om individernas rörelser till och från yrket de första 
fem åren samt hur dessa hänger ihop med individernas karriärbanor år 6-19. 

Det två sista kapitlen består av jämförelser mellan hur individerna i kohorten uttrycker 
förväntningar på yrket samt upplevda svårigheter inom detsamma 1993-2013. Beskrivningar 
bygger också här på kategoriseringar av kvalitativa data. 

Bakgrund 

Lärares yrkesbanor 
Det linjära och stadieindelade sättet att förstå lärares utveckling i yrket och deras yrkesbanor 
har av tradition dominerat forskningen. Så riktar t.ex. Fuller (1969) och Fuller & Brown 
(1975) fokus mot lärarnas engagemang under skilda stadier, Huberman (1989) mot stadier i 
karriären, Feiman Nemser (1983) mot hur man stegvis lär sig undervisa, Berliner (1992) 
studerar stadier i utveckling mot expertis och Sprinthall, Reiman & Thies-Sprinthall (1996) 
mot kognitiv och moralisk utveckling i läraryrket. Sällan har dock fokus riktats mot vad som 
förmår lärarna att lämna ett stadium och gå över i ett annat, trots att forskarnas ambitioner ofta 
varit att främja utveckling (igenom – vad man beskrivit som - ett hierarkiskt system). 
Kelchtermans & Vandenberghe (1994) studerade emellertid hur lärarna själva beskrev 
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faktorer och speciella situationer som ledde till professionell utveckling. De fann att sådana 
incidenter är djupt personliga, d.v.s. de uppfattas endast som kritiska av den enskilde läraren. 
De fann också att lärarna uppfattade sin utveckling mera som evolutionär än som 
stadieindelad mellan sådana avgörande punkter i utvecklingen, vilka kunde beskrivas 
detaljerat av de studerade lärarna. Med utgångspunkt i lärarnas egna beskrivningar och genom 
biografiska fallstudier har också Knowles (1992) studerat utvecklingen mot professionell 
identitet, liksom Sikes (1985) som skissar fem faser i lärares yrkesbanor och relaterar dem till 
livscykler. I Sverige har t.ex. Strömberg (2010) använt livsberättelser för att studera nyblivna 
lärares möte med yrkeslivets utmaningar.  

Lärares rörelser till, från och inom yrket 
Den, i hög grad kvalitativa, forskningen kring lärares yrkesbanor kan kompletteras med 
resultat från kvantitativa studier av lärares rörelser in i och ut ur yrket. I statistiska 
undersökningar kring avhopp från läraryrket visar sig ofta ett U-liknande mönster. De flesta 
avhoppen från yrket sker i början eller i slutet av lärarnas karriärer (pensionering exkluderat) 
(Ingersoll, 2001). De första fem åren verkar vara en avgörande period för lärares beslut att 
stanna kvar i eller hoppa av från yrket. Internationella studier refererar ofta till Ingersoll 
(2003) som i en omfattande studie av amerikanska lärare uppskattar att endast 40 – 50 % 
fortfarande arbetar som lärare fem år efter examen. I övriga delar av världen varierar 
emellertid dessa siffror. I Frankrike och Tyskland visar statistik att så många som 95 % av 
lärarna är kvar i yrket fem år efter examen (Cooper & Alvarado, 2006) medan 70 % av lärarna 
i Sverige 2008 fortfarande jobbar som lärare efter fem år (Sveriges Riksdag, 2010). Vidare 
indikerar studier från USA att de lärare som slutar ofta är vita kvinnor som arbetar med 
specialpedagogik, matematik eller naturvetenskap (Ingersoll, 2001; Luekens et al., 2004; 
Borman & Dowling, 2008). Skolorna de lämnar är ofta belägna i tätbefolkade städer och 
befolkas ofta av icke privilegierade elever (OECD, 2005). Ett liknande mönster återfinns även 
i undersökningar av svenska lärares avhopp (Aftonbladet, 2014). 

Vad anger då forskningen som avgörande för lärares beslut att lämna skolor/arbete? 
Resultaten är inte alltid överensstämmande men i allmänhet kan sägas att lönen spelar en stor 
men dock inte avgörande roll. (Johnson, Berg, & Donaldson, 2005; Kyriacou, Kunc, Stephens 
& Hultgren, 2003). Faktorer som har att göra med skolans organisation verkar också ha en 
relativt stor betydelse. Bristande administrativt stöd, brister i elevernas uppförande samt små 
möjligheter att påverka sin arbetssituation är sådana exempel. (Borman & Dowling, 2008; 
Kyriacou et al., 2003). Även ohanterliga eller malplacerade arbetsuppgifter, den ökade 
redovisningsskyldigheten samt en ökad mängd pappersarbete uppges som skäl till byten och 
avhopp. (Johnson et al., 2005) I en svensk studie om lärares arbetsvillkor (SCB, 2005) 
rankades möjligheter till annat arbete, ingen förlängning av nuvarande tjänst, dålig psyko-
social arbetsmiljö samt låg lön som de vanligaste orsakerna till att lärarna hade lämnat yrket.  

Resultat från studier om lärares rörelser till, från och inom yrket baseras ofta på data från stora 
databaser där lärare uttalar sig vid ett enstaka tillfälle. Ofta är också dessa uttalanden 
retrospektiva. Mindre vanligt är att lärares rörelser följs och studeras som processer under en 
längre period. Några internationella undantag finns dock. Wilhelm, Dewhurst-Savellis and 
Parker (2000) har, i en longitudinell studie följt 156 lärare under 15 år. Resultaten bekräftar de 
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U-liknande rörelsemönster som tidigare studier visat samt pekar på ett samband mellan den 
bild man har av yrket innan första tjänsten och hur länge man blir kvar i yrket. De studenter 
som har en positiv bild av yrket verkar stanna längre i professionen. 

I ljuset av en hypotes om att en ny generation lärare bör ha en annorlunda syn på lärares 
karriär jämfört med tidigare generationer, följdes 50 nya lärare i USA under tre år (Peske, Liu, 
Johnson, Kauffman & Kardos, 2001; Johnson & Birkeland, 2003; Johnson et al., 2005). 
Resultat från studien pekar bland annat på att den nya generationen närmar sig yrket mer 
tentativt än äldre generationer. Även Rinke (2013) beskriver att de nya ser sin yrkesbana ur ett 
mer explorativt perspektiv. Studier visar dock att dessa lärare, trots en till synes avslappnad 
och distanserad syn på yrket och trots att de ger upp sin karriär tidigt, uppvisar ett lika högt 
engagemang som de lärare som ser sitt yrkesval som en livslång uppgift (Peske et al., 2001). 
Utifrån dessa resultat noterar forskarna att det finns ett potentiellt värde för utbildnings-
systemet att se dessa ”avhoppare” som resurser. Anderson och Olsen (2006; 2007) visar t.ex. 
att många av de lärare som lämnar klassrummet fortfarande är kvar inom fältet utbildning och 
uppvisar ett högt engagemang för utbildningsfrågor. 

Prognoser om och åtgärder mot en framtida lärarbrist 
Studier av lärares rörelser till och från yrket grundar i stor utsträckning sin problematik på 
prognoser som pekar på en framtida lärarbrist och vilka ekonomiska och utbildningsrelaterade 
kostnader detta kan innebära. I Sverige finns till exempel statistik som visar att efterfrågan på 
lärare kommer att vara avsevärt större än tillgången de närmaste 20 åren (SCB, 2012; 
Högskoleverket, 2012). Vi har inte funnit några kalkyler för vad kostnaderna kan komma att 
bli för att ersätta en avhoppad lärare i Sverige. Däremot finns uträkningar gjorda i USA. 
Borman och Dowling (2008) menar att den totala kostnaden 2001 för att ersätta lärare som 
lämnat professionen uppgår till cirka 2 miljarder dollar.  

Den framträdande bilden av läraryrket som ett framtida bristyrke kan kompletteras med 
utvärderingar som berättar att till exempel söktrycket till lärarutbildningen i Sverige sjunkit 
kraftigt de senaste 30 åren (Lärarförbundet, 2012), att hälften av alla lärare allvarligt har 
övervägt att byta yrke och att nästan lika många har övervägt att byta arbetsplats (Skolverket 
2012; SCB, 2005). Det kan dock noteras att bland de cirka 37 000 behöriga lärare som 2010 
gjorde något annat än att jobba inom skolan kan 60 % tänka sig att åter söka sig tillbaka (a.a.). 

Den vanligaste åtgärden för att komma tillrätta med lärarbrist är att försöka öka rekryteringen 
till yrket. Under senare år har det i Sverige förts ett antal kampanjer för att locka ungdomar 
till läraryrket. Dessutom har staten öppnat upp för alternativa ingångar till yrket. En mer 
sällsynt åtgärd för att råda bot på bristen är att sätta in insatser för att behålla och stötta 
verksamma lärare, eller för att locka tillbaka lärare som slutat eller aldrig börjat. År 2010 
fanns det i Sverige, enligt SCB:s lärarregister 235 878 yrkesverksamma lärare. Jämför man 
med antal examinerade lärare finns 37 500, 16 %, som arbetar utanför skolan. Till stor del 
skulle dessa personer, om de återrekryterades till yrket, kunna fylla upp den framtida bristen 
av lärare, framför allt i vissa lärarkategorier.  

Richard Ingersoll, den mest etablerade forskaren inom området, har i studier av amerikanska 
lärares rörelser från, till och inom yrket visat att den framtida lärarbristen snarare handlar om 
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ett stort utflöde från yrket än om ett litet tillflöde till detsamma. Han beskriver problemet 
metaforiskt genom att likna skolan vid en läckande vattenhink. 

 The image that comes to mind is of a bucket rapidly losing water because of 
 holes in the bottom. Pouring more water into the bucket will not be the 
 answer if the holes are not first patched.  (Ingersoll, 2007, p. 6) 

En viktig fråga för såväl policy som forskning är således att utveckla kunskap kring ”hålen i 
hinken”, något som projektet Vägskäl vill bidra till. Projektets ambition är för det första att 
producera beskrivningar av generella mönster i kohortens banor (se föreliggande rapport). För 
det andra vill vi också försöka ge en mer nyanserad bild av lärarnas rörelser. Hur ser ”hålen” 
ut? När uppstår de? Kan de lagas – och i så fall – hur? Projektet ger oss unika möjligheter att 
studera lärares karriärbanor som processer over tid. Vilket i sin tur kan producera resultat som 
kan utgöra konstruktiva bidrag till diskussionen om ett hållbart och utvecklande lärararbete.  

Den aktuella studien 

Beskrivning av studien 
1993 tog de 87 studenterna i kohorten sin 1-7 lärarexamen vid högskolan i Kalmar. Fram till 
idag har kohorten besvarat 10 enkäter under loppet av 20 år. Unikt är att svarsfrekvensen har 
varit och fortfarande är anmärkningsvärt hög. Mellan 100 och 83 % av informanterna har, 
oavsett om de varit sjukskrivna, föräldralediga eller om de slutat jobba som lärare, fortsatt 
svara. 

Tabell 1. Svarsfrekvenser 

År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2008 2012 2013 

Svarsfrekvens 
(%)  

100 100  100  100  100  99  93  85  83 %  

(95 %) 

86% 

 

Vad gäller svarsfrekvensen för 2012 kan nämnas att vi, vad gäller vissa frågor, till exempel 
om de fortfarande arbetade som lärare, kompletterade erhållna svar i enkäten med information 
via telefon. För en del av frågorna i denna enkät blir svarsfrekvensen därför 95 %. 

Beskrivning av kontexten.  
Lärarstudenterna i vår kohort påbörjade sin lärarutbildning hösten 1990, ett år efter att en ny 
lärarutbildning hade sjösatts i Sverige. Utbildningar riktade mot grundskolan hade tidigare 
varit uppdelade i lågstadielärare, mellanstadielärare och ämneslärare med inriktning mot 
högstadiet. I och med reformen infördes nu en sammanhållen grundskollärarutbildning med 
två inriktningar; en mot årskurserna 1-7 (”tidigarelärare”) och en mot årskurserna 4-9 
(”senarelärare”). Utbildningen mot ”tidigarelärare”, i vilken den studerade kohorten ingick, 
omfattade sju terminer och innehöll en fördjupning inom antingen matematik och 
naturorienterade ämnen eller svenska och samhällsorienterade. Utbildningen var tänkt att ge 
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studenterna förutsättningar att främst kunna undervisa i årskurserna 1-3 i svenska, matematik, 
samhälls- och natur-orienterande ämnen, bild samt i minst ett av ämnena idrott och musik. 
Utbildningen ”mot senare år” riktade sig framför allt mot högstadiet och omfattade sju till åtta 
terminer och fyra specialiseringar. 

Reformen av lärarutbildningen fick dock obetydliga effekter på verksamheten ute i 
grundskolorna. Lärarna i kohorten kom ut i en verksamhet som organiserades enligt tidigare 
principer. D.v.s. lågstadielärare ansvarade för klasser med elever i åldrarna 7-9 år, 
mellanstadielärare för elever i åldrarna 10-12 år och ämneslärare med inriktning mot 
högstadiet för elever i åldrarna 13-15 år. Förutom dessa lärarkategorier fanns andra typer av 
tjänster, som obehörig, inom grundskolan att söka för de nyexaminerade lärarna i kohorten. 
Exempel på sådana var speciallärare, resurslärare och fritidspedagog. Även utanför 
grundskolan fanns tillgängliga tjänster som kunde attrahera personer med lärarutbildning, t.ex. 
lärare i vuxenstudier. 

Efter avslutad utbildning fanns i princip tre olika typer av läraranställningar: tidsbegränsade 
tjänster, provtjänster och tillsvidaretjänster. Lärare utan ”rätt” slags examen anställdes ofta i 
tidsbegränsade tjänster (vanligtvis ett år eller en termin). Provtjänstgöring erbjöds framför allt 
till nyutexaminerade lärare och ledde ofta till att anställningen övergick i tillsvidaretjänster. 
Skolorna skulle i första hand anställa behöriga lärare. Om någon sådan inte fanns tillgänglig 
för tjänsten fick undantag göras och en obehörig anställas på tidsbegränsat kontrakt (sedan 
2011 måste alla nya lärare fullfölja ett så kallat introduktionsår för att kunna anställas 
tillsvidare).  

Hur såg då arbetsmarknaden ut för våra nyexaminerade lärare? De gjorde entré i läraryrket 
samtidigt som det, på grund av svaga offentliga finanser, pågick nedskärningar av lärartjänster 
i Sverige. Resurserna till skolan minskade kraftigt under 1990-talet, i samband med 90-
talskrisen. Under början av 2000-talet ökade kostnaderna något. År 2009 var det första året då 
kostnaderna per elev nådde en nivå som motsvarade den i början av 1990-talet (SOU, 2014). 
Antalet tjänster minskade följaktligen stadigt fram till 1997 då elevkullarna i grundskolan 
ökade kraftigt, vilket medverkade till att kommunerna anställde fler lärare. Ökningen av 
antalet lärare i skolorna pågick ända fram till 2005, då elevunderlaget återigen minskar och 
antalet lärare i de svenska grundskolorna sjunker något. Under 2011 bröts dock den 
nedåtgående trenden. 

Den skola och det utbildningssystem som de forna lärarstudenterna gick ut i präglades också 
av stora omvandlingar av annan art (Beskrivna av t.ex. Andersson & Waldenström, 2008; 
Parding, 2007). Under 1990-talet decentraliserades och avreglerades den svenska skolan. 
1991 lades ansvaret för grund- och gymnasieutbildningar över på kommunerna, vilka från och 
med nu också blev lärarnas arbetsgivare. Staten beslutade fortfarande om målen för skolan 
men kommunerna blev mer autonoma vad gäller hur resurserna skulle fördelas. Styrningen av 
skolan fick också mer marknadsmässiga former, bland annat i och med införandet av så 
kallade friskolor samt fritt skolval. Den tidigare närhetsprincipen, där det geografiska 
avståndet till skolan avgjorde var barnet placerades ersattes av det fria skolvalet. Skolor 
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började nu konkurrera med varandra om eleverna eftersom det med varje elev följde en 
ekonomisk ersättning från staten. 

1994 sjösattes dessutom en ny läroplan där en mycket tydligare målstyrning iscensattes. Det 
tidigare relativa betygssystemet ersattes av ett system där betyg skulle ges i förhållande till 
mål och kriterier i läroplan. Betyg delades inte ut förrän i årskurs 8 men så kallade skriftliga 
omdömen om eleverna kom att införas och dessa skulle produceras löpande. 

Ett nytt kollektivavtal, där ett tidigare system med lön utifrån antal år i arbete ersattes nu 
också med ett individuellt lönesystem som trädde ikraft 1996. Dessutom infördes en plikt för 
lärarna att närvara 35 timmar per vecka i skolan, s.k. ”arbetsplatsförlagd tid”. Den utökade 
arbetsplatsnärvaron medverkade – eller hade som mål att medverka – till att lärararbetet nu 
alltmer kom att organiseras i ämnes- och stadieövergripande arbetslag.  

Från och med 2011 finns nya reviderade läroplaner för den svenska skolan. Den stora 
förändringen är att staten återtagit ansvaret att skriva kursplanerna och att precisera 
kunskapskraven. Diskussioner förs även om möjligheten att åter förstatliga skolan. 

Statistiska överväganden 
Syftet med statistiska analyserna i rapporten är att ge övergripande beskrivande bilder av 
materialet. Dessa beskrivningar kan sedan förklaras i mer detalj genom kvalitativa tolkningar 
av det underliggande materialet. Eftersom studien kan ses som en totalundersökning av tre 
avgångsklasser gör vi ingen signifikansprövning, eller anger några konfidensintervall, då 
sådana endast syftar till möjligheten att generalisera våra resultat. Istället ligger fokus på att 
beskriva och förklara vad som händer inom vår kohort. Det är därför ytterst viktigt att 
poängtera att alla påståenden vi gör om skillnader, t.ex. skillnader mellan män och kvinnor, 
alltså endast gäller för vår kohort, samt att eventuella skillnader mellan vår kohort (t.ex. andel 
kvinnor) och nationell statistik inte ska tolkas som om den vore "statistiskt säkerställd". 

Resultat 

Den studerade kohorten – vilka är lärarna? 
De 87 individerna bestod den sista terminen i utbildningen av 63 kvinnor (72 %) och 24 män 
(28 %). Detta innebär en något jämnare könsfördelning än vad man kan se inom nationell 
statistik generellt. Deltagarna var mellan 22 och 47 år gamla, med en median på 24 och ett 
medelvärde på 22,6. Jämfört med nationell statistik var deltagarna väsentligen yngre eftersom 
genomsnittsvärdet där är 27,3 år. Med tanke på kohortens förhållandevis låga ålder finns 
anledning att tro att många påbörjade utbildningen direkt efter gymnasiet, eller med kortare 
erfarenhet från andra yrken. Redovisade tidigare erfarenheter omfattar framförallt yrken som 
inte kräver någon direkt utbildning, såsom enklare arbete inom omsorgen, industri, au pair, 
trädgårdsarbete m.m. Männen nämner så klart värnplikt, medan några av kvinnorna lyfter 
fram föräldraledighet. 10 % av studenterna anger att de har haft vikariat i skolan eller inom 
närliggande områden (t.ex. i förskolan). 
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De flesta hade rekryterats från lärosätets närområden. Endast 17 % hade flyttat från en annan 
del av landet för att läsa utbildningen, vilket är i linje med nationell statistik och alltså inget 
förvånande. Även studenternas sociala bakgrund kan sägas vara representativ för rikets 
lärarstudenter. Ungefär en tredjedel av kohortens föräldrar hade grundskoleutbildning och en 
tredjedel universitets/högskoleutbildning. 17 % av de studerandes mödrar har arbetat/arbetar 
som lärare. Motsvarande siffra för fäderna är 10 %. 

Som tidigare nämnts gick samtliga en utbildning mot de lägre åldrarna (1 - 7) men det skiljde 
sig om de hade inriktning mot svenska och samhällsorienterade ämnen (78 %) eller matematik 
och naturorienterade ämnen (22 %). Här kan man vi se en skillnad mellan könen. 84 % av 
kvinnorna och 63 % av männen läste inriktningen mot svenska och samhällsorienterade 
ämnen. Således hade alltså 16 % av kvinnorna en inriktning mot matematik och 
naturorienterade ämnen medan motsvarande siffra för männen var 37 %.  

22 % uppger retrospektivt (2012) att de velat bli något annat än 1-7 lärare. Av dessa (16) är 
det fem som uppger att de hellre skulle ha velat bli lärare inom något annat område, t.ex. 
franska, inom en annan åldersgrupp eller läst utbildningen på ett annat ställe. Av de övriga 
uppger fyra att de hellre skulle vilja utbilda sig inom ekonomi, två inom naturvetenskap och 
två polisutbildning. Därutöver finns önskningar om utbildningar mot sjukgymnastik, 
skogsmästare och veterinär. 

Innan examen blev studenterna tillfrågade om varför de påbörjat lärarutbildningen. Deras svar 
kunde sorteras under följande tio kategorier (Figur 1): Intresse för barn/människor (”Har 
alltid varit glad vid barn”), drömyrke (”En gammal dröm som jag vill förverkliga”), bra 
arbetsvillkor (”Självständigheten. Du planerar vad du vill göra, hur och när”), bra 
arbetsmarknad (”Jag ville gå en utbildning där det fanns goda chanser till jobb efter”), egna 
kvaliteter (”Jag har alltid haft lätt att handskas med folk”), positiva erfarenheter av yrket 
och/eller utbildning (”Efter att ha halkat in i skolan via vikariat vaknade ett intresse för detta 
yrke”), ambitioner att förändra (”Många av mina egna lärare har varit stela och tråkiga. Detta 
vill jag ändra på”), möjligheter till egen utveckling (”Jag vill ha ett yrke där jag kan utvecklas 
som människa”), tillgänglig utbildning (”Utbildningen fanns i Kalmar”) samt svar som pekar 
på att andra alternativ varit tvungna att överges (”Andra möjligheter stoppades”). 

10 
 



 

Figur 1. Vilka var orsakerna till val av lärarutbildning? (Notera att varje person kan ange flera orsaker till att de 
påbörjade sin lärarutbildning)  

Rörelser inom yrket – önskningar och aktualiteter 
I den inledande enkäten ställdes frågan: Om du fritt fick välja en tjänst i den svenska 
grundskolan, vilken skulle det i så fall bli? Varför? Var i landet? Bearbetning av data visar att 
38 % helst skulle välja att jobba på lågstadiet, 64 % på mellanstadiet och 20 % på högstadiet 
(här var fler alternativ möjliga). I figuren nedan (Figur 2) kan man se en del uppenbara 
skillnader mellan könen där intresset för lågstadiet är högre hos kvinnorna, och intresset för 
högstadiet är högre för männen. Intresset för mellanstadiet är däremot mycket lika. Figuren 
visar andelen (0 - 100 %) som föredrar ett visst stadie, uppdelat på kön samt totalt sett. 
Eftersom man kan ha flera förstahandsval summerar inte staplarna till 100 %. 
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Figur 2. Vilka stadier vill de helst arbeta i?  

14 % skulle kunna tänka sig att arbeta som speciallärare och närmare 5 % skulle vilja 
vikariera om de fritt fick välja tjänst. Ingen föredrog vuxenutbildningen. Ungefär hälften (53 
%) skulle vilja ha ansvar över en egen klass när de börjar jobba, medan resterande alltså 
föredrar att börja arbeta utan detta klassansvar. 

61 % av studenterna skulle helst vilja arbeta nära hemorten, eller i regionen. 17 % procent vill 
specifikt ha en tjänst utanför regionen, medan övriga inte uttryckte några preferenser eller 
explicit angav att det inte spelade någon roll. 

Förutom dessa önskemål, kan man också utläsa hur man har prioriterat olika aspekter. Figuren 
nedan (Figur 3) visar att det viktigaste är att man får vara inom den åldersgrupp man vill, 
vilket en majoritet av såväl männen som kvinnorna har angivit. Man kan se en viss skillnad i 
att de manliga deltagarna verkar tycka att ämnet är viktigare än kvinnorna. Figuren visar 
andelen (0 - 100 %) som prioriterat åldersgrupp, ämne eller andra faktorer, uppdelat på kön.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Män Kvinnor Total

Helst lågstadiet

Helst mellanstadiet

Helst högstadiet

12 
 



 

Figur 3. Vad prioriteras i val av tjänst? 

Motiv till varför man önskat den tjänstgöringsform man angett kan tolkas ur svaren. De 
angivna skälen handlar i huvudsak om att man vill ”utveckla” sig själv (74 %), att utveckla sig 
själv men samtidigt fokusera på uppdraget (14 %) samt att fokusera specifikt på uppdraget (12 
%). 

När vi, ett år efter examen, frågar individerna i kohorten var och med vad de arbetar kan vi 
först och främst konstatera att fördelningen av var man har hamnat första året är mycket lik 
fördelningen över preferenser, så nära som på några enstaka procent. En mer intressant fråga 
att ställa till materialet är dock om det är samma personer som ville vara vid hemorten som 
sedan också blev kvar vid hemorten. Resultaten visar att detta stämmer. I tabellen nedan 
(Tabell 2) ser vi att av de som ville bli vid hemorten hamnade den överväldigande majoriteten 
vid hemorten och resten i regionen. De som ville bli kvar i regionen hamnade också i regionen 
eller i hemorten (som ju är en del av regionen). Av de som ville hamna utanför regionen har 
drygt hälften, hittat en tjänst utanför regionen medan resten är kvar vid hemorten eller i 
regionen. För dem som inte hade någon preferens så befinner sig 40 % kvar nära hemorten 
och 60 % har sökt sig utanför.  
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Tabell 2. Förhållande mellan önskad tjänstgöringsort (lärarutbildningens sista termin) och tjänstgöringsort första 
året efter utbildningen. 

 

Preferenser sista 
terminen 

Tjänstgöringsort första året 

Nära hemorten I regionen Utanför regionen 

Nära hemorten 

I regionen 

Utanför regionen 

Spelar ingen roll 

88 % 12 %  

50 % 50 %  

33 % 8 % 58 % 

40 %  60 % 

 

Matchningen mellan innehållet i de erhållna tjänsterna och inriktningen på de forna 
studenternas utbildning är däremot sämre. Av de som har inriktning mot matematik och 
naturorienterade ämnen så tjänstgör 78 % också inom detta det första året. Siffran är dock 
nästan identisk (75 %) med de som istället hade svenska och samhälsorienterade ämnen, se 
tabell 3 nedan . 

 

Tabell 3. Förhållandet mellan inriktningen på utbildningen och tjänstgöring mot matematik eller naturorienterade 
ämnen första året efter utbildningen 

 

 

 

 

 

 

Om tittar på utfallet om man undervisar i svenska eller samhällsorienterade ämnen eller inte 
finner vi, i tabell 4 nedan, att 89 % av de som är utbildade inom inriktningen också undervisar 
i densamma, medan motsvarande siffra för de med matematik och naturorienterade ämnen är 
67 %. 

 

 

 

                                    
Inriktning 

Tjänstgöring mot ma/no första året 

Nej Ja 

sv/so                                   

ma/no                                   

 25 % 75 % 

 22 % 78 % 
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Tabell 4. Förhållandet mellan inriktningen på utbildningen och tjänstgöring mot svenska eller 
samhällsorienterade ämnen första året efter utbildningen 

 

 

 

 

 

 

Man kan alltså dra slutsatsen att de som läste matematik och naturorienterade ämnen i något 
högre grad fått undervisa första året i sitt ämne än de som hade svenska och 
samhällsorienterade ämnen. Den övergripande tolkningen är dock att man oavsett inriktning 
på utbildning får vara beredd att undervisa i såväl matematik och naturorienterade ämnen som 
svenska och samhällsorienterade ämnen. En majoritet av de som började arbeta som lärare 
fick alltså undervisa som obehöriga lärare. Studerar vi detta på längre sikt kan vi se att det är 
ett fenomen som inte avtar. 19 år efter examen är 58 % av lärarna obehöriga i något av de 
ämnen de undervisade i.  

Data från det första året gav oss en inblick i att man, även om man jobbar som lärare, kanske 
inte hamnar exakt i den typ av tjänst man önskat eller är utbildad i. Möjligheten att få 
”drömtjänsten” borde däremot öka ju längre in i karriären man kommer. I diagrammet nedan 
(Figur 4) ges en överblick av om individerna i kohorten närmar sig inriktningen på den tjänst 
man önskade innan examen.  

 

Figur 4. Rörelser till och från den tjänst som önskades 1993 
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Figuren ska tolkas på följande sätt. Föräldraledighet räknas som att man arbetar med samma 
sak man gjorde tiden innan och är alltså bortplockat från figuren. De tre enfärgade partierna 
nederst i figuren är de som fortfarande arbetar kvar i skolan som lärare. Vi ser att det är en 
ganska liten del (cirka 20 %) som arbetar med exakt det de ville från början, men att det är en 
stor del som arbetar som lärare av någon form; den ljusaste nyansen innebär annan tjänst i 
skolan än lärare, såsom rektorer. Fördelning av inriktningen på tjänster är relativt stabil över 
tid. Vi kan dock se en knapp ökning av erhållna önsketjänster under senare år. Det vi också 
kan se är att etableringen är mycket hög under de första åren för att sedan trappa av till en 
stabil siffra på drygt 70 %. Tar man även hänsyn till de som arbetar med pedagogiska 
uppgifter, t.ex. utbildare på ett företag, fast utanför skolväsendet hamnar man något högre. 
Andelen studerande sjunker också, som förväntat, med tiden.  

Diagrammet kan också ge vissa upplysningar om vart de som slutar vara lärare tar vägen. 
Med tiden verkar de, i högre utsträckning, hamna i arbeten som är icke-pedagogiska och 
utanför skolan. Endast några av individerna i kohorten hamnar med tiden utanför 
arbetsmarknaden. Arbetslöshet och sjukskrivningar är alltså något som, på gruppnivå, inte 
etablerats som långvarigt utan endast visar sig i tillfälliga perioder. Här ska dock observeras 
att vi, vad gäller de senare åren, saknar uppgifter kring flera värden. 

Förutom data över hur inriktningen på kohortens tjänster förändrats över tid, i relation till den 
önsketjänst de angav innan examen, har vi också haft möjlighet att studera de typer av 
anställningar (tillsvidare eller tidsbegränsade) som lärarna i kohorten haft under sin karriär. I 
samband med enkäten 2012 bad vi lärarna att retrospektivt uppge hur lång tid det tagit för 
dem att få en tillsvidareanställning. De olika svaren varierade mellan 1 och 34 terminer, men 
det vanligaste svaret (medianen) var 4 terminer. Ytterligare en bild över rörelserna i yrket kan 
ges med hjälp av figur 5. Där åskådliggörs alla byten av tjänster under de första fem åren. De 
flesta (72 %) bytte tjänst minst en gång under de första fem åren, och i genomsnitt (medianen) 
bytte man två gånger. Den som bytte tjänst flest gånger gjorde det nio gånger, dvs., nära nog 
ny tjänst varje termin de första fem åren.  
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Figur 5. Antal byten av arbetsplats/skola under de fem första åren 

 

Något färre (57 %) bytte tjänst efter de första fem åren, och antalet var även där mindre trots 
att det då rör sig om en tre gånger så lång period. I genomsnitt (median) bytte man tjänst en 
gång under den här perioden, och den som bytte tjänst flest gånger gjorde det vid totalt sju 
tillfällen (Se figur 6). Det sammanlagda antal byten av tjänster för hela kohorten under de 
första 19 åren varierar mellan 0 och 12, med en median på tre byten. 
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Figur 6. Antal byten av arbetsplats/skola efter de första fem åren 

 

Rörelser till och från yrket – översiktsbilder 
I figur 7 nedan ges en översiktlig bild av kohortens rörelser till och från yrket. Första året efter 
examen började 85 % att arbeta som lärare, en siffra som ökar till 94 % efter två år. Vi ser 
sedan att lärarbenägenheten (Begreppet brukar användas som en benämning för andelen lärare 
som examineras under en femårsperiod och som vid periodens slut återfinns i SCB:s 
lärarregister) sjunker för att femte året hamna på 72 %. Viktigt att påpeka i det här 
sammanhanget är att föräldraledigheten är vanligare bland kvinnor än män vilket leder till en 
initialt högre etablering bland män. Denna tendens försvinner dock med tiden när 
föräldraledighet inte längre är lika vanligt. På lång sikt finns det inget samband mellan 
föräldraledighet och om man arbetar som lärare eller inte. I vår kohort kan vi konstatera att 
föräldraledighet alltså inte är en "utkörsport" från läraryrket. Om vi betraktar de föräldralediga 
lärarna som fortfarande i tjänst ser vi att lärarbenägenheten i kohorten är 87 %. Denna siffra 
ligger något högre än nationell statistik över lärarbenägenheten under samma tidsperiod, 82 
%.  

Efter de fem första åren sker inte längre lika drastiska förändringar i rörelserna från och till 
yrket. Vid det sista mättillfället 2012 kan vi se att 67 % av individerna i kohorten arbetar som 
lärare (95 % svarsfrekvens). Det innebär med andra ord att 58 av de 87 som examinerades 
1993 fortfarande, 19 år efter examen, är aktiva lärare. Dessa siffror ligger i linje med statistik 
från tidigare studier (SCB, 2001). 
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Figur 7. Antal (i procent) som arbetar som lärare, inte arbetar som lärare eller är föräldralediga 1994-2012 

Figuren ovan ger en översiktlig och kollektiv bild över hur många lärare som är kvar i yrket 
över 19 år. Över åren sker ett gradvis tapp av lärare. Det ser ut som att lärare, en efter en, 
lämnar yrket för att aldrig återvända. I avsikt att komplettera och nyansera den bilden beslöt 
vi oss för att även åskådliggöra rörelserna med hjälp av diagram över samtliga 87 individuella 
banor (Figur 8). Genom att studera dessa får vi fram mer dynamiska bilder av det till synes 
gradvisa tappet av lärare. Vi kan bland annat se att avhoppen i många fall är tillfälliga. 
Individer lämnar visserligen yrket men många av dem återvänder också, efter längre eller 
kortare tid. 

I figuren finns 87 diagram som beskriver karriärbanan för varje individ. Banorna åskådliggörs 
med en linje. Om linjen är i den övre delen av diagrammet betyder det att individen vid det 
tillfället arbetar som lärare. Om linjen är i nederkant av diagrammet indikerar det att individen 
inte arbetar som lärare. (Notera att föräldraledighet räknas till lärararbete). När vi jämför 
banorna med varandra kan vi se att den vanligast förekommande banan (51 individer) består 
av att individen påbörjar läraryrket redan det första året och blir kvar i yrket samtliga år 
därefter (linjen i diagrammet är rak och befinner sig i övre delen av diagrammet). En 
intressant iakttagelse är att samtliga individer vid något tillfälle arbetat som lärare och att så 
många som 62 % uppger i samband med den sista enkäten att de skulle kunna tänka sig att gå 
tillbaka till läraryrket igen. 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12

P
ro

ce
nt

 

År 
 

Arbetar som lärare  
1994 - 2012 

Data saknas

Arbetar inte som lärare

Föräldraledig

Arbetar som lärare

19 
 



 

 

Figur 8. Figuren visar en panel för varje individ över tid. Markeringar i övre delen av figuren betyder att man 
arbetar som lärare vid tillfället medan markeringar i undre delen att man inte arbetar som lärare. En rak linje i 
övre kanten betyder alltså att man arbetat som lärare hela tiden. 

 

Rörelser till och från yrket – närbilder 
Det första året efter examen finns 13 individer i kohorten som uppger att de inte arbetar som 
lärare. Låt oss ta en närmare titt på vad de gör istället. En av dem fick barn just innan examen 
och är mammaledig. Av de återstående tolv har fyra fortsatt att studera. Samtliga av dessa 
studerar språk, två av dem utomlands. Valet att fortsätta studera motiveras med att 
engelskakurserna i lärarutbildningen inte varit tillräckligt omfattande för att de ska kunna 
använda sig av dem i det framtida lärararbetet. Valet att studera baseras alltså på villkor i den 
framtida yrkesutövningen som inte har matchats av den utbildning de gått. En av de fyra som 
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fortsätter studera efter lärarexamen skriver: ”Jag tror det är nödvändigt att komplettera min 
utbildning med engelska”. En sådan strategi verkar rimlig. En granskning av innehållet i 
lärarnas tjänster under de fem första åren visar att nästan hälften av dem fick undervisa i 
engelska. En situation som också flera lärare kommenterar. Tanken med utbildningen, att 
studenterna med sin ”smala” utbildning skulle komma ut i en skola och bilda team 
tillsammans med kollegor med kompletterande kompetenser, har inte slagit igenom ute på 
skolorna. Istället hamnar de ensamma i klasser med ansvaret att undervisa i alla ämnen. De 
individer i kohorten som väljer att fortsätta studera efter examen, och som i den statistiska 
översiktsbilden ses som avhopp, kan istället i en närbild förstås som att de tar initiativ för att 
kunna verka i yrket med högre kvalitet och på längre sikt. Tre av de fyra som väljer att studera 
första året återvänder till läraryrket och är fortfarande aktiva lärare efter 19 år. Den fjärde 
påbörjar senare en bana som förskollärare. Samtliga återvinns alltså till utbildningssystemet. 

Av de åtta återstående individer som inte är lärare första året försöker fyra av dem, på olika 
sätt, att hitta lärarjobb, utan att lyckas. En av dem flyttar till en större stad, får ett annat jobb 
men fortsätter att söka lärartjänster. Inom några år har dock samtliga av dessa lyckats få 
lärartjänster och efter 19 år är de fortfarande kvar i yrket. 

De resterande fyra individerna har det första året fortsatt att arbeta i anställningar de haft 
innan eller/och under lärarutbildningen. De uttrycker inte explicit att detta beror på 
svårigheter att få lärarjobb. Deras val beror snarare på att de ännu inte ser sig som lärare och 
att lärarjobbet kanske inte är den karriär de tänkt sig. En av dem beskriver detta i en återblick 
på karriärbanan, 15 år efter examen: ”Jag var för ung. Jag visste inte vad jag ville i livet och 
skulle haft mer erfarenhet av arbetslivet innan jag började utbildningen.” Trots denna till 
synes tveksamma inställning till en framtida lärarkarriär kan vi se att samtliga fyra träder in i 
läraryrket under de första fem åren och att två av dem fortfarande, efter 19 år, arbetar i skolan. 
En som lärare och en som rektor. Sammanfattningsvis kan vi säga att av de tretton som inte 
väljer att påbörja läraryrket det första året efter examen är det endast två som försvinner från 
yrket på lång sikt. 

I tabell 5 har vi försökt att komplettera ovanstående beskrivning av ”avhoppen” det första året 
med information om rörelser till och från yrket de första fem åren. Här kan vi se vad de som 
slutat arbeta som lärare gör istället samt vilken typ av anställning lärarna har. Tomma rutor 
indikerar att individen arbetar fulltid som lärare det året. I figuren har vi också försökt ge 
information om hur individernas karriärbanor fortsätter efter de första fem åren, år 6-19. På så 
sätt kan vi få en inblick i hur vanligt det är att tidiga avhopp kvarstår även på lång sikt.  
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Tabell 5. Rörelser till och från yrket för de som vid något tillfälle de första fem åren varit borta från läraryrket. 

Individ År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6-19 

1 arbetslös     
lärare 
(kvar i yrket efter 19 år) 

2 studier     
lärare 
(kvar i yrket efter 19 år) 

3 studier     
lärare 
(kvar i yrket efter 19 år) 

4 arbetslös     
lärare 
(kvar i yrket efter 19 år) 

5 
lärarvikariat/ 
kassörska     

lärare 
 (kvar i yrket efter 19 år) 

6 arbetslös     
lärare 
 (kvar i yrket efter 19 år) 

7 undersköterska     
lärare→avhopp 
(blir rektor) 

8 
ekonomi-
assistent 

lärarvikarie/ 
ekonomi-
assistent studier   

studier→ lärare 
(kvar i yrket efter 19 år) 

9 servitris 
servitris/ 
studier 

servitris/ 
studier studier  rektor→lärare 

10 
lärare deltid/ 
kassörska 

lärare deltid/ 
kassörska 

lärare deltid/ 
kassörska kassörska  

lärare→studier→avhopp 
(blir ekonomiassistent) 

11 
lärarvikarie/ 
ekonomi-
assistent 

lärarvikarie/ 
ekonomiassistent 

ekonomi-
assistent 

ekonomi-
assistent 

ekonomi-
assistent 

avhopp 
(fortsätter som 
ekonomiassistent) 

12 växeltelefonist 
lärarvikarie/ 
studier manusförfattare webmaster webmaster 

avhopp 
(fortsätter som webmaster) 

13  studier studier studier studier 

lärare→studier→lärare→ 
avhopp  
(blir socialarbetare) 

14 
 
 

lärarvikarie/au 
pair 

lärarvikarie/ 
kassörska 

social-
arbetare 

social-
arbetare 

studier→avhopp 
(blir jurist) 

15 
 
  försäljare/resor 

försäljare/ 
studier 

servitris/ 
resor 

lärare→studier→avhopp 
(blir psykolog) 

16    sjukskriven sjukpension 
avhopp 
(sjukpension) 

17 studier    studier 
studier→avhopp 
(blir förskollärare) 

18 studier    studier 
lärare 
(kvar i yrket efter 19 år) 

19 
 
 

telefonförsäljare/ 
lärare deltid   studier 

lärare 
(kvar i yrket efter 19 år) 

20   studier  studier 
studier→avhopp 
(blir operasångare) 

21 
markpersonal 
flygplats    

markpersonal 
flygplats 

avhopp 
(blir operativ chef för 
flygplatsen) 

 

I diagrammet kan vi se att 21 individer har lämnat lärarjobbet vid något tillfälle de första fem 
åren. Det bör noteras att samtliga av dessa vid något tillfälle arbetat som lärare under dessa år 
och att majoriteten av de 21 blir kvar i läraryrket i ett 19-års perspektiv. Däremot kan sägas att 
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graden av avhopp är större bland de 21 (42 %) än i hela kohorten (29 %). I ett 19-års 
perspektiv kan vi se att nio av de 21 lämnar professionen. Sex av dessa, 8 % av hela kohorten, 
något färre än jämförbar statistik – 18 % (SCB, 2010) – lämnar inom de första fem åren. Vad 
kännetecknar individerna i denna grupp? 

En individ utmärker sig. Han är påtagligt äldre än de andra, blir långtidssjukskriven fyra år 
efter examen från lärarutbildningen, får sedan sjukpension och lämnar arbetslivet. Majoriteten 
av de övriga är dock yngre. Tre av dessa verkar nästan predestinerade att sluta. De uttrycker 
ingen egentlig vilja och ambition att träda in i yrket. Valet av lärarutbildning verkar närmast 
vara en slump. När vi under sista terminen av utbildningen frågar dem om förväntningar inför 
det framtida yrket skiljer sig deras svar från resten av kohorten. De skriver: ”Jag har 
egentligen inga förväntningar” eller ”Jag kan inte komma på några”. De uttrycker också att 
det inte spelar någon roll vilken typ av tjänst de får samt att de inte vill ha ansvar som 
klasslärare. De har en ganska negativ bild av skola och utbildning ”Just nu är jag ganska trött 
på allt som har med skola och utbildning att göra”. Två av dem uttrycker också att de helst vill 
börja vikariera, något som är ovanligt i materialet (endast fyra av samtliga 87). Deras 
inställning till framtida lärararbete verkar minst sagt avslappnad och samtidigt ser de sig om 
efter arbete i andra yrken. När vi följer deras yrkesbanor över tid ser vi att de senare träder in i 
yrken som skiljer sig från läraryrket, såväl till innehåll som i status. En blir sedermera 
operasångerska, en annan blir jurist och en tredje blir webmaster. 

De återstående två som lämnat yrket de första fem åren, en man och en kvinna, har två saker 
gemensamt. De uttrycker båda, innan examen från lärarutbildningen, en stark vilja att bli 
lärare och de har båda ett annat arbete, den ena i familjeföretaget och den andra vid den lokala 
flygplatsen, jämsides med utbildningen och lärararbetet efter utbildningen. Med tiden framstår 
de alternativa yrkeskarriärerna som mer lockande än läraryrket. En av dem uttrycker dock, 19 
år efter examen att han, under andra villkor, skulle kunna tänka sig att återvända till 
läraryrket.  

”Intressant fråga. Lönen ligger faktiskt inte högst på listan (hoppas den inte 
ligger högst på någons lista för vill man bara utföra ett jobb pga lön då har man 
valt fel) utan det är faktiskt att man lägger om fokus på läraryrket till själva 
undervisningstillfället d.v.s. lektionen. Mer tid där och mindre administrativ tid 
så skulle jag fundera på det”. 

Förväntningar inför det kommande yrkeslivet 
Resultaten i föreliggande avsnitt bygger på kvalitativa analyser av svaren på frågorna Vilka 
förväntningar har du på ditt kommande yrke? som ställdes en vecka innan de tog examen 
1993 samt Vilka förväntningar har du på framtiden när det gäller ditt arbete som lärare? som 
ställdes i den tionde enkäten i maj 2013, tjugo år efter examen. På basis av analysen bildades 
kategorier som sedan omvandlades till variabler med kvantitativa utfall. De svar som 
samlades in innan examen kan för det första delas upp i övervägande positiva förväntningar 
”Att det ska ge mig många roliga stunder med eleverna” och övervägande negativa 
förväntningar ”Inte särskilt höga. Verkar finnas gott om jobbiga klasser och alltför 
ifrågasättande föräldrar” samt svar som speglar båda dessa typer av förväntningar ”Jag 
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hoppas att jag ska klara av det så bra som möjligt. Jag får nog lägga ner mycket tid i början 
men får förmodligen rutin på det så småningom”. Kortfattat kan sägas att förväntningarna på 
det kommande yrket till stor del är positiva. 76 % av de studerande uttrycker övervägande 
positiva förväntningar på sitt kommande yrke. 

Även svaren från 2013 kan fördelas i samma kategorier. Visserligen speglar dessa svar en 
nuvarande arbetssituation som upplevs ”jobbig”, men förhoppningar finns om att det ska bli 
bättre. Lärarna verkar, tjugo år senare, inte ha förlorat hoppet. Fortsatt uppger 70 % av 
informanterna övervägande positiva förväntningar på sitt framtida arbete. Svar som, ”Att man 
ges möjlighet att utöva sitt yrke istället för att dokumentera allt”, ”Att läraryrket blir viktigt 
igen…”, ”Mer tid till undervisning och mer tid till annat”, ”Måste hända stora saker. Bättre 
lön och arbetsvillkor” har, trots att de speglar en negativ situation ändå kategoriserats som 
”positiva förväntningar, förhoppningar”. Till denna kategori räknas naturligtvis även svar som 
saknar negativ bottenklang och som speglar odelat positiva förväntningar, som t.ex ”Jag vill 
lära mig nya tekniska hjälpmedel. Jag vill testa nya metoder i undervisningen. Jag vill jobba 
med skolutveckling eller kontakter med högskolan…” Svar som är odelat negativa eller som 
saknar utryck som tyder på förhoppningar, till exempel ”Vet ej, arbetsbördan är mycket stor 
och jag har faktiskt starka funderingar på att byta yrke” eller ”Jag tycker att de senaste årens 
förändringar inom skolan gör det svårt att ha några förväntningar” har kategoriserats som 
negativa förväntningar, uppgivenhet” 

I de svar från 2013 som vi sorterat som neutrala eller blandade kan vi se att förväntningar är 
uttalat pragmatiska, som till exempel: ”Jobb” eller ”Att få stanna kvar i mitt arbetslag”. Här 
samlas också uttryck som både är uppgivna och förhoppningsfulla ”Det gäller i stort sett att 
överleva då jag upplever att det är näst intill omöjligt att göra ett bra jobb. Då det finns hur 
många arbetsuppgifter som helst. Annars utvecklar jag mig gärna…” 

Om vi visar utfallet av förväntningar från såväl 1993 som 2013 framstår en bild (Figur 9) som 
visar att uttryck om förväntningar fördelas ganska lika vid båda tillfällena. 
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Figur 9. Antal negativa/uppgivna, blandade och positiva/förhoppningsfulla förväntningar 1993 och 2013 

För att beskriva innehållsliga dimensioner i förväntningarna 1993, innan examen, gjordes en 
mer nyanserad kvalitativ analys. I en sådan analys har följande kategorier identifierats: 

• Arbetets villkor 

Svar inom kategorin handlar om höga förväntningar på att arbetets villkor ska ge ett frirum, 
ett slags stimulerande handlingsutrymme och kreativ frihet i arbetet. Exempel på svar inom 
kategorin är: ”Att det ska vara ett stimulerande arbete där den ena dagen inte är lik den 
andra”, ”Kreativt, spännande, utvecklade och utmanande”, ”Att få styra och ställa! Ett fritt 
och bra jobb där jag får använda min kreativitet och pröva idéer.” 

• Egen utveckling 

Här samlas förväntningar om att arbetet ska leda till utveckling av den egna personen. Ex. 
”Jag vill inte stelna som människa”, ”Att jag ska utvecklas mer på de områden man inte alltid 
känner sig mogen för.” ”Just nu brinner jag av längtan att få komma ut och jobba som lärare. 
Jag ser fram emot många spännande år inom ett yrke som aldrig kan bli långtråkigt.” 

• Förändring av verksamheten 

I några svar speglas förväntningar om att man i arbetet ska kunna bidra till förändring av 
verksamheten. Det är framför allt kring undervisningen som sådana förväntningar uttalas. ”Att 
få se eventuell likgiltighet förbytas i totalt, optimalt engagemang hos eleverna”, ”Jag hoppas 
kunna föra in mer laborativ undervisning än som finns nu”. 

• God arbetsmiljö 
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Det visar sig, i några av svaren att det finns stora förhoppningar på den kommande 
arbetsplatsen. Man ser fram emot att hamna i en arbetsmiljö som utmärks av trivsel på 
arbetsplatsen, goda kollegor och bra stämning. Exempel på sådana svar är: ”Först och främst 
att trivas, att få ett jobb, att komma till en trevlig skola med ett roligt lärarkollegium”, ”Att 
man ska trivas, känna meningsfullhet och ha en bra anda bland arbetskamrater.” 

• Goda elevrelationer 

Det finns även förväntningar om att kunna utveckla och bibehålla goda relationer till framför 
allt elever. Exempelvis: ”Att jag ska kunna skapa en trevlig stämning i klassrummet. Eleverna 
ska kunna tycka att det är roligt att gå till skolan”, ”Att få en stimulerande kontakt med barn 
och ungdomar”. 

• Elevernas utveckling 

Förväntningarna handlar också om att kunna vara med och bidra till elevernas utveckling. I 
denna kategori återfinns svar som till exempel: ”Att jag har förmåga att ge dem något av vikt 
för deras framtid och nuet”, ”Att lära barnen mycket som de får användning och glädje av” 

• Låga eller inga förväntningar 

Den sista kategorin samlar svar som ger uttryck för låga eller inga förväntningar på det 
kommande yrkesarbetet, till exempel: ”Just nu är jag ganska trött på allt som har med 
skolvärlden att göra. Kan inte komma på några förväntningar just nu”, Egentligen trivs jag 
inte med mitt yrkesval utan hoppas få arbeta inom handeln istället”. 

Individerna har ibland gett svar som har sorterats i två eller flera av dessa kategorier. Det är 
alltså en sammanställning av uttryck och inte av individer. Den procentuella fördelningen av 
svaren framträder i nedanstående figur. 

 

Figur 10. Innehållsliga dimensioner av kohortens förväntningar på yrket 1993 
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Om svaren från de 53 som fortfarande är kvar i läraryrket 2013 ”tvingas” in i samma 
kategorischema fördelar de sig procentuellt på följande sätt: 

 

Figur 11. Innehållsliga dimensioner av kohortens förväntningar på yrket 1993 och 2013 

Vi har tidigare konstaterat att såväl 1993 som 2013 uttrycker lärarna positiva förhoppningar. 
Bilden av de till synes likartade förväntningarna behöver dock nyanseras. Ett första försök till 
en sådan nyansering kan göras genom att använda så kallade ordmoln (Se figur 12 och 13). 
För att bättre åskådliggöra skillnaderna mellan förväntningar 1993 och 2013 har vi valt ut de 
vanligaste orden i lärarnas beskrivningar av förväntningar. De ord som används mest är också 
mest framträdande i molnen.  

 

Figur 12. De vanligaste orden i lärarnas beskrivningar av förväntningar 1993 
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Figur 13. De vanligaste orden i lärarnas beskrivningar av förväntningar 2013 

De ovanstående ordmolnen ger en känsla för olikheten i förväntningar 1993 och 2013. Denna 
olikhet speglas ganska väl i relationen mellan de svar från båda tillfällena som uttrycker 
förväntningar som har med arbetets villkor att göra. Medan svaren från 1993 obetingat 
handlar om förväntningar som innefattar bland annat handlingsfrihet och utrymme för 
kreativitet, bygger däremot uttrycken från 2013 inom samma kategori mera på en beskrivning 
av nuvarande betingelser och en förhoppning om att dessa ska förändras i riktning mot ökat 
handlingsutrymme. Vi behöver därför studera kategorin ”Villkor” närmare, för att förstå 
olikheterna. Vad är det egentligen man hoppas på 1993 och vad är det som står i vägen för 
detta tjugo år senare? 

De förväntningar från 1993 som sorterats in i kategorin villkor handlar om att arbetet kommer 
att innebära föränderlighet, omväxling och spänning. Exempel på sådana svar är: ”Ge mig 
själv en möjlighet att hänga med i livet och inte sjunka in i någon enformig trall” eller ”Jag 
ser fram emot många spännande år i ett yrke som aldrig kan bi långtråkigt”. Det finns också 
förväntningar på att villkoren i arbetet kommer att innebära möjligheter om utrymme, 
kreativitet, frihet och handlingspotential. Studenterna skriver exempelvis: ”Planera min 
undervisning som jag själv vill ha den” eller ”Att få styra och ställa! Ett fritt och bra jobb där 
jag får använda min kreativitet och prova mina idéer”. I förlängningen av detta finns också 
förväntningar om att arbetets villkor kommer att innebära ett positivt ansvar och en 
eftertraktad utmaning. I dessa svar finns förväntningar som tyder på en framtida professionell 
autonomi, som till exempel: ”Att känna sig betydelsefull”, ”Att det alltid ska få mig att känna 
att jag gör något som är viktigt” eller ”Det känns samtidigt nervöst för det är ett oerhört 
ansvarsfullt arbete”. Till slut ser vi förväntningar om att arbetets villkor ger möjlighet att 
uppleva det som givande, roligt, stimulerande. Några av studenterna uppger: ”Ett 
stimulerande och roligt jobb”, ”Att ha roligt de flesta dagar, dvs. att gå med glädje till jobbet”. 
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Mot dessa förväntningar om villkor i arbetet som antas möjliggöra föränderlighet, 
handlingsutrymme, positiva utmaningar, autonomi och glädje kan ställas det som lärarna 2013 
menar står i vägen för realiserandet av förväntningarna. Här återfinns rikligt med data som 
beskriver sådana ”hinder”. (Liknande hinder beskrivs också stå i vägen för de som 2013 ej 
arbetar som lärare men som kan tänka sig att återvända) De handlar framför allt om en 
upplevd resursbrist - ”Dystert. Fattig kommun (vilka är inte det?!) Stora klasser, neddragning 
av resurser etc. faktiskt inga som helst förväntningar som läget ser ut just nu”, om läraryrkets 
låga status - ”Högre lön och mer "kredit" för det arbete jag gör. Att läraryrket blir ett yrke 
med hög status och duktiga/kunniga personer som söker sig till yrket”, om en felprioritering 
av arbetsuppgifter - ”Att politiker och beslutsfattare ger skolan arbetsro och ger lärarna 
mandat att göra sitt arbete och inte en massa kringuppgifter”, om svårigheter att förstå 
styrningen – ”sålla i strömmen från påbudskranarna i Stockholm och i nämnden, lyssna på 
bräkandet från alla som vet allt om skolan”. Man får heller inte glömma att några av lärarna 
2013 endast uttrycker positiva förväntningar och således menar att inget står i vägen för 
realiserandet av deras förväntningar. ”Att jag kommer att få gå på föreläsningar och 
utbildningar som medför att jag utvecklas. Att ha fortsatt kul på arbetsplatsen.” 

 

Förväntade och upplevda svårigheter i yrket 
Resultaten i detta kapitel bygger på kvalitativa analyser av svar från kohorten. De svar som 
behandlats är från fråga 1.4 (1993) Är det något speciellt som du är rädd för att få svårigheter 
med i ditt framtida jobb som lärare? Fråga 2.8 (1994) Vilka svårigheter har du upplevt under 
dina första månader som lärare? Fråga 4.5 (1996) Vad har du upplevt som de största 
svårigheterna under dina första terminer som lärare? Och fråga 10.15/10.26 (2013) Vilka har 
varit de största svårigheterna i ditt arbete som lärare? Svaren har delats in i 10 kategorier 
beroende om de anförda svårigheterna relateras till frågor som rör: 

• Undervisningen 

Här återfinns svar som ger uttryck för att lärarna ser de metodiska och didaktiska frågorna 
som svåra. ”Att planera ett bra innehåll på lektionerna och att få dem att nappa på idéerna jag 
kommer med”. Andra svårigheter inom kategorin handlar om en upplevd brist på 
ämneskompetens, ”Ämnen som musik, engelska och historia som jag inte är så duktig på” 
samt svårigheter att förstå styrningens syn på undervisning, ”Att förstå vad statsmakterna vill 
att vi lärare ska göra och hur vi ska göra”. 

• Elever och ledarskap 

Flera lärare pekar på problem runt eleverna som svårigheter i arbetet. Barn beskrivs av vissa 
lärare som ”trasiga”, med ”koncentrationssvårigheter” och med ”brist på etik och moral”. 
Man känner sig maktlös inför barns familjesituationer och upplever ledarskapet som en svår 
balansakt. Flera menar att det uppstår svårigheter i ”tuffa klasser” och att de ibland ”känner 
sig som polis än som lärare”. 

• Kollegor (och myndigheter) 
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Det finns också farhågor om svårigheter som till stor del handlar om samarbetet med kollegor. 
De beskrivs av vissa som ”dönickar”, ”konstiga” och ”trötta”. Att hamna tillsammans med 
”fel” kollegor verkar kunna ge upphov till jobbiga arbetssituationer. Även samverkan med 
andra professioner/myndigheter uppges som en svårighet 

• Ledning 

Upplevda svårigheter handlar också om en ledning som inte tagit sitt pedagogiska ansvar på 
allvar eller som inte visat stöd eller förtroende för läraren ifråga. 

• Föräldrar 

Vissa av lärarna menar också att elevernas föräldrar kan vara en källa till svårigheter. Här 
handlar det om att lärarna känner sig motarbetade eller ej förstådda i sina kontakter med 
föräldrarna. Lärarna är också oroliga för att inte klara av kontakterna med föräldrar.  

• Den egna personen 

I denna kategori hamnar uttryck som rör upplevda brister i den egna personligheten. Man är 
bland annat rädd för att det egna självförtroendet är för dåligt, att ”jag är ganska känslig och 
tar illa vid mig när folk mår dåligt” och att brister i den egna personligheten gör att 
handlingskraften tryter i pressade situationer. 

• Arbetsvillkor 

Här kopplas förväntade och upplevda svårigheter till bristande resurser på skolorna. 
Kopplingar görs även till att tvingas ta itu med arbetsuppgifter, som till exempel, möten, 
konferenser, administration och dokumentation, som tar för mycket kraft från själva 
undervisningen. Även för mycket ensamarbete uppges som en svårighet.  

• Arbetsbelastning/Otillräcklighet 

Inom denna kategori hamnar uttryck som handlar om lärarnas förväntningar om och 
upplevelser av otillräcklighet. ”Hur mycket jag än arbetar finns det alltid mer att ta itu med”. 
Arbetsbördan upplevs för stor och tiden räcker inte till. Svårigheterna handlar också om att 
inte kunna koppla bort arbetet under ledig tid. 

• Arbetets status 

Den dåliga lönen uppges också som en svårighet. Lärarna kopplar ihop det med yrkets dåliga 
status. En svårighet kan vara att ”möta yrkets dåliga status och samtidigt ha en yrkesstolthet”. 

• Arbetsmarknad 

Även svårigheter relaterade till arbetsmarknaden för lärare anges. Här kan det handla om att 
till exempel inte få en tillsvidaretjänst eller att inte veta vilken typ av tjänst man kommer att få 
nästa läsår. I figur 14 nedan beskrivs hur svaren fördelas i de olika kategorierna vid de olika 
mättillfällena. 
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Figur 14. Förväntade och upplevda svårigheter i yrket innan examen samt efter tre månader, tre år och tjugo år i 
yrket 

Kategorierna ovan liknar i hög grad Paulins (2007) kategorisering av nyblivna lärares 
upplevda svårigheter. Hon delar upp dessa i tre övergripande teman: relationella svårigheter, 
pedagogiskt och didaktiskt arbete samt egen arbetssituation. De relationella svårigheterna 
handlar om att kunna hantera ledarskapet, elever i svårigheter samt samarbete med andra 
vuxna. Svårigheter i det pedagogiska och didaktiska arbetet rör elevernas lärande. Hur ska den 
nyblivna läraren kunna försäkra sig om att eleverna verkligen lär sig? Till sist handlar de 
upplevda svårigheterna om att kunna orientera sitt arbete i skolans organisation. 
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Sammanfattande diskussion 
 

Ett flertal delar av den ovan redovisade beskrivningen av materialet har analyserats och 
diskuterats i flera delstudier inom projektet (se t.ex. Lindqvist, Nordänger & Carlsson, 2014; 
Nordänger & Lindqvist, 2014; Fransson & Frelin, 2014). Vidare studier inom projektet 
kommer fortsatt, ur olika infallsvinklar och perspektiv, att redovisa analyser av insamlad data 
och diskutera dessa i förhållande till olika problemställningar. I föreliggande rapport vill vi 
emellertid lyfta fram några av de resultat vi försökt åskådliggöra i resultatdelen. Till att börja 
med vill vi peka på den brist på matchning som förefaller finnas mellan inriktningen på den 
utbildning som kohorten genomförde och de tjänster de sedan kom att få ute i skolorna. 
Oavsett inriktning har lärarna fått vara beredda på att undervisa i andra ämnen än de som de är 
utbildade i. Detta gäller även över tid. Så många som 58 % är, 19 år efter examen, obehöriga i 
något av de ämnen de undervisar i. Den skola som vår kohort gjorde entré i och som numera 
de flesta är en del av vilade/vilar på ett klasslärarsystem (år 1-6) där lärartjänster är kopplade 
till årskurser, inte till ämnen. Här ser vi ett relativt tydligt tecken på hur politiska ambitioner 
att med hjälp av lärarutbildningsreformer påverka och förändra skolan går i stöpet. Senare 
reformer av lärarutbildningen visar emellertid att statens ambitioner har förändrats från att 
betrakta lärarutbildning som en proaktiv aktör till att se den som en reaktiv aktör i förhållande 
till skolan (se Hallsén, 2013). 

Den dåliga matchningen mellan utbildning och arbete kan kanske också belysas i de resultat 
som beskriver hur individernas önsketjänster sällan förverkligas under tiden i yrket. (Man får 
anta att önskningarna har en del att göra med den utbildning de genomgått.) Endast cirka 20 
% har, under loppet av 19 år, erövrat en tjänst som överensstämmer med deras initiala 
önskningar. Detta resultat bör dock nyanseras. För det första kan vi se att en majoritet har fått 
tjänster som till stor del liknar önsketjänsterna. De kan till exempel arbeta med elever i den 
åldersgrupp de önskade men inte i det ämne de önskade, eller tvärtom. För det andra är det 
rimligt att anta att erfarenheter av lärararbetet påverkar individerna att förändra sina 
önskningar om tjänst. Vi ser flera tecken på detta i enkäternas öppna frågor. Det är rimligt att 
anta att erfarenheter av undervisning ger kompetens som i sin tur ger lärarna säkerhet i ett 
ämne som de inte är utbildade i. I och med införandet av lärarlegitimation uppstår dock en del 
problem för vår kohort lärare. Systemet med legitimationer utgår från en skola med ”breda” 
klasslärartjänster i år 1-6 och ”smalare” ämneslärartjänster. Krocken är uppenbar med den 
”smala” ämnesutbildning som vår kohort gick. Detta visar sig också i vår statistik. 19 år efter 
examen är 58 % av lärarna obehöriga i något av de ämnen de undervisade i. 

I studien har vi kunnat följa kohorten under en längre tid. Om vi jämför rörelser inom 
kohorten med nationell och internationella statistik ser vi att våra lärare i högre grad stannar 
kvar i yrket. I internationella och nationella studier om lärares avhopp från yrket refereras ofta 
till Ingersoll (2003) som i en omfattande studie av amerikanska lärare estimerar att endast 40 
– 50 % fortfarande arbetar som lärare fem år efter examen. Vid samma tillfälle i vår kohort 
arbetade 72 % som lärare och om vi inkluderar föräldralediga lärare är så många som 87 % 
kvar i yrket. Genom att vi har följt kohorten under lång tid kan vi också se att flera av de till 
synes avhoppade lärarna återvänder till yrket. Det som vid en första anblick ser ut som ett 
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avhopp kan i själva verket vara ett försök att ”vidareutbilda” sig. Vi ser i enkäterna att flera 
lärare tar avbrott för att genomföra studier i avsikt att bättra på lärarkompetensen och vi ser 
också att flera av våra informanter beskriver föräldraledighet som tillfällen då de verkligen 
skaffar kompetens för läraryrket (se även Bjerén & Elgqvist-Saltzman, 1994).  

Utifrån våra resultat kan man argumentera för att försiktighet bör iakttas vid jämförelser 
mellan statistik. Baseras resultat på statistiska nedslag, insamlade vid ett visst tillfälle, med 
retrospektiva data från stora populationer eller bygger de på studier som ser yrkesbanor som 
processer över tid? Inkluderar de individer som är föräldralediga eller studerar? Tas 
potentiella återvändare med i statistiken? Vi bör även vara försiktiga med att jämföra statistik 
mellan olika länder, kontexter, kulturer och tidsperioder. Föräldraledighet kan till exempel i 
vissa länder, i motsats till Sverige, vara en trigger för att lämna yrket permanent (SCB, 2007) 

Att komplettera generella statistiska lägesbeskrivningar av lärares rörelser till, från och inom 
yrket med kvalitativa data från longitudinella studier ger en mer nyanserad förståelse för 
dynamiken i lärares yrkesbanor. Sådana data komplicerar och ställer sig ofta i vägen för 
slutsatser och kausala relationer som kan framhävas med hjälp av statistik. Vi kan till exempel 
se att de som hoppar av yrket inom fem år och aldrig återvänder är en relativt heterogen grupp 
av individer. Det finns inga avgörande skillnader gentemot de som stannar kvar i yrket vad 
gäller såväl individernas inställning till arbetet som de organisatoriska villkoren för deras 
lärararbete. Något överraskande är också att vi, i våra data, inte kan koppla avhoppen direkt 
till den stora omstruktureringen av skolan som inföll under 1990-talet.  

Slutligen några ord om hur vår studie kan ställas i relation till den forskning som på senare år 
ifrågasatt det traditionellt linjära och stadieindelade sättet att förstå lärares utveckling i yrket 
och deras yrkesbanor (se t.ex. Dwyer & Wyn, 2001; Stone-Johnson, 2011). Kanske är det 
dags att överge begreppet ”yrkesbana” eftersom det inte återspeglar komplexiteten i nutida 
yrkesrörelser? I ljuset av data från vår kohort vill vi även här mana till försiktighet. 51 av våra 
lärare har till synes linjära banor. De började arbeta heltid direkt efter examen och har fortsatt 
att göra det, under 20 år. Emellertid kan vi skönja en uppdelning inom kohorten, mellan en 
majoritet som verkar uppfatta lärararbetet som ett långsiktigt åtagande och de som har en mer 
explorativ inställning till yrket.  

Majoriteten av lärarna inom kohorten tillhör en numera äldre generation – generation X. Det 
är mycket möjligt att den nya generationen lärare – generation Y – kommer att uppfatta sitt 
yrkesval som mer explorativt och mindre permanent (se t.ex. Rinke, 2013). Här krävs resultat 
från nya longitudinella studier på nya generationer av lärare. Genom att nästa år starta upp en 
studie av en ny kohort lärare som tar sin examen 2014 har vi förhoppningar att kunna bidra till 
en sådan utveckling 
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Bilagor 
 
Sammanställning av frågor 
Utsänd Svarsprocent Frågor 
1993-12-09 100 1.1 Vilken var den främsta orsaken till att du började din lärarutbildning? 

1.2 Om du fritt fick välja en tjänst i den svenska grundskolan, vilken skulle 
det i så fall bli? Varför? Var i landet? 
1.3 Vilka förväntningar har du på ditt kommande yrke? 
1.4 Är det något speciellt du är rädd för att få svårigheter med i ditt arbete 
som lärare? 
1.5 ”Den stora utmaningen” i lärarjobbet, vilken är den, tycker du? 

1994-04-08 100 2.1 Var fick du tjänst efter din utbildning? 
2.2 Beskriv din tjänst! 
2.3 Om du inte arbetar i skolan, vad har du sysslat med sedan du tog din 
examen? 
2.4 Vilken är den främsta anledningen till att du inte arbetar i skolan? 
2.5 Vad skulle du helst vilja arbeta med när det nya läsåret börjar till 
hösten? 
2.6 Strax före examen hade du vissa förväntningar på ditt kommande yrke. 
2.7 Vilka förväntningar har infriats? 
2.8 Vilka svårigheter har du upplevt under dina första månader som lärare? 
2.9 Du har snart arbetat i fyra månader som lärare (i bästa fall). Vilken är 
den ”stora utmaningen” i lärarjobbet, tycker du? 
2.10 Nämn EN sak du fick för lite av, eller saknade helt i din 
lärarutbildning! 

1995-04-25 100 3.1 Beskriv ditt arbete under läsåret 94/95! 
3.2 Vilken kollega eller annan vuxen har betytt mest för dig i arbetet under 
din första tid som lärare? Varför? 
3.3 Beskriv EN ELEV som vållat dig bekymmer under läsåret som gått. 
Vad har du gjort för att komma till rätta med problemen? 
3.4 Berätta om EN ELEV som har berett dig mycket glädje under läsåret 
som gått! 

1996-05-08 100 4.1 Beskriv ditt arbete under läsåret 95/96! 
4.2 Har du tjänstgjort i skolan? Varför/ Varför inte? 
4.3 Om du fritt skulle beskriva din ”önsketjänst”, hur skulle den se ut? 
4.4  Vilken kollega eller annan vuxen person har betytt mest för dig i arbetet 
under dina första fem terminer som lärare? Varför? 
4.5  Vad har du upplevt som de största svårigheterna under dina första 
terminer som lärare? 
4.6 Vad har varit det mest positiva med skoljobbet? 
4.7 Nämn EN sak som du fick för lite av, eller saknar helt i din 
lärarutbildning! 

1997-05-20 100 5.1 Förra året arbetade jag (beskriv antal tim, åk, osv) 
5.2 Var? (skolan namn och adress) 
5.3 Hur ser sammansättningen män/kvinnor ut på ditt personalrum bland de 
heltidsanställda? 
5.4 Varför tror du att så få män arbetar som lärare i grundskolan? 
(alternativsvar 

1998-05-20 98 6.1 Förra året arbetade jag med (beskriv din tjänst i skolan) 
6.2 Var (skolans namn och adress) 
6.3 Arbetade inte i skolan utan med … 

2000-05-15 93 7.1 Arbetar du i skolan just nu? 
7.2 Om Ja – beskriv din tjänst! 
7.3 Om nej – varför arbetar du inte i skolan? 
7.4 Vad har varit det mest positiva i skolarbetet under de första sex åren? 
7.5 Vad har varit det mest negativa i skolarbetet under de första sex åren? 
7.6 Vad bör absolut vara kvar av innehållet i lärarutbildningen? 
7.7 Innehöll din lärarutbildning delar som du inte haft nytta av som lärare? 
7.8 Om lärarutbildningen skulle utökas med en termin, vilket innehåll skulle 
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du föreslå då? 
7.9 Om du får en nyutexamnierad lärare som kollega till hösten, hur ska du i 
så fall stödja henne/honom? 

2008-08-29 85 8.1 I brevet finner du en sida ur Nordisk skolatlas, tryckt 1960. Säkert har 
många av er haft den när ni gick i skolan! Jag vill att du visar geografiskt 
hur din ”lärarresa” sett ut. Rita in en etta (1) där du bodde när du sökte in på 
lärarutbildningen, en tvåa (2) där du fick din första tjänst 1994, en trea (3) 
vid nästa förflyttning osv. Kommentera! 
8.2 I dina svar på mina tidigare frågor kan man utläsa din lärarbana (för 
vissa lång, för andra kort). Kan du berätta något om vad som påverkat dess 
utseende? Om det funnits vändpunkter eller kritiska ögonblick som varit 
avgörande för din lärarbana vore det intressant att få veta hur de sett ut! 
8.3 Med vad arbetar du just nu? Skriv så detaljerat du kan! 
8.4 Vilken spontan kommentar har du när du tänker tillbaka på dina 15 år 
efter lärarexamen? 

2012-05-14  9.1 Vilken utbildning, yrkesverksamhet eller andra förkunskaper hade du 
när du sökte till lärarutbildningen? 
9.2 Hade du någon alternativ önskan i fråga om utbildning när du sökte till 
lärarutbildningen? 
9.3 Arbetar du fortfarande som lärare? 
9.4 Om du arbetar som lärare beskriv din tjänst (årskurser, ämnen, timmar 
etc) 
9.5 Om du arbetar som lärare: Har du för närvarande någon önskan att 
vidareutbilda dig utom eller inom yrket? 
9.6 Har du någon gång under din lärarbana på allvar funderat på att lämna 
läraryrket (dvs. under flera månaders sammanhängande tid haft allvarliga 
funderingar över det)? 
9.7 Vilka var de huvudsakliga motiven till att du hade dessa funderingar? 
9.8 Om du inte arbetar som lärare: Vilket annat arbete har du? Beskriv dina 
arbetsuppgifter så detaljerat som möjligt. 
9.9 Oavsett hur lång din lärarbana har varit, fyll i så gott du minns i vilken 
grad arbetet har varit engagerande för dig under de år som du arbetat som 
lärare (det kan vara svårt att såhär i efterhand återskapa exakt hur du 
upplevde det under ett visst år, det vi är intresserade av är mera långsiktiga 
trender och ytterlighetslägen) 1994-2012 
9.10 Kommentera gärna om det är något särskilt du drar dig till minnes som 
gjort att arbetet varit engagerande för dig. Om möjligt ange årtal. 
9.11 Ange den högsta utbildning som dina föräldrar avslutat. 
9.12 Har någon av dina föräldrar lärarutbildning från seminarium eller 
högskola/universitet? (om du vet skriv gärna var och när) 
9.13 Arbetade din mor när du började i grundskolan? 
9.14 Arbetade din far när du började i grundskolan? 
9.15 Är du, eller har du varit medlem av någon förening/organisation? 
9.16 Är du, eller har du varit engagerad i kommunalpolitik? 

2013-05-10  Till dem som fortfarande arbetar som lärare: 
10.1 Vilken typ av tjänst har du? 
10.2 Hur många procent (av heltid) arbetar du som lärare? 
10.3 Inom vilken skolform har du din huvudsakliga tjänst? 
10.4 Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 
10.5 Är du obehörig i något/några av dessa? Om ja, vilket/vilka 
10.6 Kompletterar du ditt arbete som lärare med annat lönearbete? (om ja – 
vad) 
10.7 När fick du din första tillvidaretjänst (ange gärna år och termin)? 
10.8 Bytte du, under de första fem åren, skola eller arbetsplats inom skolan 
(så att du fick nya kollegor)? Vid hur många tillfällen? 
10.9 Vilka var de huvudsakliga skälen till dessa byten? 
10.10 Hur upplevde du resultaten av dessa byten? Blev det bättre eller 
sämre för dig? 
10.11 Har du, efter de första fem åren bytt skola eller arbetsplats inom 
skolan? Vid hur många tillfällen? 
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10.12 Vilka var de huvudsakliga skälen till dessa byten? 
10.13 Hur upplevde du resultatet av dessa byten? Blev det bätttre eller 
sämre för dig? 
10.14 Vilka förväntningar har du på framtiden när det gäller ditt arbete som 
lärare? 
10.15 Vilka har varit de största svårigheterna i ditt arbete som lärare? 
10.16 Vilken är den stora utmaningen i lärarjobbet, anser du? 
Till dem som inte arbetar som lärare: 
10.17 Vilket år slutade du jobba som lärare? 
10.18 Vad arbetar du med nu? 
10.19 Har du tidigare haft tillsvidaretjänst som lärare? 
10.20 Bytte du, under de första fem åren, skola eller arbetsplats inom skolan 
(så att du fick nya kollegor)? Vid hur många tillfällen? 
10.21 Vilka var de huvudsakliga skälen till dessa byten? 
10.22 Hur upplevde du resultaten av dessa byten? Blev det bättre eller 
sämre för dig? 
10.23 Om du arbetade mer än fem år som lärare, bytte du efter de första fem 
åren skola eller arbetsplats inom skolan? Vid hur många tillfällen? 
10.24 Vilka var de huvudsakliga skälen till dessa byten? 
10.25 Hur upplevde du resultatet av dessa byten? Blev det bättre eller sämre 
för dig? 
10.26 Vilka var de största svårigheterna i ditt arbete som lärare? 
10.27 Vilken är den stora utmaningen i lärarjobbet, anser du? 
10.28 Skulle du kunna tänka dig att bli lärare igen? 
10.29 Vad skulle kunna förmå dig att återvända? 
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