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Abstrakt 

De nyexaminerade lärarna kommer till olika organisationer med färsk kunskap och 

innovativa idéer för att utöva detta. Mötet mellan organisationernas strukturer och de 

nyexaminerade lärarnas förväntningar blir inte alltid som de föreställt sig. Tidigare 

forskning lyfter problemet där många lärare upplever sig som otillräckliga, stressade och 

hämmade i sin utveckling. Syftet med studien var att bidra till ökad förståelse genom att 

beskriva hur lärare som examinerades åren 2011-2013, och som idag arbetar på grundskola i 

Stockholms län, upplevede organisationens struktur och deras möjligheter till utveckling 

som lärare. Studien använde sig av en hermeneutisk fenomenologisk ansats som 

utgångspunkt och Wengers sociala inlärningsteori som teoretiskt ramverk. Sju informanter 

intervjuades och låg till grund för studiens resultat. Studien visade att majoriteten av 

informanterna upplevde en omställning från sina studier till att börja arbeta, under sin första 

anställning. Möjligheterna till utveckling upplevdes som mindre i organisationer med för 

strikta strukturer. Stöd och samtal med kollegor upplevdes som centrala delar i 

informanternas utveckling. Informanter som delade organisationens värderingar gällande 

lärarrollen upplevde i större utsträckning en möjlighet till utveckling. 

 

Nyckelord: Identitetskapande, lärande organisationer, organisationsstruktur, praktikgemenskap, 

professionsutveckling 
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Introduktion 

Inledning 

Efter flera års studier ska en färdigutbildad grundskolelärare kliva in på sin nya arbetsplats 

och möta sina nya kollegor och elever. Fylld av kunskap och nyttiga erfarenheter ska den 

nyexaminerade läraren tillföra nya idéer, perspektiv och lösningar till skolan. Det är ett 

dynamiskt möte med nya arbetskollegor och ny miljö samt nya strukturer och kulturer att 

anpassa sig till. Från sin utbildning har den nyexaminerade läraren med sig kunskap som 

bygger på ny forskning och nya visioner. Mötet med verkligheten kan för många bli en krock 

mellan två olika världar. Detta är vad Thompson, Windschitl och Braaten (2013) kallar för 

två-världs problemet. Det innebär att den studerande har fått kunskap som inte stämmer 

överens med den verklighet som finns ute i arbetslivet. Starka normer och värderingar inom 

organisationer hindrar innovation. Detta skapar problem för den nyexaminerade läraren att 

agera efter sina inlärda kunskaper och erfarenheter. Olika budskap står mot varandra och 

verkligheten ser inte alltid ut som den som målades upp under studierna. Det är en tuff 

övergång där det är hälften av lärarna som slutar med läraryrket inom 5 år efter sin 

utbildning i USA. Nyexaminerade lärare nöts ut och kan inte hantera den svåra miljön som 

skolan har (Hong, 2012; Thompson, Windschitl & Braaten, 2013). 

 

Undervisning och lärande är två viktiga ord inom läraryrket. Det råder dock en oenighet 

kring begreppen lärande och undervisning vilket gör det till en svår situation att samarbeta 

kring. Normativa värderingar i en organisation kring vad lärande och undervisning är, kan 

bli en orsak till att många lärare inte kan samarbeta. Delade uppfattningar kring hur läraren 

ska agera i klassrummet och interagera med eleverna skapar svårigheter för samarbetet inom 

arbetslagen. Dessa normativa värderingar har Schwiender och Ekecrantz (2011) undersökt, 

hur de är uppbyggda samt hur de interagerar med uppfattningen om lärande och 

undervisning, känslor och den praktiska undervisningen. Dessa fyra faktorer är en viktig del 

i den nyblivna lärarens identitetsskapande inom professionen. Wengers (1998) sociala 

inlärningsteori kan belysa detta, där den sociala gemenskapen ses som en nyckel för 

identitetsskapande av individen. Delade värderingar i ett socialt nätverk skapar positiva 

känslor så som engagemang och motivation vilket kan smidiggöra en övergång till en ny 

miljö. I skapandet av en ny identitet i en ny kontext så är det viktigt att kunna dela med sig 

av sina tidigare erfarenheter samt att få ta del av den nya miljöns delade historia. Detta 

menar Wenger skapar en mening för individen där den upplever att individens andra 

identiteter värderas. Med detta så läggs det en grund av öppenhet och trygghet inom 

gruppen. Mötet där de nyexaminerade lärarna tar klivet in i organisationer med normativa 

värderingar som inte stämmer överens med deras kan leda till att det inte existerar en 

trygghet och öppenhet som gynnar lärarens professionsutveckling. 

 

Samhällets utveckling sätter  ständigt nya krav på skolan som organisation där den behöver 

ha förmågan att ta in ny kunskap och omvandla skolan till utbildning. Gapet mellan 

organisationens värderingar och professionens värderingar går inte alltid hand i hand. När 

ledningen söker flexibilitet, kvalitet och effektivitet så påverkar det sättet att organisera 
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lärares utbildning (Parding & Abrahamsson, 2010). Detta kräver nya sätt att se på utbildning. 

Professionsutvecklingen handlar om att ständigt utmana uppfattningar om undervisning 

och lärande. Detta sätter det stora kravet på skolan att ha den tillåtande och öppna miljön 

som gynnar utvecklingen av rollen som lärare. Lärare ska kunna diskutera och reflektera 

kring sina uppfattningar. Det ska finnas ett systematiskt stöd för lärarens 

identitetsutveckling där det odlas fram en självtillit hos läraren att se svåra situationer som 

utmaningar. Men det finns ett tydligt gap mellan hur denna systematik organiseras och hur 

den verkligen faller ut. Många organisationer har anammat beteckningen som lärande 

organisationer. Trots detta så kvarstår den traditionella synen på hur undervisningen ska 

bedrivas (Baumfield & Butterworth, 2005; Hong, 2012; Parding & Abrahamsson, 2010; 

Williams, 2010). 

Disposition 

Inledningen har som syfte att sätta in läsaren i det pedagogiska problem som finns. 

Inledningen efterföljs av en litteraturgranskning som presenterar aktuell forskning inom 

området. Denna litteraturgranskning är uppdelad i tre sektioner. Första delen fokuserar på 

individen och dess identitet. Andra delen fokuserar på  skolan som organisation och hur den 

är uppbyggd. Den tredje delen handlar om lärande organisationer och professionsutveckling 

samt vilka problem och möjligheter som dessa begrepp medför. Därefter sammanfattas den 

tidigare forskningen och de olika teoretiska begreppen sätts ihop i en hypotetisk modell för 

problemområdet. Efter bakgrunden kommer syftesformuleringen som ger studien dess 

riktning och fokus. Studiens frågeställningar presenteras efter syftesformuleringen. 

Metodavsnittet följer sedan upp. Det är avsnittet där studiens genomförande redovisas. Som 

underrubriker i metodavsnittet finns ansats, datainsamlingsmetod, urval, instrument, 

procedur, analysmetod, etiska ställningstaganden och metoddiskussion. Resultatet 

presenteras efter metodavsnittet som sedan övergår till en diskussion kring det som 

framkommit. Studiens sista del är förslag på vidare forskning kring området som studien 

berört.  

Bakgrund 

Identitet 

Med samhällets utveckling har även kraven på utbildningen utvecklats. 

Informationssamhället sätter krav på nya egenskaper och färdigheterna som eleverna ska ha 

med sig när de är färdiga med grundskolan. Förmågan att kritiskt granska och analysera 

information ur olika perspektiv är två exempel. Lärarens roll är under utveckling och 

identiteten håller på att förändras i en miljö där det råder stor oenighet (Mirci & Hensley, 

2010; Thompson, Windschitl & Braaten, 2013). Mirci och Hensley (2010) analyserar detta i sin 

forskning där de lyfter fram hur organisationsstrukturer definierar rollen som läraren måste 

ta. De ser hur den komplexa människan socialiseras av den befintliga organisationskulturen 

och på så sätt konstruerar en ny yrkesidentitet. Olika sätt att strukturera skolan ger yrket en 

mängd olika sätt att definiera rollen som lärare. Thompson, Windschitl och Braaten (2013) 

kopplar även de ihop problemet mellan identitetsskapandet och de olika organisationernas 

normer och värderingar. I interaktionen med sociala grupper och de strukturer som finns så 
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förhandlar individen om meningen. Individen bygger upp en mening av hur det som sker 

ska tolkas och uppfattas. Detta meningsskapande ger upphov till en modell för att uppfatta 

det som sker inom organisationen. Det uppstår en kontextuell diskurs som består av normer, 

värderingar och uppfattningar. Problemet växer fram när studerande lärare får olika typer 

av erfarenheter under sin utbildning och strax efter. Deltagande i olika sociala gemenskaper 

ger upphov till skillnader i vilken lärartyp den nyexaminerade läraren identifierar sig med 

och vilka gemenskaper den delar värderingar med. 

 

Den diversifierade identiteten som lärarprofessionen bär på skapar i sin tur väldigt stora 

problem när de nyexaminerade lärarna har ett så brett spektrum att anpassa sig till och 

utvecklas i. Lärarutbildningen skapar nya innovativa och förändringsbenägna lärare medan 

organisationerna socialiserar tillbaka dem till traditionella lärare utifrån de normativa 

värderingarna (McPhail & Tannerhill, 2012). Hong (2010) undersöker problemet på en 

djupare nivå. I sin forskning tittar han på varför så många nyexaminerade lärare lämnar 

yrket. De som lämnar yrket upplever en emotionell utbrändhet och en ohanterlig nivå av 

stress. Det finns ett brett missnöje där svag självtillit på sin förmåga och kapacitet ses som en 

av de orsakerna till att vissa lärare inte kan hantera den dynamiska och utmanande miljön 

som skolan utgör. Självtilliten är vilken självbedömning en människa har av sin kapacitet, 

hur den tänker att den organiserar sig och genomför uppsatta mål. Detta påverkar även 

förmågan att hålla sig till sina uppsatta mål trots svårigheter. Med en hög självtillit så ser 

individen istället svårigheter som utmaningar. Hong (2010) menar att ju högre självtillit en 

nyexaminerad lärare har så utvecklar den en bättre motståndskraft mot utbrändhet och 

stress. Läraren har högre motivation och kan anpassa sig i svåra situationer. Hong lyfter 

även hur den externa miljön interagerar med den interna psykologin där det blir en 

förhandling av mening. En hög självtillit ger möjlighet för individen att uppfatta och tolka 

positiva händelser i miljön. 

 

Williams (2010) och Hong (2012) tar båda upp vikten av stödet från organisationen för att få 

en smidig övergång. Det handlar om att skapa en känsla av att de nya lärarnas erfarenheter 

värderas samt att göra de delaktiga och känna en tillhörighet till gruppen. Med så många 

olika budskap om vad yrket går ut på så är det ännu viktigare att möta upp de 

nyexaminerade lärarna och stötta dem i deras identitetsskapande som lärare. Förhandlingen 

mellan läraren och den sociala strukturen kan ge den nya läraren möjligheten att påverka 

organisationen. Samtidigt finns det en risk att den sociala strukturen isolerar läraren från de 

sociala gemenskaperna. Detta motstånd kan visa sig i form av mindre interaktion med 

kollegor som även leder till sämre relationer. Det ger visionärerna svåra förutsättningar att 

påverka och utveckla utbildningen samtidigt som den skapar en känsla av inkompetens 

(McPhail & Tannerhill, 2012; Williams, 2010). 

Skolan som organisation 

Skolans roll har i alla tider varit starkt kopplat till samhället och dess behov. I en tid där 

samhällen bestod av homogena gemenskaper så kunde skolan reproducera normer och 

värderingar. Då skolan reflekterade samhällets normer och värderingar så fanns det ingen 

diskrepans mellan dem. Idag har vi ett multikulturellt samhälle där tekniken flyttar på de 
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sociala gränserna varje dag. Möjligheterna att interagera med människor på andra sidan 

jordklotet finns bara ett knapptryck iväg. Med målet att förbereda dagens generation för en 

framtid som vi inte kan förutse, så sätter det en stor press på lärarna att utveckla färdigheter 

och förmågor hos eleverna. Reproduktionsrollen som skolan tidigare haft räcker inte längre 

(Mirci & Hensley, 2010). Parding och Abrahamsson (2010) problematiserar mötet mellan 

samhällets krav på hur skolan ska organiseras och lärarnas professionella värderingar. 

Forskning inom utbildning och pedagogik leder till reformer inom den politiska sektorn. 

Med reformer och styrdokument så som läroplanen, påverkas skolans ledning. I skolans 

ledning ska beslut tas om hur skolan ska organiseras. Problemet med olika värderingar 

mellan lärare och de som styr ger sig i uttryck när de ska börja prata om vad som är 

viktigast. Detta spetsas till av maktrelationen som finns mellan de med styrande positioner 

och lärarna. De styrande sitter i ledningsgrupper och tar beslut för hela organisationen. De 

har ett tolkningsföreträde där de både definierar problemet och tillhandahåller lösningarna. 

Konsekvenserna av detta kan vara förödande när lärarna inte delar samma uppfattningar av 

problemen och dess lösningar. Det blir ett ställningskrig mellan lärarnas uppfattning av 

professionen och samhällets förväntningar på professionen. 

 

McPhail och Tannehill (2012) beskriver strukturer som ett stödsystem som ska upprätthålla 

organisationen. Denna struktur är uppbyggd av formella och informella strukturer där de 

formella består av mål, handlingsplaner, rutiner och arbetsbeskrivningar. Den informella 

strukturen är uppbyggd av organisationens kultur där de sociala gemenskaperna bär på 

normer och värderingar. Tillsammans så fungerar dessa strukturer som kunskap om 

organisationen och ska understödja lärandet om organisationen. När en individ interagerar 

med strukturen så styrs och påverkas individens beteende, uppfattningar och attityder. 

Detta är vad McPhail och Tannehill (2012) definierar som arbetsplatslärande. 

 

Thompson, Windschitl och Braaten (2013) utvecklar i sin teori hur ambitiösa nyexaminerade 

lärare möter olika typer av sociala strukturer i skolorna. De delar upp dem i utvecklande 

gemenskaper och normativa gemenskaper. De sociala gemenskaperna ses som bärare av 

budskap och kollektiva normer. I dessa finns det uppbyggda uppfattningar om till exempel 

vad lärande och undervisning är. I den utvecklande gemenskapen stöds de nyexaminerade 

lärarna av kollegor, de har möjligheter att använda sig av sina nya färdigheter, de har 

möjligheter att reflektera sina uppfattningar i relation till de existerande i gruppen. Fokus 

ligger i att ständigt utveckla kunskaper och uppfattningar. I den normativa gemenskapen så 

ligger fokus i att överföra redan existerande normer om det traditionella lärandet. Mötet 

mellan den ambitiösa nyexaminerade läraren och den normativa gemenskapen skapar en 

inkongruens mellan lärarens teoretiska verklighet och den riktiga verklighet som de får 

uppleva. Thompson, Windschitl och Braaten (2013) belyser även konsekvenserna av den 

normativa sociala strukturen, där det finns bristande överenskommelse mellan den nya 

lärarens och den normativa gemenskapens uppfattningar om lärande och undervisning. 

Delar de inte samma uppfattningar, normer och värderingar så skapas ingen känsla av 

tillhörighet till gruppen. Det återstår då två alternativ för läraren. Antingen så förkastar den 

verksamheten och byter arbetsplats eller så förkastar den sin egen uppfattning och skapar en 

ny i linje med verksamhetens. 
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Mirci och Hensley (2010) beskriver problemet med organisationsstrukturer från en historisk 

kontext. De förklarar hur den industriella tidsepoken hade andra behov och skapade den 

byråkratiska modellen för att effektivisera tid, maximera pengar och skapa rättvisa. Denna 

modell har dagens samhälle ärvt men skapar istället nya problem. 

 

The problem for contemporary leaders who face implementing organizational change is to achieve 

the change within the boundaries of bureaucratic thought and organizations. Working within such 

confines may prevent questioning assumptions regarding the structure and the function of the 

bureaucratic model itself (Mirci & Hensley, 2010, s. 13). 

 

Problemet med de byråkratiska organisationsmodellerna är att de understödjer regler, 

auktoritet och normer. Det är svårt att ifrågasätta förgivettagna sanningar och 

organisationens uppbyggnad när de är uppdelade så att de olika enheterna är isolerade från 

varandra. Med en hierarkisk uppbyggnad finns det endast en väg att kommunicera uppåt. 

Detta motarbetar innovativa och förändringsbenägna lärare som hämmas i sin utveckling 

(Mirci & Hensley, 2010). Skolor vars organisation fortfarande följer den byråkratiska 

modellen riskerar att fastna i en defensiv syn på lärande. Detta beskriver Schwiender och 

Ekecrantz (2011) som en moralistisk syn där det centrala i undervisningen är läraren och 

innehållet. Den moralistiska läraren utgår ifrån innehållet i undervisningen som 

mätinstrument på vad eleverna inte kan och arbetar utifrån de premisserna. Fokus ligger i att 

hitta vad eleverna inte kan. Eleverna ska disciplineras och styras genom betygsättning. 

Läraren har en normativ roll där den har kunskapen om rätt och fel. Elevens resultat är 

elevens enskilda ansvar. I motsats till detta står den icke-moralistiska läraren som håller 

lärandet och studerandet centralt i undervisningen. Det är ett mer lösningsfokuserat 

perspektiv där läraren tar ett elevperspektiv och använder bedömning för att ge 

återkoppling. Eleven ses mer som en jämlik fylld av egna kunskaper och erfarenheter. 

Elevens resultat ses här som ett delat ansvar mellan vad läraren stimulerar och elevens 

ansträngningar. Schwiender och Ekecrantz (2011) kopplar ihop lärarens undervisning med 

de normativa värderingarna, känslor som läraren bär på och lärarens uppfattningar om vad 

lärande och undervisning är. De normativa värderingarna styr lärarens tankar om hur 

undervisningen borde vara. Lärarens uppfattningar består av tolkningar av den faktiska 

undervisningen och beskriver hur det är i nu-läget. Tolkningarna av situationerna görs 

utifrån de normativa värderingarna. Lärarens emotionella känslor påverkar också 

undervisningen genom interaktionen. Genom sina uppfattningar av den pågående 

undervisningen kan läraren tolka ifall den följer den tänkta planen som utgår ifrån lärarens 

värderingar av hur lektionen ska fortgå. Upplever läraren att det inte går som den tänkt sig 

så kan det uppstå stress och negativa känslor. Detta ger en bild av hur organisationens 

strukturer påverkar lärarens undervisning. 

Lärande organisationer och professionsutveckling 

Lärande organisationer är en etikett som många organisationer vill bära på och en 

organisationsstruktur som många eftersträvar. För att komma närmare detta så krävs det en 

uttalad medvetenhet kring vad lärande är och hur det går att uppnå detta. Wengers (1998) 

sociala inlärningsteori täcker stora ytor kring begreppet lärande gemenskaper. 
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As a trajectory, an identity must incorporate a past and a future. Learning communities will 

become places of identity to the extent they make trajectories possible - that is, to the extent they 

offer a past and a future that can be experienced as a personal trajectory (Wenger, 1998, s. 215). 

 

Identiteten är en viktig del i lärandet där individen har ett behov av att känna sig delaktig 

och värderad i den sociala gemenskapen. Nishino (2012) studerade hur lärares deltagande i 

flera lärande gemenskaper kunde ha positiva effekter på den professionella utvecklingen. 

Som medlem i en lärande gemenskap så delar individen en given repertoar. Den delade 

repertoaren består av symboler och artefakter som skapas genom dialoger och observationer. 

Den lärande gemenskapen ökar även genom dialogen ett delat engagemang. I 

meningsskapande förhandlas mening mellan medlemmarna och det förtingligade. Det 

förtingligade kan även ses som de formella strukturerna och medlemmarna som de 

informella strukturerna, som McPhail och Tannerhill (2012) tar upp i sin forskning. Detta 

meningsskapande resulterar i den interna uppfattningen av vad till exempel lärande är. 

 

We do not make meanings up independently from the world, but neither does the world simply 

impose meanings on us. The negotiation of meaning is a productive process, but negotiating is not 

constructing it from scratch. Meaning is not pre-existing, but neither simply made up. Negotiated 

meaning is at once both historical and dynamical, contextual and unique (Wenger, 1998, s.54). 

 

Förhandlingen av mening beskrivs som en process där redan existerade uppfattningar 

konstrueras kopplat till sociala kontexter som till exempel en organisation. Mici & Hensley 

(2010) ser hur den nya lärarens identitet förändras och vilka krav den behöver anpassas till. 

De ser lärare som systemtänkare som är kritiska mot sina egna konstruktioner och använder 

reflektion som ett centralt verktyg för att analysera sina felmarginaler i sitt tänkande. 

Systemtänkare använder sig av dialogen som ett systematiskt verktyg för att lyssna och 

förstå olika antaganden och föra samman människor. Dialogen kopplas till kontexten där 

givna antaganden undersöks i en trygg miljö. Situationer kopplas från delen till helheten och 

skapar ett holistiskt perspektiv på hur saker och ting kan uppfattas. Med en lärare som 

tänker i system så skapas även här möjligheter till att utmana konstruktioner och 

uppfattningar som lärande. Baumfield och Butterworth (2005) använder sig av uttrycket 

professionella gemenskaper där fokus ligger på att medvetet utmana och utveckla 

uppfattningar kring vad undervisning och inlärning är. För en lärare innebär detta att den 

deltar i professionella samtal som är uppbyggda av reflektionsfrågor och utvärderingar. 

Fokus ligger här i att skapa samarbetande lärare som observerar varandra och ger 

återkoppling. Detta lyfter den implicita kunskapen till ytan och gör det möjligt att utmana 

olika uppfattningar. Med den implicita kunskapen öppen för utmaningar kan 

organisationerna aktivt arbeta med sina allmänna värderingar. Det ger organisationer en 

lärande kultur där lärarna både kan lära sig av elever och kollegor. Baumfield och 

Butterworth (2005) lyfter även hur dessa professionella gemenskaper är starkt 

kontextualiserade då språket och uppfattningarna är knutna till den sociala förförståelsen. 

Detta ligger i linje med Wengers (1998) teori om lärande. 
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Olika teoretiska perspektiv på vad lärande är skapar även problemet mellan vad som 

prioriteras i en organisation och vad professionen anser är utveckling. Med en organisation 

som satsar på att skapa diskussioner utifrån ett holistiskt perspektiv så krockar det med 

lärare som endast vill vara ämnesinriktade och fokusera på sitt område. För professionen har 

det pragmatiska synsättet varit dominerande ur ett historiskt perspektiv. Det är här Parding 

och Abrahamsson (2010) identifierar ett gap mellan framtidens vision om lärande 

organisationer och professionsutvecklingen. För att uppnå professionsutveckling behöver 

professionen ha en delad syn med den styrande ledningen. 

En hypotetisk modell för problemområdet 

Den presenterade forskningen ramar in problemområdet som nyexaminerade lärare befinner 

sig i. Med en teoriram så ges möjligheten att studera relationerna mellan sociala 

gemenskaper, identitetsskapande, formella/informella strukturer, lärande och utveckling. 

Utifrån Wenger’s (1998) teori så kan Gustafson (2010) se hur det är både i deltagande och i 

icke deltagande som lärare konstruerar sin identitet i en social gemenskap. När den 

nyexaminerade läraren kommer till organisationen kan den tillhöra verksamheten på olika 

sätt. Om lärande är i fokus i den sociala gemenskapens process kan detta komma att 

utvecklas till en lärande gemenskap. Det är erfarenheter och kompetenser som måste hållas i 

spänning inom gemenskapen för att detta ska åstadkommas (Gustafson, 2010).  Det 

identifierade problemet som uppstår sker när den nyexaminerade kommer till skolan och 

möter en organisation som har en organisationsstruktur och kultur som inte bjuder in, utan 

snarare sätter gränser genom normer och värderingar som gäller på arbetsplatsen. 

 

Litteraturgranskningen genererar en hypotetisk modell (se fig. 1.1) där lärarens 

professionsidentitet skapas genom de erfarenheter som studierna för med sig och mötet med 

organisationsstrukturen. Boxen erfarenheter visar hur professionsidentiteten samverkar med 

studier där professionsvärderingar och uppfattningar genereras. Boxen meningsskapande 

visar hur personliga normer och värderingar samverkar med erfarenheter och förhandlingar 

av mening med organisationsstrukturer. Den är även delaktig i skapandet av 

professionsidentiteten. Boxen organisationsstruktur består av en samverkan mellan den 

formella strukturen och den informella strukturen. Den formella strukturen är uppbyggd av 

artefakter som till exempel styrdokument, organisationsvisioner och uppsatta mål. De 

informella strukturerna består av den sociala gemenskapens uppfattningar, normer och 

värderingar. Professionsutvecklingen befinner sig här i förhandling av mening mellan 

organisationsstrukturen och individens professionsidentitet.  
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Figur 1.1 visar hur individen skapar sina grundläggande professionsvärderingar och uppfattningar under 
sina studier. I mötet med organisationsstrukturen så förhandlas den sociala gemenskapens normer och 
värderingar med individens redan existerande. Professionsutvecklingen sker i förhandlingen av mening 
där uppbyggda uppfattningar utmanas och omvärderas. Den formella strukturen står för organisationens 
styrdokument och målstyrningar som tillsammans med den sociala gemenskapen bildar organisationens 
struktur. 

Syfte 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse genom att beskriva hur lärare som 

examinerades åren 2011-2013, och som idag arbetar på grundskola i Stockholms län, 

upplever organisationens struktur och deras möjligheter till utveckling som lärare. 

Forskningsfrågor 

 Hur upplevde läraren skolans struktur under sin första anställning? 

 Hur upplever läraren sina möjligheter till att utvecklas inom organisationen? 

 Hur upplever läraren sin professionsidentitet i förhållande till organisationen? 
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Metod  

Ansats 

Studien ser på hur tidigare erfarenheter påverkar lärarna i mötet med skolan, där den 

informella och formella strukturen sätts i fokus. Därför passar den hermeneutiska 

inriktningen studiens ändamål. Hermeneutiken söker förståelse för människans handlingar 

och varför vissa grupper och individer beter sig som dem gör. Detta kan vara till stöd för att 

att få svar på studiens syfte genom att förståelsen för de nyexaminerade lärarnas tidigare 

erfarenheter är kopplade till deras upplevelser i organisationen de befann sig i när de var 

nyexaminerade. Det finns olika perspektiv inom hermeneutiken som tar reda på hur 

människors meningar till livet har uppkommit och vart dessa är hämtade ifrån. Olika 

teoretiska perspektiv har olika tankar kring detta. Med en bestämd teori som förförståelse så 

finns det stöd för rätt val av vetenskapsteoretisk ansats (Hartman, 2004). Att använda sig av 

Wengers (1998) sociala inlärningsteori gör att begrepp som individers identitetskapande, 

upplevelser och erfarenheter kan kopplas till strukturer. Genom den hermeneutiska 

inriktningen så kan de sociala strukturerna och lärande förklaras utifrån individens 

upplevelser. 

 

Individernas enskilda upplevelser kan ses som delar i den organisationen som de befinner 

sig i. Organisationen och samhället kan ses som en helhet. Lärarnas upplevelser kan inte bli 

förståeliga utan sitt sammanhang. Hermeneutiken har precis som Wengers (1998) teori ett 

holistiskt synsätt. Detta innebär att individens föreställningar om världen inte kan urskiljas 

en och en, utan alla föreställningar ingår i en relation. Hermeneutikens intresse ligger i 

sambanden. Det hermeneutiska perspektivet har en förståelse för hela människan och 

relationerna mellan dess olika föreställningar. Föreställningarnas relation betyder att om en 

föreställning ändras, så ändras även de sammankopplade föreställningar individen bär 

(Hartman, 2004). Den verklighet som lärarna möter när de kommer ut som nyexaminerade 

till organisationen består i vissa fall av upplevelser och uppfattningar som inte stämmer 

överens med lärarnas tidigare uppbyggda föreställningar (Thompson, Windschitl & Braaten, 

2013). Sanning för hermeneutiken är det som överensstämmer med verkligheten. Den 

relativistiska sanningsteorin ser hur alla erfarenheter och uppfattningar som individen bär 

med sig är kopplade till det historiska och sociala sammanhanget som ligger bakom oss 

(Hartman, 2004). Detta stämmer också väl överens med Wengers teori. 

 

Fenomenologin är en inriktning inom hermeneutiken som från början handlar om att ta reda 

på om sann kunskap finns. Den hermeneutiska fenomenologin tar fasta på den idén och 

menar att människan kompletterar och tolkar den erfarenhet som fås under livets gång 

(Hartman, 2004). Den hermeneutiska fenomenologins inriktning ger studien den typ av 

empiri som behövs eftersom det är av intresse för studien att se hur informanternas 

erfarenheter format deras upplevelser och uppfattningar kring den organisation de befinner 

sig i idag. Hartman (2004) tar upp tre begrepp som han menar förklarar den hermeneutiska 

fenomenologin. Det första centrala begreppet är livsvärld där individen själv skapar mening. 

Wenger (1998) förklarar meningsskapande som något som uppnås i de sociala 

sammanhangen individen befinner sig i. Det andra begreppet är förståelse. Detta menar 
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Hartman kan nås genom den kvalitativa undersökningen. Det är genom förståelsen som 

livsvärlden kan beskrivas. Det sista begreppet Hartman beskriver är tolkning, som används 

för att skapa förståelsen för individens livsvärld. Wenger beskriver förhandling om mening 

som en process där de uppfattningar och erfarenheter som redan finns konstrueras och 

kopplas till sociala kontexter som till exempel en organisation. För att kunna tolka och förstå 

individens livsvärld behövs även en förståelse för individens sociala sammanhang samt 

vilka erfarenheter som ligger till grund för den uppfattningen. Erfarenheter och känslor är en 

av sakerna som kan belysas. Dessa tolkningar och upplevelser grundar sig i hur människan 

ser på sin omgivning (Alvesson och Sköldberg, 2008). Från problemformuleringen genom 

syftesformuleringen, frågeställningar, litteraturgranskningen och ett teoretiskt ramverk väljs 

därför denna vetenskapteoretiska ansats som anses vara lämplig för studiens syfte. 

Syftesformuleringens mål kan här bli uppfyllt genom den hermeneutiska fenomenologiska 

ansatsen. 

Urval 

Urvalet i studien består av sju informanter, vilket är ett rimligt antal med hänsyn till den 

tidsaspekt studien haft att tillgå. Däruöver ansågs att antalet valda informanter skulle vara 

tillräckligt för att ge studien det mateial som behövs för att uppnå studiens syfte (Bell, 2006). 

Informanterna är från sju stycken olika friskolor i Stockholms län. Åldern på informanterna 

är 23-34 år. Ett brett åldersspann ger intressanta skillnader i om det finns olikheter i 

erfarenheter som ger olika typer av upplevelser. Studiens primära fokus ligger i hur de 

nyexaminerade lärarnas erfarenheter bidrar till olika typer av upplevelser när de möter olika 

former av organisationer och hur de kan utvecklas inom den organisationen som lärare. 

Utifrån deras upplevelser belyses varianser i olika organisationsstrukturer att framträda.   

 

Nyexaminerade lärare definieras i denna studie som lärare som tagit examen senast tre år 

tillbaka i tiden, det vill säga mellan juni 2011 och juni 2013. Första anställningen definieras 

som en anställning som varat längre än 6 månader. Dessa nyexaminerade lärare har påbörjat 

sin första anställning efter den nya läroplanen som sattes i verket hösten 2011. Detta innebär 

att alla skolor i landet har genomgått en mer eller mindre omfattande 

organisationsförändring sen denna grupp lärare examinerats. Vilka 

organisationsförändringar som skett är inte huvudfokus för studien. De belyses sekundärt 

utifrån lärarnas upplevelser. Utifrån det givna kriterium söks informanter som uppfyller 

dessa. Urvalet tas fram genom ett bekvämlighetsurval och lämplighetskriterium. Via sociala 

nätverk har informanter kontaktats.  Hartman (2004) menar att detta är till fördel då 

tidsaspekten och resurserna är begränsade.   

 

Informanterna i studien benämns efter informant 1, informant 2, informant 3, informant 4, 

informant 5, informant 6 och informant 7 i resultatavsnittet. 

Datainsamlingsmetod 

Studiens intresse ligger i att beskriva och på så sätt bidra till en ökad förståelse för de 

nyexaminerade lärares upplevelser kring organisationens struktur och möjligheter till 

utveckling som lärare. Intervju som metod är en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna 
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när denna typ av empiri eftersträvas. Informanterna för oss tillbaka i tiden och beskriver 

med sina egna ord deras upplevelser. Kvalitativa data ger studien de djupa svaren som 

eftersöks. Den empiri som kan fångas upp från den nyexaminerade lärarna ger förståelse för 

informanternas tankar och upplevelser som behövs för att svara på studiens syfte. Frågorna 

som ställs till informanterna i studien är framställda utifrån studiens syfte, frågeställningar 

och den genererade hypotetiska modellen. Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär 

att samma frågor ställs till alla informanterna. Alla frågor ställs i en specifik ordning. Denna 

ordning är genomgående i alla intervjuer. Frågorna är av öppen karaktär för att ge varje 

enskild informant möjligheten att svara på frågorna utifrån hur de själva upplevt situationen 

på sin arbetsplats (Kerlinger & Lee, 2000; Patton, 2002).  

 

Med intervjuer som datainsamlingsmetod finns möjligheten att ställa följdfrågor samt att 

informanterna kan ge mer utvecklade svar. Informanterna tillhandahåller intervjufrågorna 

en dag innan intervjun. Detta ger dem möjlighet att återskapa de upplevelser och 

uppfattningar som de hade/har på arbetsplatsen. Detta ger en form av förberedelse som gör 

att ett naturligt flyt kan skapas under intervjuerna och insamlingen av information. Det här 

ses som en stor fördel för studien eftersom det då ges möjlighet att ge så utömmande svar 

som möjligt samt möjligheten att få den empiri som studien behöver. Genom ett 

engagemang som driver studien framåt är det också lättare att komma närmare 

informanternas livsvärld och sätta sig in i deras perspektiv och på så sätt få ut den 

information som är av vikt (Bell, 2006). Under datainsamlingen är det vanligt att skevhet 

uppstår enligt Bell (2006). Genom att medvetet arbeta kring dessa risker som Bell tar upp kan 

det under denna studie minimeras.  Detta görs genom att inte ha förutfattade meningar eller 

förvränga omdömen. De tolkningar som fås i studien skall hela tiden kritiskt ifrågasättas. 

Patton (2002) menar också att de öppna semistrukturerade intervjuerna motverkar 

intervjuarens påverkan. Han hävdar också att det är enkelt att bli partiskt i en intervju när 

data skall samlas in, vilket kan reduceras om intervjuerna genomförs av två personer, som i 

den här studien. Intervjun spelas in för att sedan transkriberas. Detta minimerar också 

riskerna med skevhet då det går att lyssna och läsa om empirin för att tolka på ett korrekt 

sätt. 

Instrument 

Studiens intervjuguide (se bilaga 1.) konstrueras med utgångspunkt i studiens 

syftesformulering, frågeställningar och den genererade hypotetiska modellen (se fig. 1.1). 

Detta ökar säkerheten för att studien följer den tänkta planen och genererar den empiri som 

är relevant för undersökningen. Intervjuguiden  inleder med att informera om ljudinspelning 

samt de etiska ställningstaganden som intervjupersonerna har fått ta del av genom missivet 

(se bilaga 2.). Detta försäkrar att informanterna tagit del av dessa innan intervjun påbörjas. 

Studiens syfte finns med i inledningen för att placera studiens frågor i ett sammanhang. 

Studiens inledande frågor är av vikt för undersökarna ifall det skulle uppstå funderingar 

under tolkningsprocessen. Med namn på anteckningarna kan undersökarna kontakta rätt 

person och fråga ifall det tolkats på rätt sätt. Dessa frågor inkluderar även ålder, kön, 

utbildning och universitet. Dessa frågor är inte i fokus men kan ge en möjlig fingervisning 

ifall det finns en varians mellan informanterna. Frågorna är konstruerade för att undersöka 
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informanternas livsvärld. De ska stimulera informanterna att berätta sina egna erfarenheter 

och egna livsvärld. För att se om frågorna uppfyller detta krav genomförs två pilotintervjuer 

med syfte att testa frågornas tillförlitlighet. Med frågor som stimulerar till berättelse så blir 

intervjun mer än bara ett samtal mellan informanten och intervjuaren (Patton, 2002; Yin, 

2007). Detta menar Yin (2007) gör intervjun till en informationsrik källa till empiri som är 

uppbyggt av individens egna upplevelser.  

 

Den genererade hypotetiska modellen ger frågorna en riktning i vad som är intressant. 

Utifrån den hypotetiska modellen så har det tagits fram två stycken huvudkategorier. Den 

första kategorin heter Upplevelser av organisationsstrukturer och innehåller frågor som rör 

lärares upplevelser av strukturer. Den första frågan är en generell fråga som ger informanten 

möjlighet att på ett öppet sätt beskriva sina första upplevelser som lärare på sin första 

anställning efter sin examination. Sedan följer två frågor som är inriktade på upplevelser av 

den formella strukturen. Dessa har som syfte att ge svar på hur informanterna medvetet 

upplevde strukturer och rutiner. Inom samma huvudkategori kommer tre frågor om hur 

informanten upplevde den informella strukturen. Dessa svar ska ge en bild av hur 

informanterna upplevt de sociala gemenskaperna och om de känt någon form av tillhörighet 

till grupperna. Frågorna är konstruerade så att de överlappar och går in över varandra för att 

öka reliabiliteten. Detta ger informanten möjlighet att upprepa det som är av vikt och se 

området ur ett nytt perspektiv. Det skapar även en bättre bild av sammanhanget. Den andra 

huvudkategorin heter Professionsutvecklingen och består av två frågor. De två frågorna 

fokuserar på informantens syn på sin roll som lärare och hur informanten upplever att 

organisationen ger möjligheter till att utvecklas som lärare. Lärarens sätt att beskriva sin 

egen roll ger även svar på hur läraren konstruerar sin livsvärld och vilket perspektiv den ser 

på rollen. Detta ger i sin tur också svar på vad läraren ser som utveckling och lärande. Alla 

frågor är av öppen karaktär. Detta ger informanterna möjlighet att beskriva sina erfarenheter 

och föreställningar utifrån sina egna upplevelser. Totalt består intervjuguiden av 8 stycken 

frågor som ska ge möjlighet att uppfylla studiens syfte att ge en beskrivning för hur 

nyexaminerade lärare, som arbetar på grundskola, upplever organisationsstrukturer och sina 

möjligheter till utveckling (Patton, 2002; Yin, 2007). 

Procedur 

Med förbestämda lämplighetskriterier efterfrågades kontakter inom befintliga sociala 

nätverk för att hitta informanter. Med information om informanter som uppfyllde kriterierna 

så e-postades missivet. I missivet fanns information om studiens syfte och studiens etiska 

ställningstaganden. En intervju bokades in på lämplig plats där intervjun kunde genomföras 

utan avbrott eller störningar. En dag före intervjun skickades frågorna som skulle ställas 

under intervjun. Detta gav informanten tid att reflektera kring sina upplevelser och tänka 

kring de områden som studien var intresserad av. Detta gav även informanterna möjlighet 

att ställa frågor om begrepp eller något som upplevts otydligt innan intervjun påbörjades. 

Informanten fick även frågorna på ett eget papper under intervjun. Detta gav informanten 

möjligheten att läsa frågan samtidigt som den ställdes och även gå tillbaka till frågan efter att 

informanten berättat om en av sina upplevelser. Det gav informanten möjligheten att fritt 

beskriva sina egna upplevelser utan återuppläsningar av frågan. Intervjuarna kunde på så 



 

13 

 

sätt fokusera på att passivt lyssna till informantens berättelse. Om informanten upplevde att 

den kom ifrån frågan kunde den enkelt läsa om frågan och återgå till frågeställningen. Detta 

gjorde att intervjuaren inte behövde avbryta, styra eller läsa om frågan. Intervjun spelades in 

med en diktafon för att ge möjlighet till att transkribera informationen. Intervjun följde 

intervjuguiden där frågorna hade som syfte att stimulera informanten till att berätta om sina 

upplevelser. Under alla intervjuer var två intervjuare med där en hade rollen att ställa frågor 

och följdfrågor samt ha huvudkontakten med informanten. Den andra intervjuaren hade 

rollen att lyssna, skriva anteckningar, hitta nyckelord, titta på kroppsspråk och komplettera 

med följdfrågor som ledaren av intervjun kunde ha missat. Med två intervjuare så skapades 

möjligheten att fokusera på olika delar av intervjuprocessen på ett medvetet sätt. Efter 

genomförandet hade intervjuarna möjlighet att samtala om intervjun och om olika intryck. 

Dessa antecknades och togs med till analysen (Bell, 2006; Patton, 2002). 

Analysmetod 

Den hermeneutiska fenomenologiska inriktningen ger studien en kvalitativ empiri som ska 

analyseras. Det insamlade materialet är uppbyggt på individens livsvärld och förförståelsen 

är hämtad från den tidigare forskningen som genererat ett teoretiskt ramverk i form av en 

hypotetisk modell. Wengers sociala inlärningsteori lägger grunden för det teoretiska 

ramverket som sen kopplas ihop med forskning som är relaterad till problemområdet. I 

analysfasen fungerar den hypotetiska modellen som studiens uttalade förförståelse 

(Hartman, 2004; Patton, 2002). 

 

Det insamlade materialet från intervjuerna transkriberas för att lättare kunna struktureras 

och organiseras när materialet ska analyseras och ställas mot den tidigare forskningen. 

Analysen är relaterad till hur forskningsfrågorna från det första steget är utformade och 

sedan definierade. Med utgångspunkt i det valda problemetområdet och syftet så kodas 

materialet genom att organiseras, reduceras och kategoriseras. Detta görs genom att söka 

efter intressanta begrepp, samband och mönster. Det som söks är beskrivningar av 

upplevelser kopplade till organisationen, strukturer och utveckling för att kunna öka 

förståelsen för individens livsvärld. Sedan analyseras de nya framväxta kategorierna och 

begrepp utifrån analysmodellen. De fem huvudkategorierna som används i analysen är 

första upplevelser, upplevelser av den formella strukturen, upplevelser av den sociala 

gemenskapen, syn på egen professionsidentitet och syn på möjligheter till utveckling i 

organisationen. Den första huvudkategorin beskriver informanternas upplevelser av sin 

första arbetsplats efter examen. Den andra huvudkategorin har en underkategori som 

handlar om skolans syn på lärare. Huvudkategori tre har tre underkategorier. Upplevelser 

av stöd, informella förväntningar i strukturen och sociala gemenskapens syn på profession. 

Huvudkategori fyra handlar om hur de nyexaminerade ser sig som lärare. Den sista 

huvudkategorin innehåller två underkategorier som berör erfarenheter och fortbildning samt 

internutbildning och diskussioner. Med analyserad data så kan intressanta begrepp som 

används mest av informanterna för att beskriva sina upplevelser, hittas och på så sätt öka 

förståelsen för undersökningsgruppen. Kategorierna samlar och beskriver hur 

nyexaminerade lärare upplever sitt möte med organisationsstrukturen. Med den hypotetiska 

modellen i kombination med öppenhet för de nya kategorierna skapas en syntes mellan de 
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redan existerande och de nya framväxta kategorierna.  Detta skapar en intern validitet där 

kausala förhållanden förklaras. Patton (2002) beskriver det här som en modifierad variant av 

analytisk induktion där intresset ligger i att utöka kunskapen och förståelsen för ett 

problemområde. Den hypotetiska modellen visar relationerna i forskningen inom området 

och kan på så sätt söka efter bekräftelse eller brister i förförståelsen. Forskningen kan då 

byggas vidare på det som redan finns och bidra med ökad förståelse inom området eller söka 

efter nya sätt att förstå fenomenet. Om de framväxta kategorierna besvarar 

forskningsfrågorna så ska studiens syfte vara uppnått. Här kan tydliga kopplingar ses 

mellan den hypotetiska modellen som är genomgående i hela det självständiga arbetet och 

uttalanden från intervjuerna (Patton, 2002; Yin, 2007). 

Etiska ställningstagande 

När vetenskaplig forskning bedrivs finns det ett antal krav som vetenskapsrådet ställer för 

att säkerhetsställa att den håller hög kvalité. För samhällets utveckling är forskning både 

viktig och nödvändig. Samhällets medlemmar har olika skydd mot insyn i dess privatliv. 

Forskaren bär själv ansvaret för att den kunskap som han eller hon får fram ställs mot 

individskyddskravet. De fyra huvudkraven som står som underrubriker på 

individskyddskravet utför alla riktlinjer för de principer som forskaren skall följa vid enskild 

forskning. Utifrån ett eget ansvar och ens egna bedömningar kan dessa stå till stöd för 

forskarens reflektioner (Vetenskapsrådet, 2013). De fyra kraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiella kravet och nyttjandekravet tillämpas i denna studie enligt 

följande; 

Informationskravet 

Informanterna i studien meddelas innan intervjuerna via missiv vad syftet med deras 

medverkan är, hur studien kommer genomföras, och att resultaten kommer analyseras och 

ställas mot bakgrundsforskningen. Data som framställs används enbart till 

forskningsändamål och kommer publiceras på forskningsdatabasen DiVa. I missivet 

upplyses även att informanternas medverkan sker frivilligt (Vetenskapsrådet, 2013). 

Samtyckeskravet 

Informanterna får via sitt missiv samt på intervjudagen information om att de när som helst, 

innan under eller efter intervju har rätt att avbryta sin medverkan och att deltagandet sker 

på informanternas villkor samt med bandinspelning. Studien innefattar inte personer under 

15 år och därför är vårdnadshavares samtycke uteslutet för denna undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2013) 

Konfidientialitetskravet 

De empiriska data som samlas in skyddas från obehöriga genom att personuppgifter från 

informanterna kodas av och alla informanter får nya beteckningar för att inte kunna 

identifieras. Bandinspelningar och andra personuppgifter sparas på separata platser ifrån 

varandra enligt vetenskapsrådet (2013) rekommendationer. 
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Nyttjandekravet 

Den insamlade data kommer inte lånas ut för kommersiellt bruk eller undersökningar som 

inte ses som vetenskapliga. De utlovade rättelserna kommer hållas även om materialet 

kommer att användas till andra forskningsändamål (Veteskapsrådet, 2013). 

Metoddiskussion  

Studiens hermeneutiska ansats med fenomenologisk inriktning sätter stora krav på 

forskningsprocessen för att kunna göra anspråk på god forskning. Viktiga utgångspunkter i 

studien är att verkligheten är en produkt av individens medvetenhet och att människan 

tillhör sociala sammanhang där mening konstrueras.  Detta innebär att uppgifterna som 

informanterna utger och som sedan skall tolkas är subjektiva. Det som är av vikt för studien 

är hur informanternas upplevelser är konstruerade. Därför är subjektiviteten inget som ses 

som negativt för studien. Att tolka något som redan är tolkat kan däremot öka risken för att 

fenomenet skall beskrivas skevt (Alvesson & Sköldberg, 2008). För att minska denna risk har 

det empiriska materialet tagits fram genom en intervjuguide som konstruerats med en 

hypotetisk modell som underlag. Denna hypotetiska modell är uppbyggd av begrepp och 

teorier från tidigare forskning som granskats och satts i relation till varandra. Den 

hypotetiska modellen fungerar även som studiens teoretiska ramverk och är studiens 

medvetna perspektiv. Studiens frågeställningar har också använts för att skapa 

intervjufrågorna så att dessa ökar chansen till att svara på frågeställningarna. Information 

som samlas till en studie behöver alltid kritiskt granskas för att kunna avgöra om det är 

tillförlitlig och giltig data (Patton, 2002). Noggrannhet är ett viktigt begrepp för reliabiliteten. 

Vetenskapliga studier skall gå att replikera. Att använda tidigare forskning kan alltså öka 

säkerheten att studien genomförs på rätt sätt genom att sätta informanternas upplevelser i 

relation till den hypotetiska modellen. Genom så kallad triangulering, med hjälp av olika 

forskningsteorier, går det att med större säkerhet fastställa att den insamlade resultatets 

reliabilitet är hög (Bell, 2006; Patton, 2002). Reliabilitet och validitet är två begrepp som är av 

stor vikt inom forskning. Har studien hög reliabilitet så anses den vara tillförlitlig över tid, 

något som eftersträvas i studien. Har studien validitet menas det att studien har giltighet. 

Studien mäter det som den avser att mäta och hamnar inte utanför dess syfte. Den 

hypotetiska modellen kan även här bidra med intern validitet där tidigare forskning sätts i 

relation och bekräftar varandra. Den röda tråden som den hypotetiska modellen bidrar med 

gör att innehållet som frågorna avser att mäta är korrekt (Bell, 2006; Hartman, 2004; 

Kerlinger & Lee, 2000).  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) diskuterar begreppet god forskning där de ser att reflektion 

och medvetenhet är två nyckelkomponenter. Genom att pendla mellan delen och helheten 

kan forskningen sätta individens uppfattningar av verkligheten i ett sammanhang. Studien 

eftersträvar detta genom att tolka och reflektera kring informanternas upplevelser för att 

sedan sätta dessa i relation till varandra med hjälp av den hypotetiska modellen. Den bidrar 

med en förförståelse för sammanhanget och relationen mellan samhället, organisationen och 

individen. Informanten kan i vissa fall inte förklara samband eftersom detta inte finns i 

informantens medvetenhet. Genom att skapa en förförståelse som sträcker sig längre så kan 

informantens upplevelser bekräftas och sättas i ett större sammanhang. Intervjufrågorna rör 
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sig mellan informanternas upplevelser av organisationsstrukturen och informantens syn på 

sig själv som lärare. Detta kan ses som helheten kopplat till delen.  

 

Två pilotintervjuer genomfördes för att testa olika förutsättningar samt testa frågornas 

förmåga att stimulera informanterna till att berätta om sina upplevelser och erfarenheter. 

Den första pilotintervjun genomfördes utan att ge informanten möjlighet att läsa frågorna i 

förväg. Informanten hade endast fått missivet. Under intervjun fick informanten endast 

lyssna på frågorna som lästes upp av intervjuaren. Inför den andra pilotintervjun fick 

informanten frågorna en dag i förväg. Informanten fick även frågorna på ett eget papper 

under intervjun. En jämförelse mellan dessa två pilotintervjuer visade att det var mer 

fördelaktigt att förbereda informanterna genom att skicka frågorna i förväg så att de fick en 

möjlighet att reflektera kring sina erfarenheter. Detta märktes då pilotintervju numer 2 gav 

mer kompletta beskrivningar av erfarenheter och mer uttömande svar. Informanten har även 

möjlighet att sätta sina erfarenheter i olika perspektiv samt att reflektera. Då vissa 

informanter haft sina första erfarenheter som lärare så långt tillbaka som tre år, så togs 

beslutet att skicka frågorna i förväg inför varje intervju. Möjligheterna att läsa frågorna 

samtidigt som intervjuaren läste upp dem minskade även påverkan av betoningar, 

ansiktsuttryck och uttal. Informanterna kunde enkelt läsa om frågan om den glömt bort efter 

att ha pratat om en upplevelse. Det skapade ett bättre flyt i berättandet och höll svaren i rätt 

sammanhang utan att intervjuaren behövde återupprepa frågan eller avbryta. 

 

Under pilotintervju numer ett så frågade informanten om olika begrepp som användes i 

frågorna. Dessa begrepp krävde förförståelse och försvårade berättandet. Pilotintervju 

numer 2 ställde också frågor kring samma begrepp. Denna informant hade möjlighet att göra 

det i förväg. När pilotintervju numer två var klar så tillfrågades informanten om hur den 

upplevt frågorna samt om den hade förslag på justeringar. Efter båda pilotintervjuerna 

gjordes det sex stycken justeringar där två stycken frågor fick justeringar i val av ord, två 

stycken frågor omformulerades och i en fråga justerades val av tempus. Med 

pilotintervjuerna gavs det möjlighet att göra en språklig reflektion där ord omformulerades 

efter informanternas förförståelse. Frågorna testades och lyckades få informanterna att 

berätta det som studien var intresserad av. För att öka träffsäkerheten på det område som 

var intressant så konstruerades frågor så att de skulle täcka upp varandra. Detta kunde 

observeras under pilotintervjuerna genom att informanterna upprepade eller återkopplade 

till andra frågor. Pilotintervjuernas resultat används i studien.  

 

Studien använde sig av ett bekvälighetsurval med lämplighetskriterier där informanternas 

åldersspann sträckte sig mellan 24-34 år. Sex stycken informanter examinerades 2011 och en 

2013. Informanterna som examinerades 2011 kunde i större utsträckning sätta sina tidiga 

erfarenheter som lärare i flera olika perspektiv. De kunde redogöra sitt första år och sätta 

den i relation till sitt andra och tredje år. Dessa reflektioner tyder på en större medvetenhet 

kring sina erfarenheter. Även äldre informanter i spannet 30-34 visade en tydligare 

medvetenhet kring sina erfarenheter. Två av informanterna hade sin första anställning på en 

kommunal grundskola samt sex stycken hade sin på en friskola. De två informanterna 

arbetade endast på ett vikariat i max ett år. En informant bad om att få berätta om sin andra 
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anställning då informanten ansåg att den allra första anställningen egentligen inte var en 

riktig anställning. Informanten ansåg att han/hon hade för lite delaktighet och för få 

erfarenheter för att egentligen kunna berätta något om det. Detta godkändes och togs med i 

resultatet även fast det inte var informantens officiellt första anställning efter examen. 

Arbetsplatsen som informanten valde att beskriva var informantens första 

tillsvidareanställning och var längre än sex månader. Efter detta definierades urvalskriteriet 

första anställning som anställning som varat längre än sex månader. Detta då det ställs olika 

krav på en korttidsvikarie än en långtidsvikarie eller tillsvidareanställd.  

 

Övriga informanter arbetade på friskola under sin första anställning. Alla informanter 

tillfrågades om de kände någon gammal kurskamrat som examinerats samtidigt och som 

arbetade på en kommunal skola. Ingen av informanterna kände någon som gjorde det. I 

sökande efter informanter var det svårt att få tag på nyexaminerade lärare genom direkt 

kontakt med skolor. Svårigheten bestod i att kriterierna inte uppfylldes helt eller så fanns det 

inte informanter som arbetat tillräckligt länge för att ha en bra uppfattning. Frågan om 

anonymitet påverkade även beslutet att inte använda metoden att hitta informanter genom 

direkt kontakt med skolor. Med arbetsgivare som ger information om informanter som 

passar urvalskraven så finns det risk att arbetsgivaren kan påverka informantens 

medverkan. Då studien söker information om upplevelser av arbetsplatsen så kan det vara 

känsligt om informanten vet att arbetsgivaren är medveten om deras medverkan. Istället 

användes bekvämlighets urval genom sociala nätverk för att komma i direkt kontakt med 

gruppen nyexaminerade lärare mellan 2011-2013 som arbetar på grundskola i Stockholms 

län. Med tydliga lämplighetskriterier och strävandet efter att söka förståelsen för gruppen så 

påverkas inte studiens urval. Bekvämlighetsurvalens nackdel är att urvalet inte blir 

representativt. I studien så eftersträvas en ökad förståelse för individens livsvärld och 

generalisering kan därför inte göras anspråk på. Där emot så kan det teoretiska ramverket 

användas som underlag för fortsatta studier inom området och på så sätt replikeras. Den 

bidrar med en förförståelse för individen. Fem olika universitet är representerade samt sju 

olika inriktningar av lärarutbildningen, utspritt över hela landet. Informanterna undervisar 

elever mellan årskurs 1-9. 
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Resultat  

Olika normer och värderingar ger människor olika upplevelser av organisationsstrukturer, 

syn på professionsidentitet och möjligheter till utveckling. Alla informanter berättar om sina 

erfarenheter och upplevelser från sina arbetsplatser. Här kommer en sammanställning av 

deras utsagor under intervjuerna.  

Första upplevelser av organisationen 

När de nyexaminerade lärarna kom ut till sina nya arbetsplatser upplevde en majoritet av 

informanterna en stor omställning. En informant beskriver det här som en krock mellan sina 

föreställningar och verkligheten. Med mycket inspiration och många idéer i bagaget som 

nyexaminerad upplevdes mötet med verklighetens krav som tungt och jobbigt. 

Informanterna beskriver det på följande sätt; 

 
Sen kan det vara så att när man är nyexad och kommer med alla dem här idéerna från högskolan. 

Man har fått så mycket inspiration och man ser så mycket, man ser högt på något vis, och sen så 

är man är i verkligheten och då kanske man inte orkar, för de första för att det är så mycket och 

också svårt att se hur man ska få alla de där ideérna att bli verklighet. Det har nog varit lite jobbigt 

faktiskt...- Informant 3  

 
Informanterna beskriver en känsla av ett stort ansvar i kombination med många saker att 

hålla koll på. Plötsligt förväntas det att de ska de planera för ett helt år, undervisa, hålla 

ordning i klassrummet, bedöma och möta elever. De upplevde att de inte var redo för det. 

Deras förväntningar stämde inte överens med den verklighet de fick uppleva. Informanterna 

förklarar det så här; 

 
Att komma ut som ny lärare är alltid ganska förvirrande... i sin lärarutbildning så har man inte så 

mycket fått gå in på det här att faktiskt undervisa, även om man har haft en bra praktikplats... 

Man gick på lärarutbildningen och man hade en viss vision på hur man skulle få göra. - Informant 

1 

 

Första året, jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Nu i efterhand när jag tänker på det så inser jag 

hur jobbigt det var. För när man är mitt i det så det går man bara på... Man ska plötsligt planera 

18 timmars undervisning varje vecka och det hade man aldrig gjort tidigare på heltid... dels ska 

man planera ett helt år... så det var riktigt tufft. Det tyckte jag inte riktigt att utbildningen 

förberedde för, även om man var kunskapsmässigt och idemässigt förberedd så.. inte den här 

praktiska verkligheten som faktiskt kändes lite som en käftsmäll. ”Oj det är det här jag ska göra”. - 

Informant 3 

 

Mina upplevelser var att det var mycket svårare än vad jag trodde. Det var ganska hårt 

arbetsklimat. Jag var nog inte redo för det. - Informant 4 

 

Jag upplevde i alla fall som lärare var att det var mycket mer ansvar som man tog...Mycket mer att 

hålla koll på än vad jag hade tänkt mig att det skulle vara. ..det har varit mycket mer en match än 

vad jag hade tänkt... Man har alltid förstått att det aldrig kommer vara en lugn klass.. men de 

elever som har varit mer utmanande har jag inte varit så jätteberedd på men jag har lärt mig hur 

man möter sådana elever.  - Informant 6 
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Informant 7 har positiva upplevelser från sin första arbetsplats. Informanten arbetade på en 

mindre skola och upplevde stöd från sin omgivning. Trots en osäkerhet kring skolans 

pedagogik så kände informanten att det gick bra tack vare stödet. Så här beskriver 

informanten;  

 

Jag tyckte det var skönt att komma till en ganska liten skola för man fick väldigt mycket stöd. Jag 

var ju ganska osäker, jag hade aldrig arbetat. Innan hade ju bara varit på min praktikplats som jag 

hade som erfarenhet. - Informant 7 

 
Informant 5 hade arbetat 6 år i skolan innan sin examen och upplevde det stora ansvaret som 

något positivt. Informanten upplevde att den fått växa i sin roll där den tidigare fått ta 

mindre ansvar. Informantens tidigare erfarenheter bidrog till mer realistiska förväntningar 

över vad som väntade i arbetslivet.  

 
Ja. I början var det väldigt spännande att få komma ut och äntligen få vara lärare... jag fick ta helt 

annat ansvar, man såg mig som lärare inte bara som outbildad barnskötare som jag var innan.. 

utan jag fick lite mer respekt. - Informant 5 

Upplevelser av den formella strukturen 

Informanterna har olika upplevelser av de formella strukturerna. Bland informanterna så 

finns det några som kom till en arbetsplats där de upplevde strukturen som rörig och 

otydlig. Två informanter beskriver även hur personalomsättning påverkat strukturen. Med 

många olika personer så tillkom även många olika viljor.  

 
I början var det väldigt sådär spretigt. Dit jag kom var det en arbetsgrupp som var väldigt 

infekterad. Jag kom till arbetsplatsen och knuffade bort en person som skulle vara på en annan 

avdelning så strukturen var ganska rörig… Den struktur jag tyckte var ganska dålig var det här 

med planeringen, planeringstiden. Den fick man ta när man hade tid men det hade man aldrig... 

folk är sjuka, då måste man hjälpa till, man vill ju att verksamheten ska fungera. - Informant 5 

 

Jag började här för ett år sen då jobbade en tjej som inte jobbar kvar här idag. Det vart lite stökigt i 

början, det var så mycket som skulle sättas in. Hon ville ändra på saker och det var ju egentligen 

ett helt nytt arbetslag som kom till när jag började. På det sättet upplevde jag att det var väldigt 

rörigt i början. När man blir ett nytt arbetslag, det var jättemånga som hade slutat då och många 

kom till. Att bli ett helt nytt arbetslag med en ny ledare, det tar ju tid. Många viljor, många som 

vill säga sitt så det vart ganska rörigt i början måste jag erkänna. - Informant 6 

 
Informant 2 och 7 mötte en personalgrupp som arbetat länge på samma arbetsplats och hade 

sina rutiner på hur saker och ting skulle göras. Detta bidrog till en upplevelse av en struktur 

med tydliga rutiner och tillvägagångssätt. Informant 2 upplevde att det var fastlåsta rutiner. 

 

Det var ju stor rutin på hur saker och ting gjordes både i möten och i andra sorts sammanhang. 

Det verkade som de lärare som jobbade där hade jobbat där rätt länge och dem hade koll på sina 

saker och de var duktiga men det var “på det här sättet kör vi”. - Informant 2 
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...det spretar inte så mycket åt olika håll. Det har ju också varit samma lärare som jobbat kvar, vi 

har inte bytt ut så många lärare. - Informant 7 

 
Informant 3 och 4 upplevde en tydlig struktur där deras arbete var väldigt definierat. 

Informant 3 upplevde detta som positivt då han/hon kunde fokusera på rätt saker i sitt 

arbete. Informant 4 upplevde strukturen som ett hinder för sin kreativitet och att strukturen 

styrde vem som hade företräde.  

 
Ganska tydligt att min roll är i klasrummet, rektorns roll är de som sker utanför klassrummet och 

ta svåra frågor... vilket jag inte riktigt behövde göra som tur var. Det fanns en ganska tydlig 

arbetsfördelning så det tyckte jag var ganska positivt som ny lärare när man hade mycket... Det är 

ganska toppstyrt på sitt sätt... Just då i alla fall tyckte jag att det fanns fördel med det eftersom jag 

litade på rektorn såklart. - Informant 3 

 

Den skolan som jag jobbar på nu är väldigt strikt i sin struktur... Men det finns.. inte så mycket 

utrymme för egen kreativitet. Uppstyltat hur skolan vill att man ska arbeta och så där väldigt 

uppstyrt på möten osv. Vem som ska prata och så... Det kan ju bero på om man tar för sig lite mer 

eller så... - Informant 4.  

 

Informant 1 berättade att det upplevdes som att den formella strukturen på något vis 

formade identiteten. Informanten berättar bland annat att det första som gjordes var att åka 

och handla nya kläder då jeans var förbjudet att bära som lärare. Informant 1 använde sig av 

ett speciellt märke på skor som informanten trodde skulle leda till en utskällning. Detta 

bidrog till en känsla av osäkerhet då informantens riktiga identitet inte riktigt fick utrymme. 

Informanten beskriver det så här; 

 
Jag har ju ganska sådär, konstiga klänningarna och så, så jag har ju inte jeans men jag trodde jag 

skulle få skäll för att jag gick i convers skor och så där. Och det är ju något som gör en osäker, för 

att man inte kan vara sig själv. - Informant 1 

Skolans syn på lärare 

Att skolans syn på läraren ska stämma överens med lärarens egen syn är viktigt enligt 

informanterna. De hade många olika upplevelser. En informant uttryckte en osäkerhet från 

början då han/hon inte delade den synen. En annan informant var överraskad och beskriver 

synen som föråldrad. Två informanter upplevde att lärarrollen var upplyft och att jobbet var 

viktigt. Men informant 3 upplevde även att skolan skickade dubbla budskap. Samtidigt som 

han/hon upplevde att lärarrollen var viktig så fanns det en känsla av utbytbarhet. 

Informanten tror att strukturen bidrog till denna känsla. Informanterna beskriver detta på 

följande sätt; 

 
Jag var lite rädd att söka jobb där... jag tycker att jag är ganska barnslig och humoristisk person, så 

jag trodde inte detta passade med deras koncept. Så i början när jag kom dit så trodde jag att jag 

var tvungen att liksom bli mera strikt och så där... – Informant 1 

 

Så jag tycker att dem verkade som att de såg de som en föråldrad syn på läraryrket. Inte alls som 

man skulle kunna tänka sig som att många arbetare gör nu, att det finns chans att utvecklas inom 

företaget. -  Informant 2 
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Det som var positivt var tyckte jag att läraren var viktig på något vis... Samtidigt så..om vi nu 

pratar om den här strukturen så kunde jag känna att man var ganska bytbar som lärare i den här 

organisationen… den känslan som förmedlades. “Om du inte gör som vi vill att du ska göra så 

byter vi ut dig”. Om jag är sjuk någon dag så ska det kunna gå in vem som helst i vilket klassrum 

som helst och göra det jag skulle göra. Vilket i praktiken inte alls fungerar. - Informant 3  

 
Tre informanter upplevde att det fanns en utökad syn på vad lärarens uppdrag var. 

Informant 4 upplevde mer arbete i form av dokumentation medan informant 6 upplevde en 

utökad syn gällande förhållningssättet samt vad som var viktigt att fokusera på. Informanten 

upplevde att organisationen hade en uttalad syn kring hur läraren ska tänka och agera i sitt 

arbete med eleven. Informant 7 berättar att skolan hade en speciell pedagogisk utgångspunkt 

som hela organisationen jobbade aktivt med. Med den uttalade pedagogiska synen blev 

lärarrollen tydligare både inom arbetslaget och inom organisationen.  

 
De förväntar sig ju att vi ska göra vårt jobb som lärare, undervisning och så men på den 

arbetsplatsen jag är nu förväntas det också mycket utanför lärarrollen.. dokumentation finns det 

alltid i läraryrket, men väldigt mycket mer än det. - Informant 4  

 

Man brukar prata om saker som *skolnamn* står för som jag också har känt är skolans syn på 

lärarrollen... att kunna se varje barns behov, att läraren kan anpassa sin verksamhet till olika 

individer, skolans syn är också att läraren skall skapa en nyfikenhet och ett engagemang hos 

eleverna. Jag upplevde också att skolans syn på lärarrollen var att man ska ha ett bra samarbete 

mellan skola och hem. - Informant 6  

 

... har vi en speciell syn på lärarrollen och alla är väldigt ense om hur man ser på lärarollen och att 

vi ska vara lite i bakgrunden och att vi ska vara medforskare och handledare snarare än förmedlare 

av kunskap.... alla som jobbar där jobbar där för att man tycker om den pedagogiken och vill få 

fram den. - Informant 7  

 

Upplevelser av den sociala gemenskapen 

Alla informanter beskriver den sociala gemenskapen som något positivt och viktigt för 

verksamheten. Gemenskapen skapar god sammanhållning och en trevlig stämning på 

arbetsplatsen både inom arbetsgruppen men också gentemot eleverna. Aktiviteter utanför 

arbetsplatsen annordnas och bidrar till att sammanhållningen blir bättre. Den sociala 

gemenskapen bidrar även till upplevelser av stöd. Informant 3 beskriver hur det låg i 

ledningens intressen att anordna sammankomster för personalen.  

 
Det är ett öppet klimat och man ska hälsa på varandra och ja, det är inte så att man bara går förbi 

varandra. Vi ser varandra tycker jag, det är roligt. Så att det inte blir att detta är min klass, utan 

det finns ungar överallt och lärare överallt och man snackar och grejar.. Så jag tycker att det är bra 

gemenskap där. – Informant 1 

 

Det var faktiskt bra tyckte jag, jag minns flera gånger att man kunde stanna upp arbetet ibland 

och bara vända om stolen, vi hade bra arbetsplatser... Vi hade också bra informella samtal med både 

pedagogiska frågor om allt möjligt inom skolan... hjälpas åt och få stöd hos varandra. Så jag gillade 

mitt pedagogiska arbetslag jättemycket. – Informant 2 
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Väldigt viktigt på den här skolan att ha en social gemenskap bland lärarna och personalen... Man 

kom in i någon sorts gemenskap, många ville ha en gemenskap.. Samtidigt något som vi alla 

delade var att vi var ganska sammansvetsade som team kändes det som. Oavsett om du jobbade 

inom moderna språk eller svenska så så var det ändå en gemenskap. - Informant 3 

 

Så den sociala gemenskapen i den skolan jag jobbar i nu är ganska, hög. Det annordnas mycket 

aktiviteter utanför skolan som man blir inbjuden till. Jag tror många av mina kollegor är vänner 

med varandra även utanför arbetsplatsen. - Informant 4 

 

Jättebra, jättebra. Det är nog det bästa arbetslaget jag varit på. Ett jättehärligt gäng, jättemycket 

såhära, ja men det var jättebra personer tillsammans, verkligen vänner för livet.  - Informant 5 

 

Informant 6 och 7 beskriver hur de var försiktiga i början på sin nya arbetsplats. Informant 6 

menar att det var lite oklart i hur man skulle kommunicera med kollegor då det tog tid att 

lära känna varandra. Informant 7 beskriver en klyfta i arbetslaget mellan lärare och 

fritidspersonal. Denna klyfta har minskat sen organisatoriska ändringar bidragit till ett bättre 

samarbete. Informanterna uttrycker sig på följande vis; 

 
I början var det ju väldigt rörigt. Speciellt i arbetslaget, de tog tid att lära känna varandra och veta 

hur man ska handskas med olika kollegor och så dära. Nu känner man att man har kommit in i det 

och det känns tryggt nu i arbetslaget. Sen har vi ju sådan här.. afterwork tillsammans, sånt stärker 

ju också gemenskapen och det är med andra arbetslagen också. - Informant 6 

 

..man var ju lite försiktig i början. Jag fick väldigt bra kontakt speciellt med lärarna. 

Fritidspersonalen var det så att det tog lite mer tid att ta kontakt med. Märkte att det var liten 

klyfta mellan lärarlaget och fritids men det har blivit mycket mycket bättre...vi arbetar mer 

parallellt med fritids och med lärarlagen så vi får en mer röd tråd, så det känns att det fungerar 

bättre nu. - Informant 7 

 

Informant 6 beskriver även hur saknaden av umgänge på daglig bas påverkar den sociala 

gemenskapen negativt. Personalen väljer att sitta i sina klassrum istället för i 

personalrummet. Informanten beskriver det så här; 

 
Det enda som jag tycker är negativt just när det kommer till sociala gemenskapen att, i alla fall i 

mitt arbetslag, att man inte använder traditionella personalrummet. Det existerar inte, vi sitter 

aldrig där. På rasterna sitter alla för sig i sina klassrum och planerar eller jobbar så på det sättet är 

det ju negativt för den sociala gemenskapen att man inte umgås så mycket på rasterna egentligen. 

- Informant 6 

Upplevelser av stöd 

Att få stöd under sin första tid på sin nya arbetsplats är något som informanterna talar om. 

Informant 1 upplevde att det fanns stöd till viss del, men inte tillräckligt. Informanten hade 

önskat att få ett mer direkt stöd inom sina ämnen.  

 

Men jag hade en mentor som man ska ha.. “vad betyder allting och hur ska jag kunna bedöma det 

där”.. det är ganska skönt att man har någon att prata med tycker jag... Men det gav ju visst stöd. 
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Men man kanske önskar att man hade någon som hade mer koll på just det ämnet jag hade. – 

Informant 1 

 

Informanterna talar om hur de upplevde ett positivt stöd under sin första tid.  Möjligheten 

att kunna vända sig till kollegor eller rektorn visar sig vara värdefullt. Informant 5 kunde ta 

sig igenom tvivel på sin egen förmåga tack vare stödet av en kollega. Informant 7 kunde med 

hjälp av stödet ta sig an uppgiften att undervisa i något hon inte arbetat med tidigare.  

 

Man kunde komma ner till rektorer och chefer... och prata med dem. Jag var ju ny också så man 

fick ju hjälp och stöd då förstås... Men andra pedagoger kunde ta hjälp och stöd av mig när det 

gällde andra frågor än just pedagogiska frågor... och det uppskattade många kollegor. Alla försökte 

hjälpa till, alla försökte ge. – Informant 2 

 

Jag får möjlighet att utveckla mig själv som lärare på det sättet. Jag kan alltid vända mig till en 

skolkurator eller rektor. Så det har jag uppskattat väldigt mycket... - Informant 3 

 

Men däremot så hade jag jättebra coacher som var stöttande, *namn*. Och han har varit en person 

sådära, om inte han hade funnits där så hade jag nog slutat... Ibland kunde jag tvivla på mig, jag 

kände mig värdelös... han kunde sätta ord på det jag faktiskt gjorde och då tänkte jag efter och “jo 

faktiskt det gör jag ju”. -  Informant 5 

 

Jag jobbar som sagt på *namn på skola* så det var inga böcker utan man skulle utgå från material 

så det var ju ganska läskigt att komma in och undervisa i något som man aldrig hade jobbat med 

förut. Men med mycket stöd så gick det bra.  - Informant 7  

 
Trots saknaden av stöd i sitt ämne upplevde informant 1 ändå stöd hos sin kollega genom 

diskussioner. Stödet gav en positiv känsla och delat ansvar.  

 
Så vi pratar mycket och tar stöd med varandra... även om jag är mentor i (namn på klass) och han 

i (namn på klass) så tar vi ansvaret tillsammans på något sätt. Så det tycker jag är bra. – 

Informant 1 

Informella förväntningar i strukturen 

Några informanter beskriver sina upplevelser av den informella strukturen. Informant 2 

hade från början svårt att förstå händelser som togs förgivet av kollegor. Saker skulle bli 

genomförda och möten ägde rum, men detta utan att det egentligen fanns några 

nedtecknade riktlinjer för det. Övriga i verksamheten visste ändå om saker och ting. 

Informanten beskriver känslan av att inte hänga med till en början, för att sen övergå till att 

förstå den informella strukturen. Informanten förklarar det här som normer. Informant 4 

upplevde informella strukturer som en form av grupptryck. Dessa förväntningar var inte 

officiella och låg utanför deras egentliga arbetsuppgifter och arbetstider. Trots detta så 

upplevde informanten ändå ett krav från sin omgivning att ställa upp. Informanterna 

uttrycker sig på följande vis om de informella strukturerna; 

 
Lärarna var införstådda i det och många saker förstod man inte ens och de berättade inte allting 

heller så, jag frågade, “men vänta ett tag vad menar ni med det här..”ja men det är de här mötet vi 
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har varannan påsk…” nä men det var alltid någonting som jag inte kände till... Vem som tar 

ansvar för vad, man ska liksom hjälpas åt med vissa saker…– Informant 2 

 

Vi förväntas inte men det är mer att man känner själv att man förväntas göra mer utöver 

lärarrollen så det blir liksom ett grupptryck. Det handlar om andra saker än arbetsuppgifterna, 

ställa upp frivilligt på olika kurser utöver sina arbetsuppgifter och ja, förväntas närvara när skolan 

har olika tillställningar som egentligen inte ingår i arbetsuppgifterna. - Informant 4 

 
Informant 2 beskriver även problemet som uppstod när personer som stod för viktiga delar 

av den informella strukturen försvann. Utan dessa personer så blev luckan av deras 

informella arbete uppenbart.  

 
Eldstjälar som tog tag i saker och ting och så fort de slutade... det var en som slutade, en som 

hoppade av. Vad jag menar är att när de försvann så hamnade man i en situation där, ”vem ska 

göra julspelet?”. – Informant 2 

Sociala gemenskapens syn på professionen  

Sociala gemensakapen förenar lärarna inom organisationen på olika vis genom aktiviteter 

inom och utanför skolan. Trots detta så kan synen på yrket och ens uppdrag som lärare 

variera inom organisationen. Informant 1 menar att åldern kan påverka synen på 

professionen. Två informanter upplever att detta beror på att kollegorna har olika 

bakgrunder och erfarenheter som också kan påverka graden av arbetsmoralen samt hur 

strikt läraren uppfattar sin roll.   

 
Folk vill utvecklas i rollen men de är ganska... i alla fall vissa äldre generationer. De är så insnöade 

i sin roll. Jag är lärare och det är det här jag kan och ingen ska inkräkta och så. – Informant 2 

 

Det var ingen som kom från samma bakgrund riktigt... vi hade olika syn på vad vårt jobb var. Jag 

kom från en utbildning som har liksom lärt mig att man ska vara relationsorienterad med sina 

elever, att det är viktigt. Det ska bygga på något sorts trygghet... Medans någon annan kom från 

en annan bakgrund... dels för att man gjort utbildningen för flera år sedan.. Men också amen 

annan syn kändes det som i alla fall, som mer auktoritär. Jag säger och eleverna gör.  Så det var 

väldigt olika uppfattningar faktiskt. - Informant 3 

 

Det är svårt men jag tror att bland kollegor, att uppfattningen den är väldigt olika mellan oss. Det 

tror jag har att göra med att vi har olika bakgrunder… Det tror jag i och för sig har att göra med 

skolans struktur att den skolan jag jobbar på nu är väldigt strikt gällande barnen. Det är mycket 

regler och jag kan känna det som ibland annat att somliga av mina kollegor som kanske är vana 

vid ännu strängare regler att de lite utnyttjar sin roll som någon slags polis som lärare men det är 

också mina åsikter. Men det är också en sak som skiljer sig gällande uppfattningar kring 

lärarrollen. - Informant 4 

 

Informant 5, 6 och 7 upplever att den sociala gemenskapens syn på lärarrollen utgår ifrån 

skolans syn. Organisationerna har introduktionsdagar, tydligt uppsatta mål och tydliga 

pedagogiska utgångspunkter. Detta bidrar till känslan av att alla har samma bild och synsätt. 

Informanterna beskriver det så här; 
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*skolans namn* har de här fem målen och dessa skulle synas i verksamheten och det var alla 

införstådda med, det var jätteviktigt för vår rektor att det här ska synas... Så alla strävar mot 

samma mål. - Informant 5 

 

När man börjar på *skolans namn* så går man på introdutionsdagar, och då får man ju väldigt 

mycket information hur skolan ser på lärare och lärarrollen… Mina upplevelser på lärarrollen är 

ju som andra i mitt arbetslag också tycker, min sociala gemenskap, hur de tycker också om 

lärarrollen. - Informant 6 

 

Det känns som att alla vi lärare har samma bild av hur man ska vara som lärare så det är samma 

sak där, det var en bra sammanhållning i lärarlaget… Det känns som att man har en speciell syn 

på lärande och individen när man är *namn på pedagogik*-lärare så det är inte så mycket, de 

spretar inte så mycket åt olika håll ...Vi delade uppfattningar, hur eleven lär och att man ska vara 

handledare snarare än förmedlare av kunskap. - Informant 7. 

Syn på sin egen professionsidentitet 

Alla informanter har gått på en utbildning som gjort dem till behöriga lärare inom olika 

ämnen för grundskolan. Denna utbildning tillsammans med deras erfarenheter, viljor, 

önskan och intressen har format deras professionsidentitet. Informanterna beskriver att de 

vill inspirera och engagera sina elever. Deras lugn och trygghet i rollen som lärare är viktig 

för att få eleverna att känna sig trygga. Informant 2 ser sig som en informatör och förmedlare 

av kunskap. Informant 3 lyfter vikten av att leda eleverna genom att skapa engagemang och 

inspiration.  Informant 4 beskriver ödmjukhet och rättvisa samt förmågan att se alla elever 

som centrala i sin roll. Informant 5 ser sig som en lugn och social lärare. Så här berättar 

informanterna;  

 
Informatör... en inspirationsgivare också… men om man ska snabbt bara förklara så den som ger 

inspiration och informerar. - Informant 2 

 

Jag ser mig själv är att min roll som lärare är att både leda eleverna för de behöver det i den åldern 

tycker jag men också inspirera eleverna… och det tycker jag är väldigt viktigt, och det tror jag att 

jag är ganska bra på… skapa engagemang och inspiration för framtida studier eller för framtida 

livsval. - Informant 3 

 

Jag tycker att jag är en trygg, lugn och en väldigt så här social lärare sån som är, alltså jag vet vad 

mitt uppdrag är, man kollar på läroplanen, och ja mitt ansvarsområde helt enkelt så tycker jag att 

jag är jättebra lärare såklart. Det jag vet är att jag är en lugn och trygg person.. - Informant 5 

 

...ödmjuk som lärare och att jag kan se alla barnen i klassrummet och jag hoppas jag kan inspirera 

mina elever och att dem tycker att det är rolig att gå till mina lektioner och att de trivs i skolan. Jag 

tror att jag, ja, jag känner själv i alla fall att jag är rättvis och ödmjuk. - Informant 4 

 

Informant 6 och 7 fokuserar på individerna och utgår från de i sitt arbete. Som lärare ser de 

sig själva som ett stöd till eleverna där deras roll är att lyssna och stimulera deras 

kunskapsutveckling.  

 

En utmaning som jag tycker att jag har haft och har som lärare är att kunna stödja varje elev 

utifrån den nivån som den befinner sig på… Att se varje elev... som lärare försöker jag lyssna på 
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mina elever, ta med dem i min planering, fråga vad dem tycker är intressen… Jag känner mig 

trygg i den kunskapen jag äger liksom och kan förmedla detta... - Informant 6 

 

...jag ser ju mig själv som ett bistånd till det som eleverna inte klarar själva. Jag tror att jag är den 

här snälla läraren, kompisläraren snarare än den här diktatorn. Jag kanske inte riktigt har den här 

riktigt auktoritära rollen jag försöker nog mer nässla mig in och se deras intressen och komma 

eleverna nära. Men jag vet att jag är en väldigt driven person så jag puschar nog på eleverna 

väldigt mycket… - Informant 7. 

Syn på möjligheter till utveckling i organisationen 

Erfarenheter och fortbildning  

Informanterna ser utveckling som en viktig del i deras profession. Som nyexaminerade 

lärare ser de hur erfarenheter stärker deras förmåga att hantera situationer och sin 

undervisning för varje år som går. Erfarenheter ger trygghet i utövandet av yrket. Informant 

1 ser sin utveckling i sina tidigare lektionsplaneringar där han/hon kan reflektera över 

tidigare prestationer. Några informanter upplever att organisationen inte riktigt 

understödjer utveckling på det sätt som de önskar. Dessa informanter ser externa kurser och 

fortbildning som möjligheter att inhämta ny kunskap och inspiration.  

 
…så ser jag ändå en stor utvecklingsmöjlighet i det arbetslaget jag jobbar i.. jag märker en stor 

utveckling i mina lektionsplaneringar... som ligger på nätet... lättare att se sin utveckling när det 

ligger någonstans fast.. Och kollar jag på mitt första år där så undrar man ju vad man höll på 

med. Det var ju som att man jobbade lite i nattmössan. Nu tre år senare, det är en helt annan 

förståelse för vad allt innebär.. jag känner mig självsäkrare..  – Informant 1 

 

Hade velat gå vissa kurser. Ingen av oss fick göra det inte ens de rutinerade pedagogerna. Så, vad 

kallar man det, kompetensutveckling. I mina ämnen men också andra ämnen som skulle kunna 

hjälpa mig rent pedagogiskt. Så svaret är nej. Ingen. – Informant 2 

 

...kan jag kanske inte känna att organisationen har liksom satsat på mig och min fortbildning som 

lärare...  Men jag har kanske inte fått så mycket stöd från arbetsgivare så det saknar jag lite…- 

Informant 3 

 

Den tycker jag inte är så bra, min möjlighet att utvecklas i organisationen. Vi har inte direkt 

möjlighet att vidareutbilda oss, gå kurser osv. För det finns inte pengar till det.  Jag utvecklas ju i 

min roll som lärare hela tiden tycker jag själv i och med att ju mer erfarenhet man får desto säkrare 

blir man som lärare. Men jag kan inte direkt säga att det finns något i organisationen som hjälper 

mig till det... - Informant 4  

 

Sen känner jag att jag skulle vilja utvecklas mer, via organisationen… i fortbildningskurser… det 

har man inte fått möjlighet till riktigt… - Informant 6 

 

Informanterna 5 och 7 upplevde att de fick möjligheter till att gå på kurser och på så sätt 

utvecklas. Detta gav informanterna verktyg till att möta förväntningarna från arbetsgivaren.  
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Jag fick ju utvecklas hela tiden. Jag fick gå på lite kurser, jag fick göra sån där 

kvalitetsundersökning, de fick jag gå på och så fick jag lära mig hur man ska granska… då kan 

man granska sitt eget arbete och ja kritiskt granska det som pedagog. -Informant 5 

 

Vi har ju dels kurser som vi kan välja själva. Sen har vi ju *namn på pedagogik*-kurser och 

handledarkurser som rektorerna vill att vi ska läsa... vi är jättemånga som vidareutbildar oss hela 

tiden. - Informant 7 

Internutbildning och diskussioner 

Flera informanter beskriver en positiv bild av sina utvecklingsmöjligheter där organisationen 

fokuserar på internutbildning samt att använda sig av diskussionen som ett verktyg för ökad 

reflektion och förståelse. För informant 5 så skapade deltagandet i ledningsgrupp en känsla 

av delaktighet och tillit till informantens förmåga.  Informant 6 blev observerad under flera 

lektioner av en förstelärare som sedan återkopplade med en diskussion om vad som var bra 

och vad som kunde bli bättre. Detta gav informanten möjligheter att reflektera och skapa en 

förståelse för sina egna styrkor och svagheter.   

 
Men sen också att man på egen del får större förståelse men också i samarbete med andra. Att man 

talar om det... - Informant 1 

 

Ja sen så fick jag ju sitta med i ledningsgrupp, ta olika beslut och så där, faktiskt vara med och 

bestämma… som ingen annan får då kände jag att jag växte och då kände jag också att de här 

tilliten till mig från då min rektor…  - Informant 5 

 

Han som är förstelärare, han har varit på besök i alla klassrum, kolla hur det har gått och så för att 

kunna ge feedback till mig… Sen har han ju haft återkopplande diskussion enskilt med mig men 

också med arbetslaget i stort där han också har pratat om vad vi som individer kan göra och sen 

också vad vi i arbetslaget som helhet kan göra. - Informant 6 

 

Sen går vi ju interna utbildningar och lärarlyft… Det känns som att vi jobbar framåt hela tiden, vi 

vill förbättra resultaten och vi vill förbättra oss själva och så. Där känns det som att vi har stor 

möjlighet att utveckla oss själva och utveckla organisationen. - Informant 7 

 

Informant 3 upplever organisationens internutbildning som ett paket där läraren bara ska ta 

in den förmedlade kunskapen. Informanten vill bli inspirerad och ha möjligheten ta del av 

ny forskning för att på så sätt kunna reflektera kring sina erfarenheter på en högre nivå.  

 
Istället gör man sina egna paket inom organisationen och har sina egna experter men det tycker 

inte jag om. Egentligen vill jag ha inspiration både att man hänger med i forskning och framsteg, 

att man kan få ta del av det. Inte att någon annan har läst igenom... Ja men kanske bara 

inspiration, att man kommer tillbaka till varför det är viktigt att vara lärare, det är lätt att man 

fastnar i den yrkesbubblan på sin egen skola. - Informant 3 

 
Informant 6 pratar även om möjligheter till utveckling genom utbyte av erfarenheter och 

perspektiv med andra skolor i samtal och diskussioner.  
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Då sitter man och diskuterar och lär sig av varandra. Det är också en möjlighet för mig att 

utvecklas som lärare, att lyssna på andra, hur gör andra i samma ämnen som jag har? - Informant 

6 

 
Informant 7 ser sin utveckling i dialogen med rektorn där han/hon tidigare mer bara lyssnat, 

men nu istället kan föra ett samtal utifrån sina egna tankar och erfarenheter. 

Medarbetarsamtalen med rektorn ger informant 6 en tydlig bild av personlig utvecklingen 

där mål sätts och följs upp.  

 
När jag var nyexaminerad så tänkte jag ”okej rektorerna vill ju jättegärna att vi ska ha det på ett 

visst sätt” men nu märker man att det kanske inte.. det de säger kanske inte är det som man ska 

göra utan man kan diskutera lite och så kan vi säga vad vi vill också. - Informant 7 

 

Ja men också det här med att man har samtalen med sin rektor, medarbetarsamtal, de har man ju 

också då har man ju sin individuella utvecklingsplan som lärare… ”vad behöver du fokusera mera 

på” och det är ju också ett sätt för mig att utvecklas. Och där sätter man upp två tre mål och det 

räcker gott och väl så följer man upp det till nästa medarbetersamtal. – Informant 6 

Diskussion 

Det presenterade resultatet har analyserats utifrån den genererade hypotetiska modellen (se 

fig 1.1) och studiens forskningsfrågor. De framväxta kategorierna har syntetiserats med 

kategorierna i den hypotetiska modellen. Tolkningar av resultatet presenteras i följande 

avsnitt i form av en diskussion av studiens slutsatser.   

Strukturer och gemenskaper 

Informanternas kliv från studier till arbete har beskrivits av majoriteten som en tuff 

omställning. Informanterna upplevde en känsla av att inte räcka till och hela tiden ligga 

steget efter. Informant 3 beskrev det som en käftsmäll där verklighetens krav tog all energi 

och släckte den inspiration och innovation som informanten haft med sig från sina studier. 

Thompson, Windschitl och Braaten’s (2013) teori om hur de nyexaminerade lärarna möter 

olika sociala strukturer bekräftas av informanterna. Den formella strukturen interagerar med 

den sociala gemenskapen som är bärare av organisationens normer och värderingar. Detta 

kan ses i informanternas utsagor där personalen och deras sätt att arbeta med den formella 

strukturen finns med i informanternas upplevelser av strukturen. Informanter som kom till 

arbetsplatser där personalen arbetat under en längre tid upplevde en tydligare struktur där 

rutiner och tillvägagångssätt var definierade. I motsats till detta kom två informanter till 

arbetsplatser där personalomsättningen påverkat strukturen. Med många nya anställda och 

många olika viljor så upplevde informant 6 en rörig struktur där det tog tid att anpassa sig 

och förstå varandra. 

 

Det fanns även informanter som upplevde att strukturen var för stängd. En informant 

upplevde att strukturen till en början skapade ett bra stöd. Strukturen bidrog till 

förtydligande av arbetsuppgifter och på så sätt även möjligheten att fokusera på rätt saker. 

Informanten tydliggör att det var bra i början men att denna definierade struktur även 

skapade en känsla av utbytbarhet. Strukturen krävde att det skulle göras precis som det 
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förväntades, så att någon kunde komma in och göra samma sak. Detta är ett exempel på en 

stödstruktur som är så pass definierade att de blir regler för hur läraren ska agera och 

hantera varenda situation. Risken med en så pass definierad struktur är att den hämmar 

kreativitet och möjligheterna till utveckling. Detta upplevde informant 4 (Mirci & Hensley, 

2010). 

 

Informella strukturen menar McPhail och Tannehill (2012) innefattar skolans kultur som 

skapas av de sociala gemenskaperna i organisationen. Informanterna pratade om den 

informella strukturen på liknande sätt. Det handlar om regler som tas förgivet och inte finns 

nedskrivna, det är normer menade en informant. Detta upplevdes som jobbigt eftersom 

han/hon inte hängde med i vad som gällde. En annan informant pratade också om 

förväntningar i den informella strukturen och menar att dessa kunde kännas som 

grupptryck. 

Utveckling med stöd och dialog 

Erfarenheter bidrar till en större tilltro till sin förmåga och kapacitet. Bedömningen av sin 

egen kapacitet, hur man tänker kring sin förmåga att organisera sig och genomföra uppsatta 

mål är det som Hong (2012) förklarar med begreppet självtillit. Självtilliten har även en 

central roll i hur de nyexaminerade väljer att se på svårhanterliga situationer. Med en hög 

självtillit så ses dessa som utmaningar medan en låg självtillit gör att de ses som svåra 

hinder. Williams (2010) och Hong (2012) betonar hur viktigt det är att organisationen möter 

upp och stöttar de nyexaminerade lärarna för att skapa den smidiga övergången och minska 

stressen. Stödet som informant 7 fick från sin organisation gjorde att den låga självtilliten 

växte och på så sätt skapade en trygghet i individens roll. Informant 7 lyckades på så sätt 

möta de nya utmaningarna som låg i att arbeta med en ny pedagogik och utan större 

arbetslivserfarenheter. Andra informanter upplevde också ett värdefullt stöd i form av 

diskussioner. Tryggheten finns alltså mellan en rörig och otydlig struktur och en för strikt 

struktur där kreativiteten och människan försvinner. En struktur som stödjer och ger den 

nyexaminerade läraren utrymme att reflektera och diskutera sina upplevelser. 

Identitetsutveckling i den sociala gemenskapen 

Den sociala gemenskapen på arbetsplatsen upplevdes som viktig av informanterna. 

Informella samtal och event skapar mer sammansvetsade arbetslag och bidrar även till bättre 

samarbete. I de informella samtalen finns utrymme för personalen att lära känna varandra 

och ta del av varandras olika historier. Genom att bekräfta varandra och se varandras olika 

identiteter så skapas känslan av att värdera varandra. Wenger (1998) förklarar hur 

identitetsskapandet kan gynnas av en miljö där tidigare erfarenheter delas och värderas. 

Detta sätter krav på ett öppet klimat där alla får utrymme att uttrycka sina åsikter. Detta 

skapar tryggheten och öppenheten som bidrar till engagemang och motivation. 

 

En informant delade inte organisationens normer och värderingar. Detta kan ses i 

informantens avvikande syn på professionsidentiteten i jämförelse med organisationens. 

Informanten ser den sociala gemenskapen som tvingande och som för strikt. Informanten 

beskrev även upplevelsen att inte få utrymme för sin kreativitet och att informantens syn på 
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lärrarrollen inte värderas i organisationen. Informanten tror att olika bakgrunder kan vara 

orsaken till att synen på rollen är olika. Två informanter berättade om hur skolans tydliga 

pedagogiska utgångspunkter skapade en grund för samma syn på rollen som lärare i 

klassrummet. Denna tydliga roll bidrog även till att arbetslaget hade samma utgångspunkt i 

diskussioner. Till skillnad från informanterna som inte delade samma syn, så kunde lärarna 

även använda diskussioner om yrket för att utvecklas som lärare. Med trygghet i viktiga 

utgångspunkter som lärande och undervisning så kunde öppna diskussioner föras mellan 

kollegor. Detta är vad Schwiender och Ekecrantz (2011) ser som nyckeln för att skapa ett bra 

samarbete i arbetslagen samt utveckla nyexaminerade lärares professionsidentiteter. Det ger 

de möjlighet att tolka och värdera sina nya erfarenheter och skapa en mening av dem. 

Informanter som beskrev sig som relationsfokuserade och som arbetade på en skola som 

värderade relationer med elever upplevde sig värderade och med goda möjligheter att 

utveckla sin roll som lärare. 

 

Med mer erfarenhet kommer även utvecklingen. Informanterna bekräftar detta och kan se 

det när de tänker tillbaka till sin första tid som lärare. Möjligheten att reflektera och 

diskutera skapar en större medvetenhet kring utvecklingen. Detta förklarar Wenger (1998) 

som förhandlingen av mening. Förhandligen av mening äger rum i interaktionen mellan 

strukturen och den sociala gemenskapen. Genom diskussioner om normer och värderingar 

skapas möjligheten att förhandla om de fasta strukturerna.  Informant 6 berättade hur 

diskussioner med en förstelärare, som varit i klassrummet och observerat, lyfte styrkor och 

svagheter i ett återkopplande samtal. I diskussionen skapades även en reflektion och 

medvetenhet kring informantens praktiska genomförande och syn på sin egen roll. 

Diskussionen genomfördes även i arbetslaget där rollen som lärare var i fokus. Informanten 

lyfter diskussionerna med kollegor som en stor utvecklande möjlighet i sin organisation. 

Informanterna som delar synen på lärarens roll ser i större utsträckning en större utveckling 

internt i organisationen. Utan möjlighet att ha öppna diskussioner så vill informanterna ha 

externa fortbildningskurser för att få inspiration och motivation. Utifrån Wengers teori kan 

informanterna ses som antingen deltagande eller icke deltagande i organisationens 

praktikgemenskap. Praktikgemenskapen definieras av Wenger som en grupp av människor 

som delar en social praktik och arbetar mot gemensamma mål. Informanter som är icke 

deltagande i praktikens gemenskap upplever ingen möjlighet till dialog eller påverkan. 

Missnöjet riskerar att växa fort och kommunikationen kan upplevas som normativ. 

 

Informanterna som delar den sociala gemenskapens värderingar upplever i större 

utsträckning en utveckling i samtal med sina kollegor. Erfarenheter delas och skapar 

synergieffekter som lärande, motivation och engagemang. I den sociala gemenskapen finns 

den lärande organisationen. 

 

Framtida studier  

Denna studie har belyst problemområdet där nyexaminerade lärare inte känner sig 

tillräckliga under sin första tid på sin nya arbetsplats. Med Wengers (1998) teoretiska 

ramverk som grund syntetiserades tidigare forskning och formade en hypotetisk modell (se 
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fig 1.1) för problemområdet. Den användes som studiens uttalade förförståelse för att tolka 

de nyexaminerade lärarnas upplevelser och utvecklingsmöjligheter i 

organisationsstrukturer. Med denna hypotetiska modell kan framtida studier utforska 

området ytterligare på flera olika nivåer.  

 

Att studera en arbetsplats med samtliga i ett arbetslag för att se hur de olika individerna 

inom en och samma struktur upplever skillnader i strukturen, kan bidra till att se hur 

individers olika erfarenheter kan påverka upplevelser av en och samma struktur. Studien 

berörde skillnaden mellan organisationer som haft stor personalomsättning i jämförelse med 

de som haft samma personal under en längre tid. Framtida forskning skulle kunna 

undersöka skillnader i personalomsättning mellan organisationer samt hur deras strukturer 

påverkas av detta med hänsyn till de sociala gemenskaperna. Stödet som några av 

informanterna upplevde var en av nycklarna för öka självtilliten och i andra led även få 

lärarna att se utmaningar istället för hinder. Stödstrukturen kunde dock i vissa fall även 

verka hämmande. Framtida forskning skulle kunna utforska området ytterligare och se vart 

balansen mellan stödstruktur och hämmande struktur landar. 
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              Bilaga 1

Intervjuguide 

Den här intervjun görs i syfte om att ta reda på hur nyexaminerade lärare, som arbetar på  

grundskola, upplever organisationsstrukturer och sina möjligheter till utveckling.  

- Denna intervju kommer att utföras med bandinspelning är detta okej med dig? Ja / Nej 

- Är du medveten om att du närsomhelst under intervjun kan avbryta din medverkan och  

inte är tvingad till att besvara på frågorna? Ja / Nej  

  

Inledningsfrågor 
Namn:  Ålder:  Kön:  Utbildning och universitet: 

 

 

Upplevelser av organisationsstrukturer 
- Beskriv dina upplevelser som lärare efter din examen på din nya arbetsplats: 

- Beskriv hur du upplevde skolans struktur 

- Beskriv hur du upplevde skolans syn på lärarrollen 

 

- Beskriv hur du upplevde skolans sociala gemenskap 

- Beskriv hur du upplevde den sociala gemenskapens uppfattningar gällande lärarrollen?  

- Beskriv på vilket sätt du upplevde att du delade/inte delade den sociala gemenskapens syn 

på lärarrollen? 

 

Upplevelser av professionsutvecklingen 
- Beskriv hur du ser dig själv som lärare?  

- Beskriv hur du upplever att din roll som lärare får möjlighet att utvecklas i organisationen?  

        



 

 

 

Bilaga 2 

Missiv 
MITTUNIVERSITETET 
2014-04-01 
 

 

Hej! 

 

 

Vi är två studerande på Mittunivertitetet som går det Beteendevetenskapliga programmet. Vi 

skriver vårt självständiga arbete på C-nivå i pedagogik. Vi söker lärare att intervjua till vår 

studie där vi undersöker hur nyexaminerade lärare mellan åren 2011-2013 i Stockholms län 

upplever organisationsstrukturer och sina möjligheter till lärande.  

 

 

Intervjun tar ungefär en halvtimme. Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta 

eller välja att inte svara på en fråga. Intervjun kommer spelas in på band och endast behandlas 

av oss. Alla namn kommer att avidentifieras när intervjun är genomförd och inga utomstående 

kommer att kunna ta del av det insamlade materialet före avidentifiering. Insamlat material 

kommer endast att användas av oss i vår studie. Däremot kommer det färdiga självständiga 

arbetet kunna läsas av andra. Allt insamlat material kommer att förstöras så fort vårt 

självständiga arbete har blivit godkänt.  

 

 

Tack för att du väljer att medverka i vårt självständiga arbete. Vi ser fram emot få träffa dig. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Linda Blanco xxx xxxxx eller libl1103@student.miun.se  

Josimar Blanco xxxxxxx eller jobl1103@student.miun.se 

 

 

Handledare vid Mittuniversitetet: 

Saga Dorani 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

Universitetsbacken 1 

871 88 Härnösand 

Tel: 0771-975000 växel
 


