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Sammanfattning 

 

Svensk skola drabbas hårt av lärarbristen och ett av bidragande underliggande problemen är 

svårigheter kring att behålla nyutexaminerade lärare inom yrket. Forskning visar att den första tiden i 

yrket är ett känsligt skede och att det är av yttersta vikt att stötta den nyutexaminerade läraren i 

processen att gå från ny till mer etablerade lärare. Omfattande studier finns kring det glapp mellan 

teori och praktik som råder mellan lärarutbildning och yrkesliv samt kring socialiseringsprocessen för 

den nyblivna läraren. Ämnet idrott och hälsa är ett ämne med egna utmaningar, undervisning i och 

bedömning av motoriska förmågor innebär att läraren i idrott och hälsa har ett uppdrag som särskiljer 

sig till viss del från andra ämneslärare. För att bidra till att belysa framgångsfaktorer och svårigheter 

under processen i att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa i Sverige 

gjordes åtta semistrukturerade intervjuer kring upplevelsen av den första tiden inom yrket. Resultatet 

visade på att såväl framgångsfaktorer och svårigheter kan härledas till olika dimensioner av utveckling. 

De nyutexaminerade lärarna i idrott och hälsa beskrev en utveckling där det kollegiala stödet och 

mötet med eleverna lägger grunden till positiv utveckling medan avsaknad av introduktion, egna 

förväntningar på sig själv, bedömning, hög arbetsbelastning, en komplex lärarroll och andras 

förväntningar på ämnet utgör svårigheter. Endast en av respondenterna hade under sin första tid haft 

ett organiserat stöd genom ett introduktionsprogram med mentorskap. Resultatet kategoriserades och 

analyserades utifrån en utvecklingsmodell av Vonk där den nyblivne lärarens utveckling beskrivs i tre 

olika dimensioner; personlig utveckling, professionell utveckling och ekologisk utveckling.  
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1. Inledning  

Svenska medier rapporterar frekvent kring den så kallade ”nationella lärarkrisen” och 

en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting visar att Sverige behöver 187 

000 nya lärare fram till år 2031 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Det 

debatteras hett hur läraryrkets status ska höjas och Lärarförbundet föreslår höjda 

lärarlöner, minskad arbetsbelastning i form av administrativa uppgifter, ökat 

inflytande över resurser samt ett införande av en lärarkommission med uppgift att 

hitta framåtsyftande lösningar (Lärarförbundet, 2017). En ytterligare utmaning är att 

behålla de nyutexaminerade lärarna inom läraryrket och därför behöver arbetsgivare 

och lärarutbildare uppmärksamma och åtgärda de svårigheter dessa lärare upplever 

under sina första år inom sin profession (Lärarförbundet, 2017). 

 

Att undervisa på 2000-talet skiljer sig från bilden av undervisning under 1900-talet. 

Dagens lärare utövar ett yrke av känslomässig, social och dynamisk karaktär. Det finns 

ett omfattande antal studier gjorda för att undersöka betydelsen av första åren inom 

läraryrket och flera av dessa belyser hur viktiga de är för lärarens personliga och 

professionella utveckling (Knight & Moore, 2012). Forskning som gjorts kring lärares 

introduktion i ett syfte att belysa faktorer som underlättar denna visar att den 

nyutexaminerade läraren möter många olika svårigheter i sitt nyvunna yrke. Blomberg 

och Knight (2015) visar i sin intervjustudie med fem kvinnliga nyutexaminerade lärare 

vid olika skolor i Helsingfors ett glapp mellan lärarutbildning och det verkliga 

yrkeslivet i skolan. I deras studie identifieras problematiska delar av gapet mellan teori 

och praktik, så kallat theory-practice gap. Dessa faktorer var hög arbetsbelastning, den 

emotionella karaktären på yrket, utmaningen att skapa goda relationer mellan skolan 

och hemmet, svårigheter att skapa arbetsro i klassrummet och problem kring att hitta 

sin professionella roll inom skolkulturen. Ett annat exempel på problem som den 

nyutexaminerade läraren kan stöta på är bristen på kollegialt stöd och förståelse där 

de nya lärarna inte känner sig lyssnade till eller värderade av sina mer etablerade 

kollegor (Blomberg & Knight, 2015). 

 

De senaste 15 åren har den svenska skolan reformerats och bland annat har 

idrottsämnet fått nytt namn (Larsson & Karlefors, 2015). I forskning pågår en debatt 

kring vad idrottsämnet ska syfta till och hur detta skall undervisas, vilket centralt 
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innehåll ämnet ska ha och vilka förmågor som ska utvecklas (Meckbach, 2004). Min 

erfarenhet utifrån mina 17 yrkesverksamma år som lärare i idrott och hälsa är att den 

reform ämnet ska ha genomgått från prestationsbaserat till hälso- och rörelseinriktat, 

inte alltid återfinns i praktiken. Jag upplever att det kan vara en svårighet för läraren 

i idrott och hälsa att förhålla sig till ämnets styrdokument då kollegor, elever och 

vårdnadshavare kan ha förväntningar som skiljer sig från syfte och centralt innehåll. 

Forskning visar på samma erfarenhet av ett ständigt förhandlande mellan elever och 

lärare kring ämnets innehåll (Åström, 2012). Som nyutexaminerad lärare i idrott och 

hälsa mötte jag själv tidvis så stora svårigheter i min yrkesroll att jag funderade på att 

byta yrkesbana. En del av de utmaningar jag mötte kanske kunde ha avhjälpts med 

mer kunskap kring den viktiga och känsliga introduktionen i yrket. I föreliggande 

studie har jag valt att undersöka hur nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa 

upplever sin första tid i sitt yrke för att bidra med kunskap kring hur deras utveckling 

av sin yrkesroll kan underlättas.  

 

2. Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att beskriva och analysera upplevelser av den första tiden inom yrket 

för nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa samt belysa faktorer som kan underlätta 

processen från nyutexaminerad till mer etablerad lärare. 

 

Studiens frågeställningar är: 

1)Vilka faktorer identifierar nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa som 

framgångsfaktorer för att gå från ny till mer etablerad lärare? 

2)Vilka svårigheter möter nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa under deras första 

år inom sitt yrke? 

 

3. Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs för viktiga begrepp och funktioner som bidrar till förståelse 

för studiens resultat; bestämmelser kring introduktionsprogram för nyanställda lärare, 

för skolämnet idrott och hälsa samt för lärarutbildning med inriktning mot idrott och 

hälsa. 



3 
 

3.1 Introduktionsprogram för nyanställda lärare 

Med syfte att ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen 

samt stimulera till professionell utveckling, skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö 

för läraren och förskolläraren och utveckla lärarens och förskollärarens (hädanefter 

nämns enbart läraren då det är studiens syfte att beskriva nyutexaminerade lärares 

upplevelser) förståelse för skolan eller förskolan som arbetsplats och för dess roll i 

samhället, finns ett av Skolverket utarbetat introduktionsprogram (Skolverkets 

stödmaterial, 2015). 

 

I Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och förskollärare står att 

huvudman ska se till att en lärare ska genomföra en introduktionsperiod i omedelbar 

anslutning till att anställning påbörjas. Huvudmannen ska sträva efter att läraren ska 

genomföra introduktionsperioden på heltid och ansvara för introduktionsperioden 

planeras så att läraren ges tillräckligt stöd utifrån sina tidigare kunskaper, erfarenhet 

och förmåga att fungera självständigt i sin yrkesroll. Rektor ska utforma 

introduktionsperioden så att läraren ges möjlighet att fullgöra så många av yrkets 

uppgifter som möjligt. Olika metoder för att planera och genomföra undervisning, 

utvecklingssamtal, bedömning och dokumentation och i förekommande fall 

individuella utvecklingsplaner och betygssättning ska ingå. Vidare ska 

introduktionsperioden behandla frågor om bemötande av elever, lärares ledarskap 

samt lärares samverkan med elever, kollegor, föräldrar och vårdnadshavare. 

(Skolverkets stödmaterial, 2015) 

 

Det är enligt Skolverkets stödmaterial (2015) ett rektorsuppdrag att utse en mentor 

med, så långt som det är möjligt, samma behörighet som den nyanställde läraren. 

Rektor ska se till att mentor ges förutsättningar och stöd för att kunna utföra sin 

uppgift och mentor ska tillsammans med den nyanställda göra upp en planering för 

introduktionsperioden samt hur den systematiskt och regelbundet ska följas upp och 

utvärderas. 
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3.2 Idrott och hälsa 

Ämnet idrott och hälsa är ett av svensk grundskolas obligatoriska ämnen och alla elever 

har enligt timplanen rätt till minst 500 undervisningstimmar i ämnet under sin tid i 

grundskolan, i gymnasieskolan ges kurser i idrott och hälsa i olika omfattning 

beroende på gymnasieprogram (Skolverket.se). Regeringen har fattat beslut om att 

undervisningen i idrott och hälsa ska utökas med 100 timmar från och med 2019 

(Regeringskansliet, 2017). Ämnets syfte beskrivs i kursplanen för idrott och hälsa 

årkurs 7-9; 

 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar 

allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 

naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags 

aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad 

som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa 

genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till 

psykiskt och fysiskt välbefinnande”. (Skolverket.se, Kursplanen Idrott och 

hälsa Grundskola, Ämnets syfte, s.1) 

 

För att utbilda sig till lärare i idrott och hälsa krävs någon av högskoleutbildningarna 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6, 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 eller 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Alla tre program 

innehåller delarna utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier och 

verksamhetsförlagd utbildning, kallad VFU. Antalet högskolepoäng i ämnesstudier 

inriktade mot idrott och hälsa kan variera mellan 30 hp till 120 hp. 

 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel följer en genomgång av tidigare studier av ämnet idrott och hälsa. Här 

redogörs även för forskning kring erfarenheter hos och typiska svårigheter för både 
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nyutexaminerade lärare generellt och nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa 

specifikt.  

 

4.1 Idrott och hälsa – ett ämne med egna utmaningar 

Forskare menar att det i ämnet idrott och hälsa i svenska skolan förekommer ett glapp 

mellan vad styrdokumenten stipulerar och vad som egentligen undervisas i praktiken 

(Larsson & Redelius, 2008). Skolämnet idrott och hälsa har funnits länge i den svenska 

skolan, men den vetenskapliga förankringen och utforskningen av ämnet har upplevts 

vara svag, menar Larsson et al (2016) i sin antologi. För att bidra till att genom 

praktiknära forskning skapa välgrundade forskningsresultat som kan leda till 

reflektion, diskussioner och nyanserade beslut hos lärare startades 2011 en 

forskarskola för verksamma lärare i idrott och hälsa; Forskarskolan i idrott och hälsas 

didaktik. Denna forskarskola förväntades i sin tur leda till nya och innovativa sätt att 

undervisa i ämnet (Larsson et al. 2016). De frågor de antagna vid forskarskolan valde 

att titta närmare på tog ansats i perspektiv som fokuserar på ämnets unika 

förutsättningar och som identifierats som viktiga teman att studera närmare; kunskap, 

undervisning, lärande, bedömning, genus och likvärdighet. Även tidigare forskning har 

identifierat problematiska delar i undervisningen av ämnet idrott och hälsa och 

återkommande är frågeställningar kring ämnets innehåll och bedömning. 

 

4.1.1 Ämnets innehåll 

I och med den senaste reformeringen av läroplanen har det centrala innehållet i 

ämnet idrott och hälsa utvecklats till att innefatta en mångfald av olika typer av 

sammansatta och komplexa rörelser med fokus på att utveckla elevernas allsidiga 

rörelseförmåga samt kunskaper om hälsa och livsstil. Det nuvarande betygssystemet 

beskrivs som mål- och kunskapsrelaterat och bygger på förmågor och kunskaper som 

ska bedömas kvalitativt (Skolverket, 2018). Skolinspektionen genomförde år 2012 en 

kvalitetsgranskning i ämnet i idrott och hälsa i årskurserna 4-6 och fann där bland 

annat att lärare i idrott och hälsa behöver utveckla fler arbetssätt för att omsätta 

läroplanen och kursplanens innehåll i undervisningen samt att lärare i idrott och 

hälsa behöver i större utsträckning anpassa undervisningen till elevernas 

erfarenheter och tänkande (Skolinspektionen, 2012). 
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I sin enkätstudie med 76 lärare i idrott och hälsa samt 380 elever i årskurs nio i 

slumpmässigt utvalda skolor i Sverige, visar Lundvall och Mekbach (2008) att 

ramfaktorer som till exempel tid, gruppstorlek och lokaler inte är avgörande för 

idrottsämnets innehåll på samma sätt som hur ämnets innehåll kommuniceras. 

Lundvall och Mekbach (2008) menar att framtida forskning inom idrott och hälsa 

bör fokusera på detta och att även forskare och lärarutbildning bör ta de diskurser 

som påverkar den reella undervisningen på allvar för att stärka idrott och hälsa som 

ämne.  

 

I en observationsstudie gjord i åtta svenska städer under 30 videoinspelade lektioner 

i idrott och hälsa, finner Larsson och Karlefors (2015) att ämnets innehåll och 

lektionernas upplägg snarare liknar den träning som återfinns i idrottsrörelsen även 

om syftet kan vara ett annat. Larsson och Karlefors (2015) menar att det faktum att 

ämnets innehåll vid en första anblick inte kan kopplas till vad styrdokumenten 

stipulerar möjligtvis kan härledas till ämnets brokiga bakgrund där mål och syfte 

varierat. Dock visar lärare i idrott och hälsa att de är mottagliga för förändring och att 

de även om ämnets innehåll kan vara otydligt i sin koppling till ämnets syfte har de 

en utgångspunkt i ledorden kunskap och lärande snarare än i till exempel träning och 

tävling. 

 

En av forskarna inom FIHD; Andreas Jacobsson (2014) genomförde i sin studie 

videostimulerade fokusgruppsdiskussioner med fem lärare i idrott och hälsa. Dessa 

diskuterade vilka olika aspekter av elevers lärande undervisningen i ämnet givit och 

en resurs som återkommer är nytta, eller innehållets autenticitet och relevans. 

Lärargruppen ansåg att elevers uppfattning av nytta är viktig, till och med styrande, 

för vad elever lär sig. Dock diskuterades att lärare i många fall har en annan 

uppfattning av nytta än vad eleverna har. Lärare kan alltså ha ett syfte med ett valt 

innehåll, medan elever lär sig något helt annat för att de ser en annan nytta med sitt 

deltagande. Därför är det viktigt att som lärare undersöka och försöka utnyttja den 

nytta elever skapar med ett visst ämnesinnehåll genom att kliva ur instruktörsrollen 
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och anta observatörsrollen lite oftare samt anta ett mer kritiskt förhållningssätt till 

utformningen av sin undervisning. 

 

4.1.2 Bedömning 

Redelius och Hay (2011) visar i sin enkät- och intervjustudie en bild av svenska 

elevers uppfattning om bedömning i idrott och hälsa i årskurs 9. Resultatet visar att 

eleverna tror att ämnet går ut på att delta aktivt, kämpa, samarbeta och göra sitt 

bästa med en positiv inställning, något som kan tolkas som att deras uppfattning av 

ämnets bedömning baseras på en aktivitetsnorm snarare än på redovisade förmågor i 

enlighet med kunskapskraven. Med utgångspunkt i detta resultat efterlyser 

författarna för en tydligare koppling mellan mål, undervisning och bedömning i 

ämnet idrott och hälsa. Även Nyberg och Larsson (2014) föreslår i sin reviewartikel 

en större förankring i vad som ska läras i ämnet idrott och hälsa i den praktiska 

undervisningen och menar att det finns ett överhängande behov av att systematiskt 

utveckla ett gemensamt språk för det ämnesspecifika lärandet. Särskilt gäller detta 

den del av centrala innehållet som benämns som rörelseförmåga där ett 

tydliggörande av mål skulle bidra till en djupare ämneskunskap och ett större fokus 

på varför rörelse istället för att reducera ämnets syfte till i huvudsak aktivitet. 

 

Annerstedt och Larsson (2010) visar i sin studie genom data samlad från 

betygsstatistik över betyg satta i idrott och hälsa mellan 2000 och 2009 samt 

intervjuer med 20 lärare i idrott och hälsa stora bekymmer med den målstyrda 

undervisningens likvärdiga bedömning. Det framkommer att lärarna har haft 

problem med att verbalisera vad som är viktiga kunskaper i ämnet idrott och hälsa, 

att de har svårigheter att konkretisera kriterierna vilket medför att bedömningen blir 

svårtillgänglig för eleverna. Redelius och Hay (2009) lyfter fram att läroplanen kan 

vara svårtolkad. De har i sin artikel kombinerat data från en omfattande enkätstudie 

med 355 elever i årskurs nio och fokusgruppintervjuer och analyserat elevernas 

föreställningar om betyg och uppfattningar om kriterier för att nå höga betyg i ämnet 

idrott och hälsa. Studierna pekar på stora skillnader mellan kursplanens 

formuleringar och elevernas uppfattningar om de aspekter som krävs för ett högt 

betyg. En av forskarna inom FIHD, Izabela Seger (2014), undersöker hur 
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betygsättningsprocessen inom ämnet idrott och hälsa kommer till uttryck i lärarnas 

konkreta arbete med betygsättning och finner att LGR11 har fört med sig både 

möjligheter och svårigheter i lärarnas arbete med betygsättningen. Till möjligheterna 

nämns en ökad tydlighet i Centralt innehåll och Kunskapskrav vilket underlättar 

planering av undervisning och bedömning, en för eleverna tydligare betygsättning 

vilket har ökat deras förståelse för det erhållna betyget samt det utökade antalet 

betygssteg. Svårigheter identifieras som de nya betygsstegen i och med LGR11 och de 

värdeord som används vid bedömningen. Lärarna i studien har även förändrat sitt 

undervisningsinnehåll i enlighet med kursplanens anvisningar, de känner sig mer 

styrda i sin planering och bedömning. Till begränsningarna hör även det faktum att 

vissa förmågor examineras enbart praktiskt medan andra förmågor bedöms i 

huvudsak i teoretiska uppgifter. Detta medför i sig större krav på att läraren kan 

bedöma och betygsätta texter i större utsträckning än tidigare (Seger, 2014). 

 

Wiker (2017) beskriver i sin intervjustudie ämnet idrott och hälsa ur ett 

elevperspektiv och i intervjumaterialet framträder två centrala teman: ett orättvist 

betygssystem och den komplexa lärarprofessionen. Eleverna beskriver 

idrottsläraren som en extremt viktig aktör i elevernas vision om idrott och hälsa i 

framtiden som en samhällsinvestering. Därmed blir idrottsläraren en särskilt viktig 

resurs i skolmiljön som behöver extra stöd för att axla sitt uppdrag (Wiker, 2017). 

Eleverna anser det goda lärarskapet vara av stor betydelse. De önskar att lärare i 

idrott och hälsa skapar trygghet, delaktighet och ett elevinflytande i undervisningen. 

 

4.2 Nyutexaminerade lärares upplevelse av deras första 

yrkesverksamma år 

Det är uppenbart att nyutexaminerade lärare möter komplexiteten i professionens 

uppdrag under deras första år som yrkesverksamma. Flera studier visar på ett glapp 

mellan lärarutbildning och läraryrket och att övergången där emellan har visat sig vara 

en stor utmaning för lärare i många länder (Lindqvist, Nordänger & Carlsson, 2014; 

Pillen, Beijard & den Brok 2013). 2000-talets lärare har ett uppdrag som är mycket 

dynamiskt och under de senaste årtiondena har forskning visat stort intresse för 

lärarens yrkessocialisation under de första verksamma åren. ”Beginner teachers” är ett 

begrepp som används för att referera till nyutexaminerade lärare i ett stadium i 
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utvecklingen av deras profession som befinner sig mellan examen från deras 

lärarutbildning och inledning av autonomt fungerande medlemmar av undervisande 

personal (Joerger och Bremer, 2001). 

 

Den första tiden inom sin profession är ett känsligt skede eftersom det påverkar 

lärarens möjligheter att utvecklas till en kapabel och självständig lärare (Joerger & 

Bremer, 2001). I sin reviewartikel beskriver Joerger och Bremer (2001) att det går att 

jämföra med att ’hoppa i vattnet’ för att lära sig simma. Den nyutexaminerade är ofta 

utelämnad åt sig själv utan hjälp av mentorer och läraren behöver dagligen fatta 

snabba beslut som påverkar dennes relation till sina elever. Direkt efter examen 

förväntas den nyutexaminerade agera som en erfaren och professionell lärare och ta 

fullt ansvar för undervisning med begränsade resurser. 

 

Blomberg (2008) menar att läraryrkets komplexitet kan beskrivas genom en dynamisk 

triangel där de basala elementen utgörs av lärarens personlighet, lärarrollen och 

skolorganisationen. Dessa tre element formar den kontext inom vilken läraren arbetar 

(Blomberg, 2008). Personlighet kan delas in i tanke, vilja och känsla och Blomberg och 

Allen Knight (2015) analyserar i sin intervjustudie närmare betydelsen av lärarens 

personlighet ur känsloperspektivet för att undersöka nyutexaminerade lärares 

erfarenheter kring undervisning och de slår fast att en känslomässig balans är en 

nödvändig faktor för att lyckas i sitt läraryrke.  Blomberg och Allen Knight (2015) 

finner i sin studie att en svårighet i de nyutexaminerade lärarnas arbete är känslan av 

brist av stöd från kollegiet. I studien beskriver de nyutexaminerade lärarna att även om 

kollegor initialt tagit emot dem väl, hade de under sina första yrkesverksamma år 

upplevt att erfarna lärare och administrativ personal medvetet fjärmat sig från dem 

genom att inte lyssna till deras förslag och idéer och inte heller givit dem den support 

de behövt. Den nyutexaminerades avsaknad av professionellt självförtroende 

intensifierades således genom ensamhet och social isolering. 

 

Blomberg och Allen Knight (2015) menar vidare på att lärare behöver ha kunskaper i 

gruppfenomen; dynamik, olika roller i grupper samt hur lärare kan interagera med, 

ofta heterogena, grupper för att lyckas i sin lärarroll. Blomberg och Allen Knight (2015) 

menar att det finns ett glapp mellan teori och praktik, mellan lärarutbildning och 
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verkligheten i skolorna och att detta glapp orsakar en förlust av förtroende för den egna 

förmågan att arbeta i klassrum och skola hos den nyutexaminerade läraren. I sin studie 

beskriver de nyutexaminerade lärarna en lärarutbildning som ofta innehåller 

undervisningssituationer utan förankring i ett sammanhang.  

 

Hultman, Schoultz och Stolpe (2011) belyser samspelet mellan den högskoleförlagda 

delen och praktikperioden (VFU) inom lärarutbildningen i sin intervjustudie och 

visar på den socialiseringsprocess som sker inom ramarna för denna övergång mellan 

teori och praktik. Här interagerar den blivande läraren med kontext och elever och 

den socialisering som sker beskriver Hultman, Schoultz och Stolpe (2011) som 

”situationens lärlingar”. VFU-studenten har med sig ambitioner från den 

högskoleförlagda delen och får här en brytning mellan sina egna erfarenheter, 

handledarens exempel och andra lärares exempel. Ett sätt att förstå dynamiken 

mellan den lärarstuderande och handledaren är enligt Hultman, Schoultz och Stolpe 

(2011) att använda Bourdieus begrepp ”practical sense”. Praktikperioden kan fungera 

som ett forum för tillämpning av kunskaper vunna under den högskoleförlagda delen 

av utbildningen, men även som en möjlighet att generera yrkeskunnande med 

universitetskunskapen som viktigt stöd för reflektion. 

 

4.3 Den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa 

Hagger, Mutton och Burn (2011) belyser i sin studie av 24 studenter i det ettåriga 

programmet för nyutexaminerade lärare i England, där de använt semistrukturerade 

intervjuer, särskilt två utmaningar för den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa; 

de egna orealistiska förväntningarna på undervisning och omgivningens orealistiska 

förväntningar på den nyutexaminerade läraren. Shoval, Erlich och Fejgin (2010) frågar 

sig om det generella karaktäristiska beteendet hos nyutexaminerade lärare även gäller 

specifikt för nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa. De har i en studie som baseras 

på en kombinerad enkät- och intervjustudie med 62 stycken nyutexaminerade lärare i 

idrott och hälsa (47 kvinnor och 15 män) i Israel studerat nyutexaminerade lärare i 

idrott och hälsa och deras typiska respons på svårigheter inom yrket utifrån en 

professionell, personlig och ekologisk aspekt. Generellt beskriver nyutexaminerade 

lärare i idrott och hälsa svårigheter utifrån ett professionellt perspektiv såsom 

disciplinära utmaningar, undervisningsmetoder, planering och organisering av 
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arbetet, att skapa motivation hos eleverna, bedömning av elevarbeten samt interaktion 

med elevernas vårdnadshavare (Shoval, Erlich & Fejgin, 2010). Ur den personliga 

aspekten beskriver respondenterna i Shoval, Fejgin och Erlich (2010) studie en 

diskrepans mellan egna höga förväntningar på sig själv yrkesmässigt och 

återkommande känslor av försämrat självförtroende. Ur den ekologiska aspekten 

beskriver respondenterna till exempel svårigheter att själva integrera med skrivna och 

oskrivna regler i skolmiljön och med skolans system och rutiner.  

 

 

Fig. 1 Styrkor och svårigheter för nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa (Shoval, Fejgin, 

Erlich 2010) 

 

Att undervisa i ämnet idrott och hälsa skiljer sig från de flesta andra ämnena på så sätt 

att idrott och hälsa fokuserar på motoriska förmågor snarare än verbala, akademiska 

förmågor (Shoval, Erlich och Fejgin 2010). Därför skiljer sig även ämnets samt lärarens 

status samt de undervisningsmetoder som används, från övriga ämnen. Studien 

identifierar fem svårigheter för respondenterna; (1) Ett stort beroende av andra, (2) Ett 

avstånd till den mer omfattande pedagogiska kontexten utanför klassrummet, (3) 

Frustration över sin egen avsaknad av förmåga att arbeta med värderingar i 

undervisningen, (4) Ett glapp mellan egna intentioner och idéer samt omgivningens 

uppskattning av dessa, (5) En upplevd begränsad förmåga inom didaktik. 
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I sin studie pekar Shoval, Erlich och Fejgin (2010) på viktiga faktorer för att underlätta 

arbetet för nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa. De menar att det främst behövs 

nära, professionellt stöd och övervakning inom såväl den personliga som den 

professionella och ekologiska dimensionen. Fortsättningsvis menar de att 

lärarutbildningen med inriktning på idrott och hälsa behöver fokusera på att låta 

studenterna öva på att använda sina teoretiska kunskaper inom pedagogik i praktisk 

undervisning. På så sätt kan studenterna tillgodogöra sig strategier för 

klassrumssituationer för att undvika den arbetsbelastning många nyutexaminerade 

upplever kring svårigheter att hålla god disciplin i klassrummet. Shoval, Erlich och 

Fejgin (2010) förespråkar även att lärarutbildningen med inriktning mot idrott och 

hälsa presenterar metoder för att arbeta med värderingsfrågor som en del av 

undervisningen.  

 

Christensen (2012) analyserar en studie gjord av Clandinin och Connelly (2000) och 

kommer fram till vikten av såväl ett strukturerat mentorsprogram som ett 

välkomnande kollegialt stöd för nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa. Christensen 

(2012) lyfter fram data ur den tidigare studien där två kvinnliga nyutexaminerade 

lärare i idrott och hälsa i Australien berättar om det mikropolitiska lärarrummet.  

Christensen (2012) menar att stor del av de kunskaper den nyutexaminerade läraren i 

idrott och hälsa tillgodogör sig under sin första tid i yrket sker informellt och omedvetet 

i den mikropolitiska kontext lärarrummet utgör såväl som i klassrummet. I 

lärarrummet formas och definieras den nyutexaminerade lärarens yrkesroll utifrån 

såväl deras tidigare erfarenheter och nuvarande agenda som yttre faktorer. Det är 

viktigt att lärarutbildningen med inriktning mot idrott och hälsa arbetar med att 

medvetandegöra studenterna så att de förbereds inför den mikropolitiska verklighet 

skolan och lärarrummet utgör samt diskuterar hur denna kontext kan ge möjligheter 

till utveckling av yrkesidentiteten, något Christensen (2012) menar vara en av den mest 

utmanande aspekten av professionellt lärande för den nyutexaminerade läraren i idrott 

och hälsa. 
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4.4 Övergången mellan utbildning och yrkesliv för läraren i idrott och 

hälsa 

Richards, Templin och Graber (2014) finner i sin litteraturstudie att omfattande 

forskning gjorts inom områden så som den karaktäristiska bakgrund som dominerar 

för läraren i idrott och hälsa samt den påverkan lärarutbildning och 

introduktionsprogram har på nyutexaminerade lärares socialisation i skolan. De finner 

dock att det behövs nya studier på ”body of teacher socialization” som syftar till 

förändring av mönster i socialiseringen (occupational socialization). Occupational 

socialization definieras som alla typer av socialisation som initialt influerar en person 

att söka sig till yrket och som senare bidrar till dennes uppfattningar och handlingar 

som lärare eller lärarutbildare. Curtner–Smith (1997) menar att lärarutbildningens 

kurser i idrott och hälsa samt lärarutbildare i idrott och hälsa har en stor inverkan på 

den blivande läraren, mycket större än de allmänna kurserna i lärarprogrammet och 

dess lärarutbildare. Curtner-Smith (1997) efterlyser mer longitudinell forskning kring 

hur nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa utvecklas även efter deras första år inom 

yrket för att under en längre period undersöka hur erhållna kunskaper inom 

lärarutbildningen i idrott och hälsa påverkar den nyblivne läraren.  

 

MacPhail och Hartley (2016) undersöker i Limerick, Irland, i en kombinerad intervju- 

och enkätstudie med sex nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa samt sex etablerade 

lärare i idrott och hälsa, mönster i socialiseringsprocessen. De nämner ett fenomen 

som de kallar `praxis chock´, som refererar till lärares konfrontation med verklighet 

och ansvaret som lärare där deras ideologi och bild av läraryrket sätts på prov såväl 

pedagogiskt som organisatoriskt. I sin studie finner de att nyutexaminerade såväl som 

erfarna lärare i idrott och hälsa uttrycker en didaktisk svårighet i de stora klasserna 

som de undervisar samt i det stora pedagogiska ansvar som kommer därtill. Med stora 

klasser uttryckte studiens respondenter en känsla av att deras roll tenderade att likna 

mer en coach än lärare i idrott och hälsa.  Även kollegors förväntningar på uppdraget 

för läraren i idrott och hälsa upplevdes stå i konflikt med kursplanernas, vilket 

upplevdes medföra en svårighet i relationen med dessa kollegor. (MacPhail & Hartley, 

2016). Vidare uttrycks en känsla av egen utveckling av sina pedagogiska färdigheter då 

de nyutexaminerade hade möjlighet till samarbete med andra lärare i idrott och hälsa 

samt att i de fall en sådan kollega saknades upplevdes isoleringen som ett hinder i 
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arbetet. Även erfarna lärare i idrott och hälsa identifierar avsaknad av ämneskollega 

som en svårighet i sitt yrke, vilket tyder på att detta är ett kvarstående problem även 

senare i karriären. MacPhail & Hartley (2016) föreslår ett aktionsforskningsprogram 

inom lärarutbildningen med inriktning mot idrott och hälsa som syftar till att 

identifiera och reflektera kring socialisationsprocessen i idrottsläraryrket. Där kan den 

egna uppfattningen kring det framtida yrket samt de teoretiska kunskaper 

lärarstudenten tillgodogjort sig under lärarutbildningen lyftas fram och analyseras i ett 

praktiskt sammanhang.   

 

Korthagen och Lagerwerf (1996) beskriver en inlärningsmodell i tre nivåer; 

gestaltningsnivå, schematisk nivå och teoretisk nivå. Denna inlärningsmodell kan 

användas för att förstå lärarstuderandes lärande inom undervisning och utvecklas av 

Hordvik, MacPhail och Ronglan (2017) i deras intervjustudie med en norsk VFU-

student.  Respondenten i studien har under sin praktik använt sig av den 

undervisningsmodell som kallas Sports Education och data visar där att 

gestaltningsnivån grundar sig i praktisk erfarenhet och att den ofta är omedveten. 

Gestaltningen som växer fram hos lärarstudenten karaktäriseras av utvecklingen av 

medvetande och fokuserar på en ökad kapacitet att urskilja nya aspekter av 

undervisning än tidigare. Gestaltningsprocessen strävar efter en balans mellan 

praktisk och teoretisk erfarenhet hos lärarstudenten (Hordvik, MacPhail, Ronglan, 

2017). Den schematiska nivån utvecklas som en reflektion kring gestaltningsnivån där 

lärarstudenten kan utveckla en egen personlig praktisk teori. Denna nivå är oftast 

medveten och kan leda till att pedagogiska koncept och principer tar form hos den 

lärande. Den teoretiska nivån nås enbart när utbyggda scheman över erfarenheter och 

fenomen utformats och den lärande önskar utveckla en mer teoretisk förståelse för de 

pedagogiska processerna (Korthagen & Lagerwerf, 1996). Hordvik, MacPhail och 

Ronglan (2017) föreslår att det görs mer forskning kring hur den kunskap 

lärarstuderande tillägnar sig under lärarutbildningen används i praktiken. Korthagen 

och Lagerwerfs inlärningsmodell kan användas för att undersöka 

kunskapsutvecklingen i en verklig kontext, såsom till exempel praktik inom 

lärarutbildningen. 
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I England gör lärarstudenten ett år som kallas ITTE (initial teacher training and 

education) som till största del består av längre praktikperioder. Herold och Waring 

(2011) har under en treårsperiod intervjuat 18 stycken lärarstudenter med inriktning 

mot idrott och hälsa inom ITTE-programmet och undersökt hur dessa tolkar och 

utvecklar ämneskunskaper under programmets gång. De finner att dessa studenter 

upplever att de flyttar fokus från vad de ska lära ut till hur de ska lära ut med större 

erfarenhet och under stöttning av handledare. Flertalet respondenter uttrycker i 

studien en trygghet i praktiska kunskaper i olika idrottsgrenar och värdesätter den 

utbildning de fått praktiskt, tex egna färdigheter och lektionsinnehåll. Under senare 

delar av sitt praktikprogram uttrycker respondenterna att de prioriterar mer 

didaktiska och pedagogiska kunskaper lärarutbildningen förmedlat och att de alltmer 

flyttat fokus från innehållet till processen. Herold och Waring (2011) diskuterar kring 

det stora värdet av praktik och kritiserar den utveckling som skett i England under 

senare år där ITTE-programmet inte längre är lika omfattande och praktiknära som 

tidigare. Regeringen har till och med tagit fram ett alternativ till ITTE som de kallar 

Fast track och som innebär att vissa lärarstudenter kan nå sin QTS (Qualified Teacher 

Status) med ännu färre praktikveckor. Detta strider mot studiens resultat som visar på 

att lärarutbildningens alla moment, såväl praktiska som teoretiska, värderas av 

lärarstudenterna med inriktning mot idrott och hälsa men har olika stor betydelse för 

dem under olika faser i deras utveckling av sin yrkesroll. För att säkerställa goda 

förutsättningar för lärande för lärarstudenten med inriktning mot idrott och hälsa 

menar Herold och Waring (2011) att det är av yttersta vikt för lärarutbildningen att 

samarbeta med kvalificerade praktikskolor samt att fokus ska ligga på studentens 

möjlighet att utveckla sina didaktiska och pedagogiska kunskaper i en kontext. 

 

Sammanfattningsvis finns en hel del forskning gjord i flertalet länder kring den första 

tiden inom yrket för den nyutexaminerade läraren. Det finns särskilda utmaningar i 

yrket för läraren i idrott och hälsa, menar Shoval, Erlich och Fejgin (2010) och det lyfts 

även fram i svenska studier av ämnet. Läraren i idrott behöver särskilda pedagogiska 

kunskaper utifrån ämnets karaktär (Nyberg & Larsson, 2014; Seger, 2014) och det 

innebär att det finns ett värde att titta på nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa som 

en specifik grupp. Internationellt finns en del studier gjorda på temat, men fortfarande 

behövs mer forskning för att undersöka hur politiker, arbetsgivare och lärarutbildning 
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kan bidra till att bättre möta den nyutexaminerade lärarens behov. Svensk forskning 

på skolämnet idrott och hälsa har snabbt vuxit under början av 2000-talet (Larsson & 

Redelius, 2008), men det finns en forskningslucka då antalet svenska studier på 

nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa är bristfällig. Studier gjorda, som i ovan 

redogörelse av tidigare forskning, i Israel, England, och Australien visar på 

framgångsfaktorer och svårigheter för den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa. 

Dock är min egen kunskap i till exempel dessa länders skolsystem alltför bristfällig för 

att jag ska kunna värdera data från dessa studier i relation till den svenska skolan. Det 

är intressant att se hur nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa i Sverige med en 

relativt ny kursplan upplever sin första tid i sitt yrke för att där kunna identifiera 

svårigheter och framgångsfaktorer. På så sätt kan studien bidra till att belysa vad den 

nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa upplever sig behjälpta av för att 

framgångsrikt utveckla sin profession. Att identifiera de svårigheter den 

nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa upplever under sin första tid i yrket kan 

också bidra till att rätt stöd ges från arbetsgivare, kollegor och lärarutbildning samt att 

den nyutexaminerade läraren med kunskap själv ges möjlighet att reflektera kring 

detta. 

 

5. Teoretiskt perspektiv och teoretiska begrepp i 

föreliggande studie 

Utifrån tidigare forskning finns det grund för att anta att det är flera olika faktorer 

som påverkar den nyutexaminerade lärarens upplevelse av sin första tid inom yrket. 

Blomberg (2008) beskriver läraryrkets komplexitet som en dynamisk triangel där 

personlighet, lärarrollen och skolorganisationen tillsammans formar den kontext 

inom vilken läraren arbetar. MacPhail och Hartley (2016) beskriver fenomenet 

`praxis chock´ som en krock med verkligheten där den nyutexaminerade läraren i 

idrott och hälsa upplever svårigheter både på ett pedagogiskt och organisatoriskt 

plan. Christensen (2012) belyser vikten av ett strukturerat mentorsprogram för den 

nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa för att kunna introducera dem i yrket på 

ett framgångsrikt sätt. Utifrån föreliggande studies syfte och forskningsfrågor valdes 

den studie Shoval, Erlich och Fejgin (2010) gjort som utgångspunkt för att undersöka 

upplevelsen av sin första tid inom yrket hos nyutexaminerade lärare i idrott och 

hälsa. Shoval, Erlich och Fejgin (2010) undersöker utvecklingen av professionen hos 
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den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa utifrån Vonks (1995) modell. 

Föreliggande studie använder samma modell i formuleringen av intervjuguide, i 

kategorisering av resultat samt i analys och diskussion för att på så sätt undersöka 

vilka upplevda framgångsfaktorer och svårigheter som finns för den 

nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa. Det vetenskapliga perspektivet är 

hermeneutiskt då upplevelser är subjektiva och tolkande. From och Holmgren 

(2000) menar att hermeneutisk forskning bygger på två förutsättningar; människans 

vara är tolkande då hon inte har direkt tillgång till världen. Den andra är att 

förståelse är relationell och språklig. Den pedagogiska forskaren kan inte grunda sina 

resultat på objektiva bevis eller individuell, empatisk införståelse. Därför spelar även 

tolkandet av data in för förståelse av processen att utvecklas från nyutexaminerad till 

mer etablerad lärare i idrott och hälsa. 

 

Vonk (1995) beskriver i sin studie grundad i en omfattande litteraturstudie samt i egen 

tidigare forskning olika dimensioner och faktorer som påverkar den process där 

lärarstudenter och nyutexaminerade lärare utvecklar sin yrkesroll och att den första 

tiden som lärare är ett första steg i den livslånga yrkesmässiga utvecklingen. Vonk 

(1995) menar att delar av den utvecklingen enbart kan ske genom ”learning-by-doing” 

och att det är den praktiska kunskapen som ger den nyutexaminerade läraren ett nytt 

perspektiv på sin lärarroll, från studentperspektiv till lärarperspektiv. Därmed ges 

även möjlighet att likt mer etablerade lärare kunna analysera och värdera sin 

undervisning.  Studien presenterar en modell för att förstå vad som påverkar lärares 

initiala yrkesmässiga utveckling baserad på en serie kvalitativa studier; en 

observationsstudie, en casestudy och en longitudinell intervjustudie med 

nyutexaminerade lärare under deras första fem år i yrket samt en intervjustudie med 

mentorer inom mentorsprogrammet för nyutexaminerade lärare (Vonk, 1993).  

 

Vonk (1995) urskiljer tre dimensioner i den yrkesmässiga utvecklingen för 

lärarstudenter och nyutexaminerade lärare och menar att den yrkesmässiga 

utvecklingen sker simultant i alla tre dimensioner och utan hierarki dem emellan. 

Utveckling inom en dimension snarare stärker utveckling inom en annan. Eftersom 

många nyutexaminerade lärare saknar förmågan att sammanföra teori och praktik 

finns risk att reproducera traditionell undervisning snarare än utveckla målstyrd 
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sådan.  Därför är det viktigt att såväl lärarutbildare, mentorer, studenter och lärare är 

medvetna om vilka dimensioner som ligger till grund för den yrkesmässiga 

utvecklingen för att kunna reflektera kring detta. I ett initialt skede i den yrkesmässiga 

utvecklingen är en mentors förmåga att stötta inom alla tre dimensioner mycket viktig.  

 

I föreliggande studie används Vonks modell för yrkesmässig utveckling hos 

lärarstudenter och nyutexaminerade lärare för att undersöka vilka svårigheter och 

framgångsfaktorer nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa upplever under sin 

första tid i yrket och huruvida dessa kan härledas till de tre beskrivna dimensionerna. 

I diskussionsavsnittet används vidare Vonks modell som grund för analys kring hur 

beskrivna svårigheter kan stöttas upp av olika instanser så som politiker, arbetsgivare 

och lärarutbildning. Nedan följer en närmare beskrivning av de tre dimensionerna av 

den yrkesmässiga utvecklingen samt en figur för att tydliggöra hur dessa samspelar. 

 

Fig.2 Dimensioner inom nyutexaminerade lärares yrkesmässiga utveckling (Vonk, 1995). 

 

1) Den personliga dimensionen. Den personliga dimensionen innefattar faktorer som 

mognad, känslor, utvecklandet av ”jag-som-lärare”. I den föränderliga miljö som den 

nyvunna yrkesrollen och det ansvar den innebär utmanas jaget och i övergången från 

student till lärare identifierar Vonk (1995) några tydliga svårigheter; svårigheter att 

växla från studentperspektiv till lärarperspektiv, svårigheter att analysera och värdera 
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sin undervisning, svårigheter att möta sina egna känslor i olika situationer och förhålla 

sig till dem, svårigheter att hantera det stora ansvar som kommer med läraryrket. 

 

2) Den professionella dimensionen. Den professionella dimensionen innefattar 

faktorer som akademiska och pedagogiska färdigheter, förmåga att behärska 

klassrummet, ämneskunskaper och didaktiska kunskaper. De svårigheter den 

nyutexaminerade läraren stöter på inom den professionella dimensionen innefattar 

enligt Vonk (1995) ofta en avsaknad av bredd och djup i ämneskunskaper och hur dessa 

bäst förmedlas till eleverna samt en avsaknad av kännedom kring elevernas perspektiv 

och erfarenheter.  

  

3) Den ekologiska dimensionen.  Den ekologiska dimensionen innefattar faktorer som 

skolkontext, socialisation, skolkultur och krav från kollegor, administrativ personal 

och föräldrar. Här identifierar Vonk (1995) svårigheter för den nyutexaminerade 

läraren att hantera de krav och förväntningar som finns på läraren i idrott och hälsa. 

Samma krav ställs ofta på nyutexaminerade lärare som på mer etablerade lärare 

sådana, till exempel mentorskap och dokumentation. Även svårigheter kring den 

nyutexaminerade lärarens anpassning till rådande skolkultur med skrivna och 

oskrivna regler på arbetsplatsen samt kring kollegors förväntningar på läraren i idrott 

och hälsa, vilka ofta inte är helt klargjorda för den nyutexaminerade, härleds till den 

ekologiska dimensionen. Vonk (1995) beskriver en svårighet för nyutexaminerade 

lärare att använda sig av de kunskaper de tillägnat sig under lärarutbildningen då 

eleverna de möter ofta är vana vid rådande undervisning vid skolorna. Då den 

nyutexaminerade läraren använder sig av nya metoder och arbetssätt upplever 

eleverna dem mer som förvirrande än utmanande. Eleverna behöver tid att anpassa sig 

till nya arbetssätt och som konsekvens av den svårigheten väljer många 

nyutexaminerade lärare att falla tillbaka på rådande metodik på sin arbetsplats. Vonk 

(1995) menar att det finns tre huvudstrategier den nyutexaminerade läraren kan 

använda för att anpassa sig till sin nya skolmiljö. De som känner sig bekanta med 

rådande skolkultur införlivar helt enkelt denna, medan andra strategiskt väljer att 

anpassa sig till rådande skolkultur i ett första skede för att bli accepterad av elever och 

kollegor innan de utmanar med nya tankar och idéer kring undervisning. En tredje 

strategi är att välja att gå sin egen väg redan i ett första skede. Här menar Vonk (1995) 
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att det krävs en hög tolerans mot frustration hos den nyutexaminerade läraren för att 

denna strategi ska vara framgångsrik. 

 

6. Metod 

Som första steg i forskningsprocessen, i enlighet med vad Åsberg (2001) föreskriver, 

tog jag ställning till vilket problem jag ville studera, för att sedan välja den teoretiska 

ansats som lämpade sig bäst för fenomenet. Först därefter valde jag metod för min 

datainsamling. Nyckelfrågorna vid planeringen av en intervjuundersökning är att 

först skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas för att sedan kunna 

klarlägga studiens syfte. Vidare avgjordes vilka metoder för datainsamling och analys 

av data som är lämpligast i sammanhanget (Kvale, 1997). Studiens resultat baserades 

på data från intervjuer med åtta nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa. 

 

6.1 Metodologisk ansats 

Eftersom det är upplevelser kring sin första tid i yrket hos nyutexaminerade lärare i 

idrott och hälsa som jag ville undersöka, valde jag att genomföra en studie med 

fenomenografi som kunskapsteoretisk ansats. Fenomenografi, är inriktad på 

människors uppfattningar om fenomen i sin omvärld, och används ofta inom 

pedagogisk forskning där man vill identifiera och beskriva uppfattningar och 

variationer av uppfattningar om olika fenomen (Åsberg, 2001). I fenomenografin 

finns en grundläggande skillnad mellan första och andra ordningens perspektiv, där 

första ordningens perspektiv handlar om sanningar, ”vad något är”. I andra 

ordningens perspektiv ligger fokus på hur fenomen framstår för människor, ”vad 

något uppfattas vara” (Åsberg, 2001).  

 

6.2 Metodval 

Forskare menar att det finns en problematik kring distinktionen mellan begreppen 

kvalitativ och kvantitativ då en metod inte kan ses som uteslutande kvalitativ eller 

kvantitativ, det ena inte utesluter det andra (Bryman, 2011; Kvale 1997). Åsberg 

(2001) menar att termerna kvantitativ respektive kvalitativ helst bara bör användas 
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för att beteckna insamlade data. All kvalitativ forskning är intresserad av hur mening 

konstrueras och det primära målet för kvalitativ forskning är att undersöka och tolka 

detta (Merriam, 2009). Det som avses studeras faller till huvudsaklig del inom den 

kvalitativa traditionen då föreliggande studie syftar till att analysera ord och uttryck, 

och på så sätt få en djupare inblick i uppfattningar av sin första tid inom yrket för 

nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa.  

 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden 

utifrån den intervjuades eget perspektiv (Kvale, 1997). I min studie är det just 

perspektiv för lärare i idrott och hälsa som är det centrala och för att få data till en 

kvalitativ analys av dessa valde jag således intervju som forskningsmetod. I linje med 

den fenomenografiska ansatsen bedömdes semistrukturerade intervjuer vara det 

bästa tillvägagångssättet i insamlandet av data i föreliggande studie. Enligt Bryman 

(2011) lämpar sig semistrukturerade intervjuer sig bäst om undersökningen rymmer 

flera fall, detta för att viss struktur troligast kommer att krävas för att kunna jämföra 

de olika fallen med varandra. Men kvalitativa, semistrukturerade intervjuer ökar även 

möjligheten till att genom en kombination av givna teman och flexibla, följsamma 

följdfrågor få fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2011). På så sätt kan 

respondentens associationer och uppfattningar om vad som är av relevans samt deras 

egna perspektiv och uppfattningar vara i fokus, vilket är i enlighet med och passande 

för vald metodologisk ansats. 

 

6.3 Urval 

Eftersom kvalitativ forskning inte ämnar till generaliserbar statistik finns ingen 

grund för ett slumpmässigt urval (Merriam, 2009). I föreliggande studie är det 

tvärtom viktigt att det som studeras kan ge största möjliga kunskap och därför bör 

urvalet vara kriterierelaterat, vilket även är det vanligaste urvalet vid kvalitativ 

forskning (Merriam, 2009). Det var viktigt i föreliggande studie att identifiera de 

faktorer för urval som kunde ge ett så stort kunskapsinhämtande som möjligt. 

Studiens syfte innebar att det var av yttersta vikt att intervjua personer som var 

relevanta för att nå svar på mina forskningsfrågor, och därmed blev studiens urval 

särskilt specifikt. En sådan faktor är att respondenterna varit yrkesverksamma en 
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kortare period och enlighet med den tidigare beskrivna definitionen Joerger och 

Bremer (2001) ger av ”Beginner teachers, valde jag att begränsa mitt urval till lärare i 

idrott och hälsa som undervisat mellan ett och tre år i ämnet. Därför sökte jag efter 

respondenter inom den urvalsramen. 

 

Första steget var att under en fortbildningsdag för idrottslärare i Västerbottens 

idrottslärarförbunds regi, på plats kontakta deltagarna där för att presentera min 

studie och mina forskningsfrågor. Därefter togs kontakt med deltagare i 

Västerbottens idrottslärarförbunds Facebookgrupp samt en nationell Facebookgrupp 

via ett digitalt inlägg. Västerbottens idrottslärarförbunds Facebookgrupp har 88 

registrerade medlemmar och den nationella Facebookgruppen för idrottslärare har 

9224 registrerade medlemmar. I nästa steg planerade jag att göra ett urval utifrån 

vilka av dessa pedagoger i de tre forum jag redogjort för som hade möjlighet och vilja 

att delta i min studie, men då intresset inte var större blev alla som visade intresse för 

att delta som respondent i föreliggande studie intervjuade. Bryman (2011) nämner att 

forskare ofta vill få fram en stor variation i sina urval, och med detta i åtanke 

motsvarar urvalet i föreliggande studie en god variation vad gäller faktorerna 

undervisningsstadie, och kön (fig 1.). Ett av de problem den kvalitativa forskaren 

ställs inför är att avgöra hur många personer som ska intervjuas för att den teoretiska 

mättnaden ska uppnås.  För min studie ville jag få fram så omfattande data som 

möjligt för att de skulle kunna ge stöd åt övertygande slutsatser, samtidigt som 

tidsaspekten var viktig då jag skulle hinna genomföra intervjuerna, transkribera och 

analysera materialet ingående. Därför måste urvalet sättas i relation till tiden som 

finns till förfogande för uppsatsen (Kvale, 1997). För att få tillräckligt med material 

att besvara forskningsfrågorna, bedömdes att åtta intervjuer skulle krävas för min 

studie. 

 

6.4 Respondenterna 

Respondenterna var mellan 26 och 33 år gamla, med en snittålder på 28 år. Alla 

intervjupersoner hade mellan ett och ett halvt till tre års erfarenhet av att undervisa i 

Idrott och hälsa. En respondent undervisade årskurs 1-6, en respondent undervisade 

årskurs 3-6, en respondent undervisade årskurs 6-9, två respondenter undervisade 
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årskurs 7-9, en respondent undervisade årskurs 1-9 och två respondenter 

undervisade på gymnasiet (tabell 1). Anställningsgraden varierade mellan 75% till 

100% och undervisningsgraden i ämnet Idrott och Hälsa varierade mellan 20% och 

100%. Alla respondenter hade läst lärarutbildningen med inriktning mot idrott och 

hälsa vid Umeå Universitet med examensår mellan år 2013 och 2016. 

Respondenterna hade olika lång erfarenhet av pedagogiskt arbete innan de tog 

examen från lärarutbildningen och även olika yrkeserfarenhet från andra branscher. 

Av studiens respondenter arbetade två av lärarna utan ämneskollega på sin skola, 

medan övriga hade en eller flera kollegor som undervisar i idrott och hälsa.  

Tabell 1. Avkodad respondentförteckning 

Namn Ålder År sedan 

examen 

Undervisning  

(IdH=Idrott och 

Hälsa) 

Undervisar i 

årskurserna 

En eller flera 

ämneskollegor 

Calle 28 år 3 år IdH + annat ämne 1-9 Ja 

Marcus 28 år 1,5 år IdH Gymnasiet Ja 

Daniel 33 år 3 år IdH 3-6 Nej 

Oskar 28 år 2,5 år IdH + annat ämne 7-9 Nej 

Charlotte 26 år 2 år IdH 6-9 Ja 

Stina 26 år 3 år IdH 6-9 Ja 

Ida 28 år 1 år IdH + annat ämne Gymnasiet Ja 

Ebba 28 år 2 år IdH + annat ämne 1-6 Ja 

 

 

6.5 Genomförande 

Enligt Kvale (1997) utformades en intervjuguide som stöd för intervjuerna (se bilaga 

1) som byggde på öppna och tematiska frågor. I enlighet med den fenomenografiska 

ansatsen formulerades dessa med syfte och fokus på att komma åt hur 

respondenterna upplever sin värld och sitt liv (Bryman,2011). Huvudfrågorna 
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utformades utifrån Vonks teori kring lärares yrkesmässiga utveckling i tre 

dimensioner; personlig dimension, professionell dimension och ekologisk dimension 

(Vonk, 1995). 

 

För den semistrukturerade intervjun innehåller intervjuguiden en översikt av de 

ämnen som ska täckas och ett förslag till frågor (Kvale, 1997). Utöver huvudfrågor 

kring framgångsfaktorer och svårigheter den nyutexaminerade läraren i idrott och 

hälsa upplevt under sin första tid inom yrket tematiserat i personlig, professionell och 

ekologisk dimension, formulerades ett antal följdfrågor i föreliggande studie. Varje 

intervjufråga formulerades som stöd för att bidra till kunskapsproduktionen och till 

det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. Förutom de tematiskt relaterade 

inledningsfrågorna formulerades ett antal eventuella följdfrågor som kunde ställas 

beroende på dynamiken i intervjun och respondenternas svar. Åtta intervjuer 

bokades in varav fyra intervjuer genomfördes per telefon på grund av geografiska och 

tidsmässiga aspekter, medan fyra intervjuer ägde rum på respektive respondents 

arbetsplats. Innan intervjuerna fick alla deltagare ta del av nödvändig, skriftlig 

information om studien genom ett missivbrev (se bilaga 2). Respondenterna 

förbereddes på att intervjun krävde mellan 45- 60 minuter till förfogande, att jag 

ämnade göra ljudinspelning av intervjun samt att alla uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt. Avsikten var att genomföra intervjuerna i en lugn och ostörd miljö, 

som Bryman (2011) rekommenderar, men då vissa intervjuer genomfördes på 

respondentens arbetsplats, fick vi ta den plats som fanns tillgänglig. I tre av fallen 

innebar det personalrum dit kollegor hade tillgång och där blev vi avbrutna vid ett 

enskilt tillfälle. Avbrottet bedömdes inte påverka intervjun. Den fjärde intervjun 

gjordes vid respondentens andra arbetsplats, en träningsanläggning. Där hade fler 

personer tillgång till samtalsrummet och vi blev avbrutna vid ett tillfälle. Den mer 

allmänna miljön bedömer jag påverkade mig som intervjuare till viss del då den 

intimitet som kommer av avskildhet påverkades. Dock kunde intervjun genomföras i 

enlighet med intervjuguiden. 

 

Samtliga intervjuer dokumenterades genom ljudinspelning. Bryman (2011) menar att 

ljudinspelningen är viktig för att få med både vad intervjupersonerna säger och hur 
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de säger det. Intervjuerna inleddes alla med frågor om bakgrundsfakta om 

intervjupersonen då detta kan vara användbart för att kunna placera respondentens 

svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). För föreliggande studie var information om 

respondentens ålder, nuvarande yrkesbefattning, undervisningsgrad i ämnet idrott 

och hälsa respektive andra ämnen, antal högskolepoäng i ämnet idrott och hälsa, 

erfarenhet av pedagogiskt och annat arbete före och efter examen, samt 

utbildningsort relevant. Intervjuerna avslutades med att respondenten erbjöds 

möjlighet att göra eventuella tillägg.  Den kortaste intervjun tog 40 minuter, och den 

längsta varade i 57 minuter. 

 

6.6 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) formulerar fyra huvudkrav när det gäller humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Föreliggande studie följer genom hela 

processen Vetenskapsrådets huvudkrav för forskning. Inga känsliga uppgifter av det 

slag som inkluderas i Personuppgiftslagen (PuL 1998:204) 13§ har samlats in. 

 

Inledande kontakt togs med respondenter genom personligt möte, via sociala medier 

eller e-post. Därefter skickades i enlighet med informationskravet ett missivbrev 

(bilaga 2) per e-post till alla respondenter. Där presenterades föreliggande studies 

bakgrund och syfte samt förklarades deltagarens frivillighet, rätt att avsluta sitt 

deltagande, anonymitet, att data ämnades samlas in genom ljudinspelning samt mina 

och min handledares kontaktuppgifter. Varje intervju inleddes med en påminnelse 

om respondentens forskningsetiska rättigheter och respondenten fick signera 

missivbrevet i enlighet med samtyckeskravet. Genom hela uppsatsprocessen har i 

enlighet med konfidentialitetskravet såväl respondenternas personliga uppgifter som 

uppgifter om deras arbetsplats avidentifierats. Istället har respondenterna i 

uppsatsen givits fingerade namn som presenterats i tabell 1. Med tanke på 

konfidentialitetskravet och utifrån bedömningen att det inte påverkade resultatet, 

skrevs inte närmare information om vardera respondents ämneskombinationer eller 

arbetsplatser ut i respondentförteckningen. I föreliggande studie studeras endast ett 

mindre antal lärare i idrott och hälsa och detta kan försvåra arbetet med tanke på 
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konfidentialitetskravet. Intervjumaterialet kommer enbart att användas i 

forskningssyfte och därmed uppfyller föreliggande studie nyttjandekravet. 

 

6.7 Förförståelse och analysmetod 

I föreliggande studie var det tvunget att designen var väl genomtänkt, etiskt 

försvarbar och väl tilltagen tidsmässigt. Det tar tid att förstå formella och informella 

strukturer och i ett fall då forskaren är väl förtrogen med sammanhang och deltagare 

i studien är risken stor att nyanser och detaljer förbises vid en alltför snabb process. 

Samtidigt är förförståelse är ett centralt begrepp i den pedagogiska forskningen. Den 

filosofiska hermeneutiken bygger på att människan är inkastad i världen, människa 

och värld är ej separerbara (From och Holmgren, 2000). All förståelse bygger på 

förförståelse, utan förförståelse är ingen förståelse möjlig. Gadamer (2006) menar att 

vi inte kan frigöra oss från vår egen förståelsehorisont och det kan utgöra en 

problematik gällande tolkning och förståelse i min studie. För att hantera denna 

problematik behövde jag titta närmare på inte bara objektet i min undersökning utan 

även redogöra för min egen förståelsehorisont. Jag har undervisat i samma ämne 

som mina respondenter under närmare tjugo år och jag ser min egen erfarenhet som 

lärare i idrott och hälsa som en styrka i studien, men det medför även en stor risk att 

min förståelsehorisont påverkar såväl frågeställningar som tolkning av 

respondenternas svar. En svårighet kan också vara att lämna lärarperspektivet och 

anta forskningsperspektivet och lämna den egna förståelsen för läraryrkets 

framgångsfaktorer och svårigheter. För att göra det behövde jag förflytta min 

horisont och se på de fenomen som urskiljs i studiens data ur olika perspektiv samt 

sakligt och allsidigt beskriva alla resultat som framkommit i studien. 

 

I analysförfarandet använde jag mig av de sex möjliga steg för analys som Kvale 

(1997) redovisar för att beskriva och tolka de teman som förekommer i 

respondenternas livsvärld i föreliggande studie. I ett första steg beskriver 

respondenten sin livsvärld under intervjun, i ett andra steg upptäcker respondenten 

själv under intervjun nya samband i sin livsvärld. I ett tredje steg koncentrerar och 

tolkar intervjuaren meningen i respondentens svar i dialog med respondenten. I ett 

fjärde steg tolkas den utskrivna intervjun av intervjuaren. Det femte möjliga steget 
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beskriver Kvale (1997) vara en ny intervju med möjlighet till utveckling av 

ursprungliga uttalanden och ett möjligt sjätte steg kan vara att utvidga tolkningen av 

intervjuerna till att även omfatta handlande, till exempel inom ett 

aktionsforskningsprojekt. I föreliggande studie stannar intervjuanalysen vid Kvales 

fjärde steg i analysförfarandet. För att strukturera det omfattande intervjumaterialet 

inför analysen transkriberades detta i sin helhet. För att klarlägga respondenternas 

uppfattningar, med inriktning på innehåll som bedömdes väsentligt utifrån studiens 

syfte, användes vad Kvale (1997) kallar meningskoncentrering och identifiering av 

centrala teman i dem meningsanalys som gjordes.  

 

Jag lyssnade först igenom var och en av intervjuerna efter att ha avslutat dem och 

valde att påbörja analysarbetet på så sätt att jag anpassade frågeställningen gällande 

den ekologiska dimensionen då jag upplevde att respondenterna hade svårt att förstå 

vad som menades med integration i skolkulturen. Istället hoppade jag direkt till de 

följdfrågor som hörde till den huvudfrågan och som redovisas i bilaga 1. Vidare läste 

jag igenom hela intervjuerna igen då alla intervjuer var gjorda för att få en känsla av 

helheten. Sedan fastställde jag naturliga meningsenheter så som de uttrycktes av 

respondenterna, till exempel deras berättelse kring hur de hanterat misslyckade 

lektioner. På så sätt reduceras intervjutexterna till kortare och mer koncisa 

formuleringar (Kvale, 1997). Utifrån meningsenheterna formulerade jag vidare teman 

som dominerade vardera naturliga meningsenhet, i ovan givna exempel namngav jag 

det centrala temat ”självkritik”. I fastställandet av centrala teman försökte jag tolka 

intervjusvaren utan fördomar och utifrån respondentens synvinkel, sådan den 

uppfattas av mig.  

 

För att undersöka vilka centrala teman som förekom mest frekvent markerade jag 

antalet respondenter vars intervjuer innehöll vardera tema. Dock var det viktigt att 

även lägga vikt vid data som avvek från majoritetens svar för att presentera en helhet. 

För att exemplifiera det material som använts för analys har jag valt ut intervjucitat 

som ger ett intryck av interaktionen i intervjusamtalet och nedan följer en 

redovisning av de centrala teman jag funnit med avstamp i föreliggande studies syfte. 

De teman som identifierades som svårigheter var; självkritik, isolering, 
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arbetsbelastning, läraryrkets komplexitet, brist på resurser, bedömning, avsaknad av 

introduktion och andras förväntningar på ämnet idrott och hälsa.  

 

7 Resultat och analys 

I följande del presenteras och analyseras studiens resultat genom en kategorisering 

och av respondenternas upplevda framgångsfaktorer och svårigheter under deras 

första tid inom yrket utifrån Vonks (1995) tre dimensioner av utveckling av 

professionen. I de fall jag hänvisar till några respondenter har samma tema 

förekommit i fler än två av respondenternas berättelser, i de fall jag hänvisar till 

flertalet respondenter avser jag fler än fyra respondenter. I de citat jag valt att 

presentera har jag, i de fall jag bedömt att det behövts för att underlätta förståelsen, 

återgivit respondentens spontana talspråk i en läsbar skriftlig form enligt Kvale 

(1997). Med tanke på konfidentialitetskravet har jag i de fall särskilda uppgifter och 

säregna detaljer hos respondent eller dennes arbetsplats riskerat att avslöja 

respondentens identitet, avidentifierat sådana genom att omformulera eller ta bort 

delar som bedömts irrelevanta för förståelse och sammanhang. Markeringen (…) 

används för att visa på att mindre delar av citatet tagits bort för att underlätta 

förståelse och undvika exempelvis kringprat eller upprepningar. 

 

7.1 Förväntningar på yrket 

De nyutexaminerade lärarna berättar om sina förväntningar på yrket innan de 

påbörjade lärarutbildningen och beskriver en relativt, enligt egen utsaga, onyanserad 

bild av vad det skulle komma att innebära att vara lärare i idrott och hälsa. Flertalet 

nämner att man förväntade sig att det var ett yrke som skulle komma att innebära att 

de fick röra på sig tillsammans med eleverna samt fokusera på att lära ut sådant de 

själva var intresserade av; hälsofrågor, rörelseglädje och friluftsliv tex. Några 

respondenter uttryckte det som att den bild de hade av yrket grundade sig i deras 

egna erfarenheter under egen skolgång. 

”Ja, jag hade väl de erfarenheter man hade själv när man var elev, som 

att det verkade vara ett roligt arbete. Liksom att man får vara med lite 
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på idrotten och att man får hjälpa andra som tycker att idrott är kul.” 

(Marcus) 

Andra hade inblick i yrket genom föräldrar eller vänner som undervisat idrott och 

hälsa och som de diskuterat med och fått inspiration av. De uttryckte även de att de 

förväntade sig att yrket skulle vara flexibelt, men även innebära utmaningar. Främst 

inom områden utanför lektionsarbetet, såsom tex mentorskapet. Alla intervjuade 

idrottslärare svarade att de hade förväntat sig att idrottsläraryrket var ett roligt yrke. 

 

Under lärarutbildningen berättar flera respondenter att deras syn på ämnet ändrades 

något och att de utvecklade en förståelse för att idrott och hälsa innebar mer än bara 

att röra på sig, att det var viktigt att jobba mot styrdokumenten och att det var ett 

kunskapsämne såsom andra ämnen. Detta underströks från lärarutbildarnas håll och 

flera av de nyutexaminerade lärarna återgav positiva erfarenheter kring 

idrottslärarutbildningens strävan efter att ge sina studenter en mångfald av verktyg 

att använda i sin framtida didaktiska vardag. Dock saknade flera studenter ett ännu 

större fokus på diskussioner kring betygskriterier och bedömning samt kring 

lärararbetet utanför lektionstid och allt det kan innebära. Flera respondenter 

uttryckte hur viktig VFU-perioden varit för dem som blivande lärare, men att även 

där var fokus stort på undervisningsdelen och övrigt elevarbete och arbetslagsarbete 

fick de inte riktigt ta del av och inblick i. Detta uttryckte några av respondenterna var 

synd och att de önskat att få öva mer på alla delar av det kommande yrkets 

utmaningar. 

 

Vid frågan huruvida upplevelsen av idrottsläraryrket stämmer överens med de 

förväntningar respondenterna haft, svarar flertalet att vissa delar är helt 

överensstämmande medan andra delar har de känt sig överraskade av och även 

oförberedda på att hantera. 

”Man hade väl som en tanke att det bara skulle vara idrottslektioner och 

sedan skulle det inte vara så mycket mer runtomkring det. Men det är ju 

mycket mer som har kommit in efteråt kan jag tycka, som jag inte var 

beredd på. Och som man inte heller har fått i utbildningen. Mycket med 
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det här med särskilda anpassningar och mycket dokumentation (..) och 

så det här med konfliktlösningar och så.” (Stina) 

Respondenterna beskriver flera glädjeämnen och framgångsfaktorer i sin väg att 

gå från nyutexaminerad till mer etablerad inom sitt nyvunna yrke, men även 

stora utmaningar de stött på och behövt förhålla sig till.  

 

7.2 Den personliga dimensionen 

I respondenternas intervjusvar kring sina upplevelser av sin första tid inom yrket 

återfinns såväl framgångsfaktorer såsom svårigheter vad gäller den personliga 

utvecklingen, utvecklingen av det Vonk(1995) kallar ”jag-som-lärare”. 

 

7.2.1 Framgångsfaktor: glädje 

Alla respondenter beskriver sitt arbete framför allt som roligt och inspirerande. En 

stor framgångsfaktor för att lyckas på jobbet säger flera av dem är att vara positiv och 

glad själv. Att som lärare föregå som gott exempel sprider glädje och smittar av sig 

även hos eleverna. Att idrottsundervisningen ska vara rolig är något som återkommer 

i intervjusvaren och identifieras som en grundsten för en lyckad lektion. 

”Den här glädjen i att leda rörelse och att vara aktiv och se folk ha roligt, 

röra på sig, kämpa och ta i. Det tycker jag än idag är precis som jag 

tänkte att det skulle vara. Kanske ännu bättre! Det man får när man 

bjuder på sig själv och liksom lyckas bra med lektionen. Att se den 

glädjen från eleverna och den responsen man får tillbaka när de.. när 

man ser att de utvecklas. (...) Det tycker jag är en enorm belöning!” 

(Oskar) 

Elevkontakten med sina adepter beskrivs som en nyckel till att arbetet ska vara roligt 

och ge möjlighet till en positiv lärandesituation. 

” I – Kan du säga några känslor du får av att vara lärare? 

R – Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt liksom, med kontakten 

med eleverna. Man får ju väldigt mycket positivt tillbaka. Så jag är ofta 
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väldigt glad när jag är där. (...) Det är liksom roligt att se dem med nya 

grejer och så. Nej, men generellt sett väldigt glad!” (Ebba) 

Att vara just positiv och se positivt på sina elever är ett återkommande råd till 

nyblivna kollegor som respondenterna i denna studie vill framhäva. 

 

7.2.2 Framgångsfaktor: energi 

En positiv aspekt med att vara ny på jobbet identifierar flertalet av respondenterna 

som deras ständiga vilja att utvecklas. På vissa skolor kunde det upplevas att 

idrottsämnet lidit av en stagnering och var i behov av utveckling och uppfräschning 

för att vara i fas med aktuella styrdokument. Den nyutexaminerade läraren såg sina 

egna möjligheter att bidra genom att med nya, fräscha idéer och tankar kring ämnets 

upplägg närma sig det denne lärt sig under sin idrottslärarutbildning. I dessa fall var 

den egna energin och viljan av avgörande vikt tillsammans med kontinuerlig 

reflektion, både egen och tillsammans med kollegor.  

”Jag tror att det har gynnat mig mycket i att jag har helt vänt upp och 

ned på mångt och mycket och ändrat på tänket helt kring hur man 

arbetar och hur man jobbar under själva lektionerna. Och där har jag 

liksom lärt mig. Men, jag tycker att jag passar bättre mot läroplaner och 

liknande och mer mot hur man ska tänka idag, liksom, kring idrott och 

hälsa.” (Oskar) 

Någon idrottslärare uttryckte även att de upplevt att på vissa arbetsplatser har de 

mötts av äldre kollegors gnäll och missnöje i tex personalrummet. Den 

nyutexaminerade hade svårt att se det som de äldre kollegorna upplevde och drog 

slutsatsen att dessa troligtvis var utleda på delar av arbetet som hon inte ännu 

påverkats av på samma sätt. 

”Totalt sett tycker jag att det har varit väldigt bra! Även om det är 

ganska många äldre lärare som ofta klagar och så. Så då blir man ju lite 

rädd och undrar vad man gett sig in på. Men jag vet inte om jag riktigt 

upplever det här som alla äldre lärare oftast gnäller över, utan jag.. Ja, 

jag vet inte! Det känns ändå som att det är positivt och om man ser på 
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situationen på ett mer positivt sätt än vad de äldre lärarna gör 

(skratt).(...) Jag har inte hunnit uppleva så mycket mer!” (Stina) 

Känslan av att ha energi och kunna förmedla den var återkommande i 

respondenternas berättelser kring vilka känslor de upplevde som lärare och som även 

nämndes av ett par respondenter som kännetecknande egenskap för dem som 

nyutexaminerade gentemot mer etablerade lärare. 

 

7.2.3 Framgångsfaktor: samhörighet 

Under sin första tid i yrket uttrycker flertalet av respondenterna att det varit enormt 

positivt med den samhörighet som finns i kollegiet. De nyutexaminerade 

idrottslärarna känner stort stöd av såväl ämneskollegor som andra kollegor på skolan 

samt ofta en förståelse för att de är nya på jobbet och därmed behöver en hel del hjälp 

i olika sammanhang.  

”R - Alla vi ämneslärare är ju utpytsade på.. Vi är inte ett eget arbetslag 

(…) Vi har ju en tillhörighet när det kommer till arbetslagen. Så att vi kan 

diskutera skolövergripande frågor. 

I – Är det viktigt för dig i din yrkesroll, tycker du? 

R – Ja, det får man ju. Ja, inte just vilket arbetslag man tillhör men att 

man tillhör någonting. Annars sitter man ju bara på sin egen kammare. 

Det är inte roligt. Det är ju kollegorna som också gör jobbet roligt till viss 

del. (...) Så är det. Man kan ha vilket jobb som helst, så länge man har 

bra kollegor!” (Daniel) 

Någon respondent beskrev det som att under VFU:n kände sig denne mest i vägen, 

men att nu upplevde hon kollegorna som intresserade, trevliga och mycket villiga att 

hjälpa till. I de fall de nyutexaminerade idrottslärarna hade ämneskollegor nämndes 

gemenskapen och arbetet med dessa som mycket givande och uppskattat. I större 

ämneslag hade man till och med eget personalrum där idrottslärarkollegorna kunde 

sitta med en väldigt gemytlig och trevlig stämning och äta lunch tillsammans och 

prata mellan lektionerna, medan andra lärare som saknade ämneskollega beskriver 

att man kommer nära andra kollegor i och med möjligheter att ses i personalrum och 
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i samband med delade uppdrag såsom mentorskap eller olika ämnesövergripande 

projekt. 

 

Flertalet av respondenterna berättar att de känner sig uppskattade på jobbet i 

egenskap av att vara nyutexaminerad lärare. På frågan huruvida de kände sig 

lyssnade till i kollegiet, svarade en majoritet att det gjorde det och ingen respondent 

uttryckte att de kände motsatsen. Snarare kunde deras tankar och idéer vara uttalat 

eftertraktade då de nyutexaminerade lärarna var de som bidrog med de fräschaste 

kunskaperna från sin lärarutbildning. 

” Jag upplever att de, alltså i ämneslaget främst då, tycker att det är 

ganska intressant att höra, eftersom jag är nyutexaminerad, min syn på 

undervisning. Att jag kommer med rätt nya idéer och så där. Så jag 

tycker faktiskt att de har tagit det rätt positivt. (..) Jag tror inte folk 

lyssnar mindre på mig för att jag är nyutexaminerad, utan snarare 

tvärtom egentligen. Att de tycker att det är kul, eller intressant, att höra 

min syn på det” (Charlotte) 

 

Känslan av att vara uppskattad i kollegiet och betrodd att ha kunskaper i sin 

yrkesprofession upplevdes av respondenterna som en viktig del i att trivas som en 

nyutexaminerad lärare. 

 

7.2.4 Svårighet: självkritik 

Återkommande i respondenternas berättelser om deras upplevelser och erfarenheter 

gjorda under sina första år i yrket är ett självkritiskt förhållande till sin undervisning. 

Vid didaktiska svårigheter och utmaningar, grupper som fungerar dåligt eller 

lektioner som inte blivit som man tänkt sig, nämner flera respondenter att de till en 

början tappat tron på sig själva eller åtminstone sökt fel och brister i sitt upplägg. I 

fall då den nyutexaminerades auktoritet prövats av elever uttrycks känslor som 

osäkerhet och otillräcklighet. Flertalet av respondenterna kopplar en del av 
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svårigheter kring disciplin och ordning i klassrummet till deras bristfälliga erfarenhet 

inom jobbet, att man som nyutexaminerad blir lite extra testad av eleverna.  

”Jag tänker att man borde bli bättre allt eftersom, att motivera eleverna. 

Sedan som nyexad kan man ju alltid blir lite extra ifrågasatt så här; 

Varför ska vi göra det här? Varför kan vi inte bara..? Och som ung blir 

man väl lite extra ifrågasatt av elever som tycker att ”Du ser ju att vara 

typ tjugo som oss?” (...) Det tänker jag att det ska bli skönt också att bli 

lite gammal. Så att de inte orkar tjafsa med tanten lika mycket. Kanske?” 

(Ida) 

 

En annan faktor som belyses är det faktum att man som nyutexaminerad ofta är ung 

och kanske även ser ung ut och att detta tros vara bidragande till att eleverna 

utmanar deras auktoritet mer än i undervisning med en äldre kollega. 

”När jag var ganska ny vickade jag för en av våra äldre kollegor på 

högstadiet och jag kom in och var ganska ung och ser väl ganska ung ut 

också. Då var det ett gäng killar i nian, tror jag, som tyckte att det var 

roligt att härja runt och jag tyckte där och då att det var en ganska 

jobbig situation. Det blev i efterhand till en positiv grej, de märkte att det 

inte blev så bra lektioner och vi hade ett samtal om det senare och sedan 

fungerade det bra. (...) Men just där och då så kändes det tungt. Jag 

visste inte, jag hade liksom inga verktyg att jobba med.” (Ebba)  

 

Det självkritiska förhållningssättet till problematiska undervisningssituationer visar 

sig i den ständiga utvärdering av sig själva och sitt lektionsupplägg som 

respondenterna gör. Studien visar på en stor vilja att lösa liknande problem genom 

att gå till sig själv och ändra sin planering och sitt ledarskap för att anpassa sin 

undervisning och att det i många fall kunnat leda till en lösning. Respondenterna som 

vittnar om dylika situationer berättar att det varit viktigt för dem att bolla tankar och 

idéer med sina kollegor för att komma vidare i den problematiska situationen. Oskar 

berättar om en klass som inte fungerade i idrottsundervisningen och där flera 
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lektioner gick åt till att försöka hålla ordning. I detta fall kunde Oskar vända sig till en 

kollega från arbetslaget som följde klassen under idrottslektionerna och diskutera. 

”Jag fick gå till mig själv och tänka. (….) Det är inte eleverna det är fel på 

utan det är jag som har lagt upp det helt galet.(..) För jag ville inte bara 

gå vidare och låta det vara, utan jobba med det och hitta en sorts väg. 

Men det minns jag att man känner sig väldigt misslyckad själv. (...) Och 

där hade jag tur att jag hade en annan kollega med.” (Oskar) 

 

En annan lösning av bland annat disciplinära problem identifierar respondenterna 

som att utveckla en förmåga att skilja på vad de kan göra och vad som är utanför 

deras kontroll samt att ha rimliga krav på sig själv. 

”Man måste se det utifrån, jag vet inte, om eleven har något problem. 

Alltså hemma. Att den kanske inte mår bra eller så. Man måste ju se det 

från det hållet också. Men man blir ju påverkad, i alla fall jag blir 

påverkad ganska mycket av det. Och det är ju sådant man får lära sig ju 

mer man jobbat. Att inte ta åt sig så mycket av sådana saker.” (Stina) 

 

Flera respondenter uttrycker att en sådan lärdom sker med erfarenhet och ofta med 

stöd av kollegor som kan lyssna och ge tips och råd. 

”Jag tror att som nyutexaminerad är väldigt.. Alltså för min del är det 

viktigt att jag vågar uttrycka mig och berätta vad jag känner i olika 

sammanhang. Om jag är osäker på någonting – fråga! Det blir aldrig 

bättre av att bara liksom hålla det inom sig själv. Har man haft en dålig 

lektion, prata med kollegorna och berätta det. Fråga vad de hade gjort i 

det sammanhanget. Att liksom, ingen förväntar sig att jag ska kunna allt. 

Och jag kan inte förvänta det av mig själv, att jag ska kunna allt heller”. 

(Charlotte) 

 

Inte alla respondenter upplever att det innebär en svårighet som lärare att vara ung, 

utan nämner att de även har kunnat se en fördel i att vara ung på jobbet när det 
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kommer till relationen med eleverna. Att vara ung som lärare innebär enligt ett par av 

respondenterna bland annat att eleverna har lättare att relatera till dem och vice 

versa, att det kan vara lättare för en elev att prata med en yngre lärare. 

 

7.2.5 Svårighet: isolering 

Alla respondenter berättar, som tidigare pekats på, om vikten av samhörighet på 

jobbet. Här skilde det sig mycket mellan lärare i idrott och hälsa med en eller flera 

ämneskollegor samt de som var ensamma i sin ämneskompetens på sin skola. 

Framför allt de lärare i idrott och hälsa som saknade ämneskollegor vittnade om stora 

svårigheter kring det faktum att de inte hade någon nära kollega att bolla svåra 

frågor, såväl mer personliga upplevelser som pedagogiska problem, med. De kände 

en isolering som påverkade dem negativt i deras yrkesroll och i deras möjlighet till 

utveckling. En av lärarna i idrott och hälsa som provat på att arbeta på skolor med 

och utan ämneskollegor beskriver det som: 

” Jag har varit väldigt själv, eftersom jag är ensam idrottslärare här. 

Just kollegialt stöd har jag ju inte haft inom själva idrottsämnet. Där har 

jag ju.. Vad säger man? Fått köra från grunden själv. (...) Just inom 

idrottsämnet har jag inte haft någon att bolla med om de här vardagliga 

händelserna. Vissa perioder har det varit jobbigt, så klart.” (Daniel) 

 

På större skolor visar sig isolering för yrkeskategorin lärare i idrott och hälsa på ett 

annat sätt. Flera av respondenterna berättar om egna personalrum för lärarna i idrott 

och hälsa på skolan då de tillsammans bildar ett större arbetslag. Fördelarna med det 

var den uppenbara närheten till ämneskollegorna, men det kunde även innebära 

isolering då lärarna i idrott och hälsa inte integrerades i övriga skolan på samma sätt 

som på en mindre arbetsplats. 

”På gymnasieskolan, när jag jobbade där, då upplevde jag lite att vi 

idrottslärare.. Vi var inte utanför, men man träffade ju inte de andra lika 

ofta då vi var som på andra sidan skolan än var de andra hade sitt 

personalrum. Så man gick inte lika ofta dit. Men här, där jag jobbar nu, 

så delar hela arbetslaget kontor. Och då blir det ju väldigt mycket mer 
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interaktivt, att man pratar med varandra. Och det är ju både om elever 

och vardagliga saker också”. (Stina) 

 

De lärare som arbetade i större ämneslag värderade dock det kollegiala stöd 

ämneskollegorna stod för väldigt högt, så för de flesta övervägde denna fördel den 

isolering som ämneskåren kunde uppleva i och med en avsides arbetsplats. 

Respondenterna utan ämneskollegor beskriver att den typen av isolering i sin tur för 

med sig känslor av osäkerhet kring upplägg av undervisning och bedömning. 

Isolering som ämneslag från övriga lärare på skolan beskrivs istället vara som dels 

positiv då det stärker gemenskap och ämnesarbete med kollegor som undervisar 

samma ämne, men känslor av utanförskap i större kollegiala sammanhang. 

 

7.2.6 Svårighet: arbetsbelastning 

Att vara ny på jobbet innebär enligt respondenterna en hel del saker att sätta sig in i 

och flera av dem uttrycker att de i perioder är trötta när de kommer hem från jobbet. 

Alla respondenter beskriver en högre arbetsbelastning vad gäller administrativa 

uppgifter inom läraryrket än de förväntat sig och att de periodvis ägnar mycket tid till 

arbete kring mentorsuppdraget, bedömningar och dokumentation.  

”På det privata planet, när jag inte är i lärarrollen, så kräver yrket 

ganska mycket tid utanför skolan. Med att man planerar och bedömer 

vissa tider. Det är ganska stora arbetstoppar i yrket om man ser det på 

ett år. När man ska planera upp nya moment eller när man kommer 

fram till utvecklingssamtal och ska skriva skriftliga omdömen eller sätta 

betyg så blir det ganska tuffa perioder i livet och det är ganska svårt att 

hantera familjesituationen och så där.” (Calle) 

 

Några av respondenterna uttrycker även att de är trötta efter arbetsdagen på grund av 

fysisk belastning. Till exempel hög ljudnivå och schemamässiga faktorer som ställer 

krav på förflyttning och hantering av material. Andra berättar om höga krav på att 

hinna med institutionsvård och ämnesövergripande aktiviteter så som friluftsdagar 
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och en respondent nämner hur pågående omorganisation på arbetsplatsen och 

osäkerhet kring framtiden ger en känsla av hög arbetsbelastning. 

” I - När du kommer hem från jobbet, hur känner du dig då? 

R – Ganska ofta trött. Ganska trött i huvudet, jag tror det är ljudvolymen 

till stor del som man blir trött av. Och ganska ofta trött på min egen röst, 

skratt.” (Ebba) 

 

Flertalet respondenter uttrycker en frustration över att behöva lägga mycket tid på 

arbetsuppgifter som går utanför planering, genomförande och utvärdering av den 

egna undervisningen och i samband med hög arbetsbelastning är det dylika 

arbetsuppgifter som nämns av flertalet respondenter som ”tidstjuvar”. 

”I – Kan du ge exempel på någon del av yrket som du trodde var på ett 

sätt men som kanske inte riktigt var så? 

R – (...) Jag tror att jag hade en bild från början av att jag skulle 

fokusera på att konstruera och hålla i bra lektioner, men man inser ju att 

tiden går till så mycket annat än det man har som vision. Och som man 

oftast inte har tid till. Det tycker jag är så där, tråkigt.(..) 

I – Vad är det där andra man ska göra som du har upptäckt? 

R – Nej, men.. Det är ju alla administrativa uppgifter och nu är jag 

mentor i en klass. Som tar en massa tid och kraft. Och att ha ett annat 

ämne också som kräver sin planering och förberedelse. Och allt kring 

betyg och bedömning som ska göras också, på sidan av lektionstid. Det är 

väl det jag tänker på.” (Oskar) 

 

Framgångsfaktorer för att hantera den periodvis höga arbetsbelastningen identifieras 

av respondenterna som att så småningom ha byggt upp en egen bank av 

lektionsplaneringar, något de i början ägnat mycket tid åt. Dessutom har de hittat 

system för mer kontinuerlig bedömning och även blivit säkrare i sin betygsättning. 
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”Jag tänker på första året. Då jobbade jag mycket hemma, på kvällar. 

Det var så mycket fokus på undervisningen att allt pappersarbete, prov 

och skrivuppgifter och så, blev kvällsjobb. Och det är väl något jag har 

blivit bättre på, att liksom verkligen göra det jag ska på dagarna.(...) Det 

är väl också för att jag blivit mer bekväm med att sätta betyg och 

bedöma och så där. Det går snabbare. Och mentorsuppdraget.. Att skriva 

hem mail. Att jag liksom inte skjuter upp det till kvällen utan gör bort de 

här mailen på dagen så att jag har till och med lämnat datorn på jobbet 

ibland.” (Charlotte) 

 

Något som har nämnts av alla som har tillgång till en eller flera ämneskollegor är den 

oerhörda vikten av möjligheten till sambedömning och ämnesrelaterade pedagogiska 

diskussioner. Några av de intervjuade lärarna uttrycker att de utvecklat förmågan att 

”lämna jobbet på jobbet” och att det givit dem en känsla av tillfredsställelse. 

 

Sammanfattningsvis upplever respondenterna att stort ansvar för att deras första tid 

inom yrket ska vara framgångsrik och positiv, ligger på dem själva. Attribut som glad, 

energisk, motiverad och motiverande hos läraren i idrott och hälsa, lyfts som viktiga 

för att undervisningen ska lyckas. I de fall då undervisningen lyckas mindre bra går 

respondenten även där till sig själv för att söka lösningar på problem. Det 

självkritiska förhållningssättet till sin egen undervisning visar även den på 

respondenternas upplevelse av att de själva till stor del är bärare av de 

framgångsfaktorer och svårigheter som finns inom den del av yrket som handlar om 

undervisningssituationen. Vonk (1995) menar att den nyutexaminerade läraren har 

svårt att växla från studentperspektivet till lärarperspektivet initialt, och det skulle 

man här kunna härleda till de förväntningar på ämnet respondenterna haft innan och 

under lärarutbildningen; idrott och hälsa ska vara ett roligt, aktivt och inspirerande 

ämne för både läraren och eleverna. Sammanhållning med lärarkollegor och det stöd 

som respondenterna känner där lyfts som en mycket viktig del av arbetet. Några 

respondenter berättar om kollegornas viktiga roll då det gäller att undvika självkritik 

och istället utveckla sin kunskap kring lärarens uppdrag och möjligheter att påverka 

undervisningssituationen. Här kan det tolkas som att respondenterna kommit till ett 
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steg i processen att utveckla sin yrkesprofession där dessa med stöd av mer 

etablerade lärare går från studentperspektivet mot att utveckla sitt lärarperspektiv. 

Kollegor hjälper den nyutexaminerade att uppmärksamma andra viktiga faktorer 

som samspelar i undervisningssituationen, till exempel elevers förkunskaper och 

förutsättningar. Detta upplevs svårare bland de respondenter som saknar 

ämneskollegor och isolering verkar innebära att den nyutexaminerade läraren i idrott 

och hälsa i sådana fall har en större utmaning i att hantera svårigheter i 

undervisningssituationen. I föreliggande studie visar respondenterna utan 

ämneskollega en stor frustration över sin isolering i det avseendet.  

 

Även frustrationen över hög arbetsbelastning härleder Vonk (1995) till svårigheter för 

den nyutexaminerade att hantera nya ansvarsområden och att växla från 

studentperspektiv till lärarperspektiv, det blir tydligt att yrkeslivet ställer krav som 

den nyutexaminerade inte är van vid. Detta menar Vonk (1995) bör även ses i ljuset 

av det faktum att nyutexaminerade lärare under samma period ofta även genomgår 

en förändring från ungdomsliv till vuxenliv. Det kan tolkas som att stödet av en mer 

etablerad lärarkollega med kunskap och möjlighet till att diskutera och reflektera 

kring den personliga dimensionen av utvecklingen av yrkesprofessionen ger bättre 

förutsättningar för att den första tiden inom yrket ska upplevas positiv av den 

nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa.  

 

7.3 Den professionella dimensionen 

En annan dimension av respondenternas utveckling härleds till den professionella 

sfären. Här berättar de nyutexaminerade idrottslärarna om vilka framgångsfaktorer 

och svårigheter de stött på inom sin nya profession vad gäller förmåga att behärska 

ämneskunskaper och didaktiska kunskaper. 

7.3.1 Framgångsfaktor: utvecklat ledarskap 

Då respondenterna ombeds berätta om vilka professionella kunskaper de utvecklat 

under sin första tid i idrottsläraryrket berättar alla om hur de känner att de utvecklats 

mycket i sin roll som ledare i positiv bemärkelse.  
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”Jag känner att jag idag har lättare för att hitta en struktur i gruppen, 

som fungerar för alla liksom. Och som hjälper mig vidare i 

undervisningen. (...) Jag hade lite svårt att hitta den jag var som 

idrottslärare förut. Så jag känner mig mer som att jag har koll på läget, 

att jag vågar vara sträng utan att vara rädd för att någon ska tycka illa 

om mig eller så”. (Charlotte) 

 

Attribut som ”tydligare”, ”tryggare” och ”mer flexibel” återkommer och upplevelsen 

av att ha utvecklats åt det hållet är märkbart viktig och uppskattad av 

respondenterna. 

”Mitt ledarskap har utvecklats, tror jag, så att jag är mycket tydligare 

och mycket mer noggrann med små detaljer som kan göra stor skillnad 

för många elever. Jag var nog mycket mer otydlig förut. Men det är väl 

sådant som kommer med erfarenheten, kanske, och av att möta nya 

elever”. (Daniel) 

Att vara mer trygg i sin ledarroll upplever flertalet av respondenterna ge utrymme för 

att våga använda sig av sin professionella kompetens på ett mer flexibelt sätt. Vikten 

av lärarens bemötande av eleverna är en lärdom flera av studiens nyexaminerade 

lärare i idrott och hälsa dragit och att utifrån det kunna anpassa sin undervisning så 

att den passar alla elever upplever de vara både utmanande och tidskrävande. En 

erfarenhet som en av respondenterna beskriver är att inom skolämnet idrott och 

hälsa både förväntas och behövs anpassningar för att undervisningen ska fungera för 

alla. Detta upplevde respondenten svårt att förhålla sig till jämfört med tidigare 

erfarenheter av föreningsidrott där till exempel tävlingsidrotten präglas av en svart-

vit regelbok som ska följas, annars blir det konsekvenser.  

” Innan man började jobba så kanske jag tänkte mer att det skulle gå att 

ha det mer fyrkantigt, att alla fixar det. Nu märker jag att jag verkligen 

får deala med en del elever för att få med dem och att det ändå är värt 

det. Att de kommer och att de faktiskt gör sitt bästa.(...) Jag har börjat 

försöka vara lite smartare som person, att alltid följa alla regler är inte 

ett måste.” (Ida)  
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Några av respondenterna som arbetat mer än ett år beskriver det som att de kommit 

till ett stadie då de lyft blicken lite från detaljmässigt innehållsinriktad 

lektionsplanering till att fundera även på pedagogisk utveckling i ett större 

sammanhang. 

”R - Man kan lägga fokus på annat än hur man ska hålla i en lektion. 

Förstår du? Att man kan planera lite före och.. Man får som lite 

tunnelseende i början, kanske man kan säga. Och det har blivit lite 

bredare nu. (...) Ja, men att man får mer intryck och ser större, skulle jag 

vilja säga. 

I – Vad tror du har påverkat den utvecklingen mest? 

R – (..) Ja, men alltså erfarenhet tror jag har jättemycket med det att 

göra. Att man lär sig hela tiden och blir mer säker i sig själv.” (Stina) 

 

Vad som bidragit starkt till denna utveckling av ledarskapet är, enligt 

respondenterna, möten med elever. Det har varit helt avgörande att få möta en 

mängd olika elever med olika behov och att få testa sig fram.  

”Jag tror att jag har fått mer strategier för hur man ska göra för, ja men 

i olika lägen för att fånga uppmärksamhet och peppa igång och, ja 

sådana grejer.. Verktyg att jobba med. Och det känns som att det krävs 

att man håller på och testar lite. Innan man hittar det som passar en 

själv. (Ebba) 

Det poängteras i flera intervjuer att det är oerhört viktigt att som nyutexaminerad att 

få prova sig fram och testa de verktyg man fått ta del av på lärarutbildningen i sin 

undervisning. Marcus uttrycker att ”En bra kollega, tycker jag, är en som både 

lyssnar på en och även hjälper en om man behöver hjälp. Men det tycker jag är 

viktigt att man själv får prova saker innan ens kollega kastar sig in i situationen”. 

Att bli betrodd och få göra sina egna erfarenheter i kombination med kollegor som 

stöttar och finns som bollplank, är de framgångsfaktorer som dominerar 

respondenternas syn kring vad som underlättat deras professionella utveckling mest. 
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7.3.2 Svårighet: läraryrkets komplexitet 

Alla respondenter framhåller att deras nyvunna yrke är komplext och att de känt sig 

oförberedda på åtskilliga arbetsuppgifter de har och förväntningar på dem som 

funnits. Deras egna förväntningar på yrket beskriver flertalet av dem ha ändrats en 

del under lärarutbildningens gång, men återkommande är att läraryrket ändå 

inneburit mycket mer utanför själva undervisningen och detta är, förutom oväntat, 

även svårt då de inte känner sig förberedda och utbildade för dessa utmaningar. ”Jag 

har liksom fått verktygen för att hålla i en lektion, men sedan.. Vad händer när det 

inte blir som man tänkt sig?” (Oskar) 

 

En del av själva undervisningen som känts påtagligt svår och som flertalet 

respondenter säger sig ha saknat under lärarutbildningen är det stora krav en lärare 

har på att göra särskilda anpassningar för elever med svårigheter att nå målen för att 

på så sätt arbeta inkluderande. Det som respondenterna kände att de fått utbildning 

för vad gäller anpassningar handlade om upplägg av lektioner för elever med fysiska 

funktionshinder, men att andra svårigheter inom undervisningen som till exempel 

läs- och skrivsvårigheter hos eleverna och den problematik som kan finnas för 

nyanlända, hade inte behandlats. Kunskap kring olika situationer som en lärare i 

idrott och hälsa kan ställas inför med till exempel elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, elever med socialt tungt bagage och elever som inte byter om 

till idrottsundervisningen togs upp som utmaningar och som delar av läraryrket som 

kunnat få större plats i lärarutbildningen. Ett tillfälle att förbereda sig på dessa delar 

av läraryrket föreslår respondenterna vara VFU-perioderna. Där menar 

respondenterna att det fokus som ligger på lektionsupplägg och innehåll såväl under 

lärarutbildningens didaktiska kurser som under VFU, kunde kompletteras med 

uppgifter som riktar sig mot även andra delar av läraruppdraget. Det upplevdes 

viktigt att få fler erfarenheter utanför klassrummet och idrottshallen med stöd av sin 

VFU-handledare. 

”Man hade väl fått den här insikten i att det behövs särskilda 

anpassningar för vissa elever och att det kan vara konflikter och så. Men 

man var ju ändå inte förberedd på hur man skulle lösa det själv, utan 
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man visste att det förekommer saker som man inte blev insläppt i när 

man hade praktik, vilket jag kan tycka var synd.” (Stina) 

 

I det sammanhanget ser flertalet av respondenterna sitt uppdrag som mentor som 

tidskrävande, belastande och utanför trygghetszonen. Mentorskapet är något som 

respondenterna inte upplever att de tillägnat sig kunskaper i eller fört diskussioner 

kring under sin utbildning, men som ändå utgör en långt mycket större del av deras 

arbete än de förväntat sig. 

”Jag brukar skämta lite med mina kollegor ibland och säga att jag inte 

tror att läkare på samma sätt som vi bara får vara med på en del av 

yrket under sin praktik utan de får skriva journaler och allt möjligt. Men 

vi lärare, där förväntas det att man ska kunna det på något sätt ändå!” 

(Calle) 

 

Att vara mentor beskrevs som svårt för läraren i idrott och hälsa även på grund av 

lokalmässiga och schemamässiga förutsättningar, att ha full kontroll på vad som 

händer eleverna på skolan är svårt då en lärare i idrott och hälsa ofta befinner sig på 

andra ställen än skolbyggnaden som till exempel skogen eller simhallen. 

Respondenter som undervisar sina mentorselever enbart i idrott och hälsa berättar 

att de möter sina mentorselever under en begränsad tid jämfört med kollegor som 

undervisar i flera ämnen och detta utgör en svårighet för dem i sitt mentorsuppdrag. 

 

Två av de manliga respondenterna nämner en svårighet i att vara manlig lärare i 

idrott och hälsa. De upplever att den elevkontakt som sker i undervisningen i idrott 

och hälsa är extra känslig och att en av respondenterna lyfter en problematik för den 

manlige läraren i idrott och hälsa att hantera situationer kring omklädningsrum och i 

fysiska instruktioner. På frågan om vilka svårigheter han har stött på som 

nyutexaminerad lärare i idrott och hälsa svarar han bland annat; 

”Man är ju lite på tårna som manlig idrottslärare. Man vill ju inte vara 

för nära, eller om man ska instruera någon rörelse liksom. Man får 
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tänka lite på vad man säger, så att ingenting uppfattas på fel sätt. Det 

tycker jag är viktigt att säga att det också är en svår bit.” (Calle)  

 

Calle resonerar vidare kring huruvida det är extra svårt att hantera dylika situationer 

som nyutexaminerad och kommer fram till att det kanske är något som fortsätter 

vara svårt även för den mer etablerade manlige läraren i idrott och hälsa. Calle 

avslutar resonemanget med att uttrycka vikten av att ändå lyfta den aspekten för en 

lärarstudent för att kunna reflektera kring och förbereda sig på dylika svårigheter 

med yrket. 

 

7.3.3 Svårighet: brist på resurser 

Något som flertalet av respondenterna reagerat på är de olika förutsättningar för 

undervisning som olika skolor innebär. Under lärarutbildningen i kurserna i idrott 

och hälsa finns stora möjligheter till variation i upplägget av idrottsundervisningen, 

medan på vissa skolor saknas material och lokaler och detta gör uppdraget för läraren 

i idrott och hälsa svårt och belastande. En av respondenterna uttrycker besvikelse 

över att inte ha de lokalmässiga och materialmässiga förutsättningar denne förväntat 

sig. 

”R - På utbildningen där har man ju i princip allt. Allt material och 

sådant.(...) Så man hade ju förväntningarna att man skulle ha det som på 

universitetet, så att säga, med jättemycket saker, men i verkligheten är 

det ju inte så.(...) 

I – Hur påverkade det dig? 

R – Nej, men.. Man blev ju lite besviken. Man hade förväntningarna att 

man ville prova jättemycket när man var nyutexaminerad första året 

och så kände man att man inte riktigt hade de förutsättningarna.” 

(Marcus) 
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En annan typ av brist på resurser som identifieras som en svårighet med yrket av en 

respondent är tid och ekonomi. I situationer där respondenten upplevt stora behov av 

extra stöd hos någon elev och där det gått trögt i beslutskedjorna uttrycker 

respondenten en stor maktlöshet och frustration. På frågan vilka yttre faktorer som 

påverkat respondentens syn på yrket mest under dennes första tid i yrket svarar 

denne att det är; ”att man inte kan påverka så mycket som man önskar. (...) 

Resurserna är så begränsade i skolan.” (Calle) Respondenten önskar att 

lärarutbildningen tagit upp mer kring anpassningar inom ämnesundervisningen, 

något han inte kände sig förberedd på. ”Kanske att man kan ta in det på något sätt i 

lärarutbildningen. Under pedagogiska kurserna. Hur det faktiskt fungerar på en 

skola.” (Calle) 

 

Att arbeta med anpassningar i sin undervisning är något som även flera andra 

respondenter nämner som en del av sitt yrke där de utvecklats mycket under sin 

första tid inom yrket. Resurs i form av tid till planering av undervisning dyker också 

upp som en begränsande faktor i yrket. Det är mycket tid som läggs på just 

anpassningar och dokumentation och det är svårt att hinna lägga fokus på den egna 

undervisningen och planering av denna. 

  

7.3.4 Svårighet: bedömning 

Ytterligare ett område som lyfts som en svårighet och som är återkommande i alla 

intervjuer är arbetet kring bedömning. På frågan om det är något som 

respondenterna önskat få arbeta mer med under kurserna i idrott och hälsa i 

lärarutbildningen är just bedömning och betygsättning den del som kommer fram 

som en stor professionell utmaning för alla med betygsättningsansvar. Hur de 

nyutexaminerade lärarna i idrott och hälsa har arbetat kring och utvecklats inom 

bedömningsdelen av ämnet, varierar. De respondenter som är ensamma på sin skola 

inom sitt ämne lyfter just bristen på kollegialt stöd och diskussionsmöjligheter kring 

bedömningsfrågor som en tydlig nackdel. Respondenter med kollegor inom samma 

ämne på skolan berättar om bedömningsarbetet som något centralt i det samarbete 

som sker inom ämneslaget. Gemensamt för de båda kategorierna är att de upplever 

att det saknas tydliga nationella riktlinjer för bedömning och betygsättning samt att 
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respondenterna önskar att bedömning får en mer central roll i kurserna i idrott och 

hälsa under lärarutbildningen. 

”I – Är det något du känner att du skulle vilja ha varit mer förberedd på 

från utbildningen när du kom som nyutexaminerad? 

R – Ja, det tror jag. Det är väl det här med bedömning. Det är ju svårt! 

Vi hade en ganska allmän kurs, kan jag tycka. (…) Jag skulle vilja ha mer 

samsyn kring vad som är A, vad som är C och vad som är E egentligen. 

Och hur man ska väga ihop.(...) Det skulle behövas ännu mer utbildning, 

tycker jag, det skulle behövas jobba med både praktisk och teoretisk 

bedömning av idrottsämnet. (Ida) 

 

Några av respondenterna nämner även svårigheter med samsyn med övriga kollegor 

på skolan kring bedömning, att de som nyutexaminerade kommer med färsk kunskap 

som inte alltid tas emot positivt, och att de upplever att arbetsbelastningen periodvis 

blir väldigt hög då det kommer till tider för betygsättning. Att undervisa i enbart ett 

ämne innebär många elevgrupper och därmed många elever skapa en relation till, att 

göra bedömningar på och betyg att sätta. Som nyutexaminerad utan tidigare 

erfarenhet av bedömning berättar respondenterna att denna del av yrket tar mycket 

tid och kraft eftersom det krävs mycket planering av undervisningsmomenten för att 

få ett bra bedömningsunderlag och vidare mycket efterarbete för att vara säker på sin 

bedömning. Detta är något respondenterna känner att de med erfarenhet har blivit 

bättre på att systematisera och arbeta mer kontinuerligt med, men att det fortfarande 

är något de gärna söker kollegialt stöd kring. 

 

Sammanfattningsvis identifieras möjligheten att få utveckla sin undervisning i mötet 

med eleverna som central för att gå från nyutexaminerad till mer etablerad lärare. 

Flertalet respondenter uttrycker att de tycker sig ha fått många användbara verktyg 

och metoder under lärarutbildningens kurser i idrott och hälsa samt att de i det 

avseendet känt sig förberedda inför sitt yrke. Samtidigt trycker även flertalet 

respondenter att det först är i mötet med eleverna sådana verktyg och metoder får en 

verklig förankring och att det är viktigt att som nyutexaminerad få prova sig fram. 
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Dock verkar respondenterna i föreliggande studie känna sig relativt trygga i sin 

ämneskunskap och i sina didaktiska förmågor så till vida att de vill och vågar 

experimentera i undervisningssituationen. Detta skiljer sig från delar av vad Vonk 

(1995) uttrycker vara kännetecknande för svårigheter inom den professionella 

dimensionen. Det kan tolkas som att lärarutbildningens kurser inom idrott och hälsa 

har stärkt studenterna mycket inom detta område, något även några respondenter 

uttrycker i sina intervjuer. Respondenterna visar även en relativt utvecklad förmåga 

att reflektera kring sin undervisning och olika metoder då det återkommer i flertalet 

intervjuer att olika elever och olika elevgrupper kräver olika sätt att undervisa, något 

Vonk (1995) menar snarare kännetecknar mer etablerade lärare. Däremot upplever 

respondenterna att de inte är förberedda på den del av undervisningen som handlar 

om betygsättning och bedömning och att de velat arbeta mer kring detta i 

lärarutbildningens kurser i idrott och hälsa. Ett annat didaktiskt problem handlar om 

särskilda anpassningar av undervisningen i idrott och hälsa, såväl utifrån elevers 

förutsättningar som lokal- och materialmässiga sådana. Även här hade 

respondenterna velat ha behandlat den delen av undervisning mer redan under 

lärarutbildningen. Här menar Vonk (1995) att det för den nyutexaminerade läraren 

tenderar vara svårt att lyfta blicken från vad som ska undervisas till att se enskilda 

elever och hur de fungerar, vad de kan och inte kan. Den förmågan utvecklas enbart 

genom ”learning by doing” enligt Vonk(1995) eftersom den nyutexaminerade läraren 

saknar djupet och bredden i både ämneskunskaper och undervisningsmetoder.  

 

7.4 Den ekologiska dimensionen 

Delar av den utveckling som den nyutexaminerade idrottsläraren går igenom under 

sina första år i yrket kan härledas till skolan som kontext och till hur denne 

socialiseras in i skolkulturen. Respondenterna i föreliggande studie berättar om 

”saker som sitter i väggarna” på sina arbetsplatser och hur det har påverkat dem. 

Flertalet uttrycker att det är större risk för detta fenomen på mindre skolor och att 

det där kan finnas många outtalade regler och förhållningssätt som en nyanställd kan 

möta på sin nya arbetsplats.  
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7.4.1 Framgångsfaktor – stöttning från ledning 

Stöd från ledningens håll benämns också viktigt, men har varierat. Vissa av 

respondenterna beskriver att starkt stöd från sin ledning i till exempel större projekt 

som pulsträning och i andra sammanhang beskrivs ett positivt ledarskap från 

rektorshåll som inkännande och lyhört. När en av respondenterna berättar vilka tips 

denne skulle ge ledningen kring bemötandet av nyutexaminerade lärare nämner 

denne lyhördhet och förtroende i kombination med förståelse för den 

nyutexaminerades behov som nyckelord. 

” Tipset skulle väl vara lyhördhet och att man vågar öppna för att ge den 

plats och utrymme. (…) Men att man då också ger stödet som behövs för 

en nyexad. Gentemot en som har jobbat tidigare på en skola, tänker jag. 

Att det stödet finns från ledningens håll. Hur man ska tänka och jobba 

och jag tänker att det kanske finns någon kollegialt som kan stödja en i 

vissa ansvarsuppgifter, till exempel.” (Oskar) 

 

Förtroende från ledningens håll i form av en positiv syn på ämnet idrott och hälsa, 

var också något som lyftes av flera respondenter som en framgångsfaktor. Om rektor 

tycker att ämnet idrott och hälsa är viktigt och visar det, ger det en bra utgångspunkt 

för en position i kollegiet där läraren i idrott och hälsa känner sig viktig och kunnig.  

 

7.4.2 Framgångsfaktor – stöttning från kollegor  

I föreliggande studie är det tydligt att de nyutexaminerade idrottslärarna upplever att 

de fått ett mycket bra stöd från sina lärarkollegor, både inom ämneslaget och från 

övriga kollegor. Flertalet uttrycker att det alltid gått att fråga sig fram då det funnits 

funderingar kring såväl rutiner på skolan som pedagogiska dilemman. Detta stöd har 

varit enormt viktigt för dem och är det som tydligast framkommer som en 

framgångsfaktor för att kunna gå från nyutexaminerad till mer etablerad lärare på ett 

bra sätt. I något fall har det funnits en ämneskollega med mer erfarenhet att vända 

sig till och denna har fyllt en mycket viktig funktion för respondenterna. 

”Utan mina kollegor i det här med att vara ny på ett ställe och så.. Det 

har varit jätteviktigt! Jag har en kollega som jobbat som idrottslärare i 
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hela sitt yrkesverksamma liv och som nu tyvärr gått i pension. Men hen 

har varit jätte, jätteviktig. Där har jag kunnat bolla så mycket, saker 

runt idrotten speciellt. Och det har varit skönt att ha någon som 

undervisat i ämnet som funnits där och som man kan gå till” (Oskar) 

 

Några respondenter arbetar i ett större ämneslag med flera ämneskollegor som 

samarbetar tätt. 

”Vi jobbar väldigt tätt ihop här på skolan, alltså i ämneslaget, och man 

ser och lär av dem. Vi hjälper varandra i nästan allt. De har hittat ett sätt 

att undervisa som fungerar för dem och som jag har tagit vid och som 

jag känner passar mig.” (Charlotte) 

 

För de som saknar ämneskollegor på skolan har arbetslaget med övriga kollegor 

betytt mycket och deras stöd har upplevts vara en stark faktor som påverkat deras 

utveckling och trivsel på sitt nya arbete. Med dem har mer övergripande frågor 

diskuterats och pedagogiska frågor kring ämnesövergripande svårigheter för elever 

har lyfts i arbetslag och med kollegor i personalrummet och där beskrivs miljön som 

”genuint hjälpsam”, ”öppet och ärligt”. ”Det har aldrig varit något problem om jag 

har frågat någon om hjälp eller att jag har varit orolig över något. Jag har alltid 

fått hjälp med det jag har behövt från andra. Och det har varit jättebra, tycker 

jag!”(Stina) 

 

Alla respondenter beskriver en kollegial kultur där man hjälper varandra och tar 

hand om nyutexaminerade på ett välkomnande sätt och att utan kollegorna hade det 

nya arbetet inte alls fungerat lika bra.  

 

7.4.3 Svårighet: avsaknad av introduktion 

Enbart en av respondenterna har dock haft ett organiserat stöd i form av en av 

ledningen utsedd mentor, vilket har medfört att det kollegiala stödet har varit 
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beroende av respondenternas förmåga och vilja att fråga kollegor kring oklarheter 

samt kollegornas förmåga och vilja att ta sig tid och stötta den nyutexaminerade 

läraren. Alla respondenter utom en uttrycker att de tror att en mentor hade varit 

mycket behjälplig i processen att gå från nyutexaminerad till mer etablerad lärare. 

”En genväg till framgång skulle ju vara att ha en mentor! Det är ju 

framgångsreceptet för en nyexad (...) En mentor som kan komma med 

tips, som kan se utvecklingsmöjligheter, som man kan bolla elevärenden 

eller innehåll i lektioner med och som kan ge en lite kring hur det 

fungerar på skolan.” (Daniel) 

Den respondent som svarade att denne inte saknat en mentor motiverade det med att 

hen fått så bra stöd av kollegorna och att hen inte ville vara en börda för en enskild 

kollega. Därför tyckte respondenten att det kändes bättre att kunna gå till olika 

kollegor med sina frågor och på så sätt undvika att vara en alltför stor 

arbetsbelastning. 

 

Flertalet respondenter beskriver vikten av att det finns tydliga rutiner kring 

övergripande uppdrag så som till exempel regler för skolan, frånvarorapportering och 

lärplattformar. Respondenterna beskriver ett initialt skede där de fått fråga sig fram i 

kollegiet för att få information kring viktiga delar av arbetet, något de upplever att de 

fått gott stöd ifrån kollegorna men som känts som en påfrestande del av arbetet.  

” Jag skulle väl säga att den delen varit jobbigast, när man kom. (...) Jag 

hade inte riktigt koll på hur saker och ting fungerade, alltså det var allt 

från att ha föräldramöte till utvecklingssamtal till APT. Så det var 

mycket första terminen. Det är mycket man ska lära sig och komma in i 

och man kände sig.. man kände sig alltid lite efter på något sätt.” 

(Charlotte)  

Flertalet respondenter efterlyser en organiserad introduktion på arbetsplatsen där 

ledningen presenterar vad den nyutexaminerade läraren bör veta för att kunna ha en 

översikt på vad som förväntas av en som lärare och vad man som lärare kan förvänta 

sig av arbetsplatsen. 
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”Det tar ganska lång tid innan man kommer in i skolans rutiner (...) 

Mycket information missar man ju och man får fråga sig fram till väldigt 

mycket i början. Alla har varit väldigt snälla men problemet är att det är 

mycket intryck och det tar mycket energi. (...) Jag tror att det hade varit 

bra med ett samlingsmöte och kanske en rundvandring och om det är 

några specifika grejer att man får veta hur det går till” (Stina) 

 

Flera rektorsbyten nämns vara en svårighet som haft som konsekvens att det varit 

relativt otydlig information från ledningshåll, men samtidigt nämner någon att det 

faktum att även rektor är ny på jobbet inneburit att respondenten fått vara med och 

bygga upp rutiner och förhållningssätt på sin skola, vilket denne upplevt som positivt. 

 

7.4.4 Svårighet: andras förväntningar på ämnet idrott och hälsa 

Ett tema som tydligt framstår som en svårighet för respondenterna är andras 

förväntningar på deras ämne. Det är en utmaning att möta och förhålla sig till 

förväntningar från kollegor, ledning, elever och föräldrar som inte är samstämmiga 

med de förväntningar respondenterna själva har och vad de har fått lära sig under 

sina kurser i idrott och hälsa inom lärarutbildningen. En respondent uttrycker stor 

frustration kring kollegors förväntningar på att läraren i idrott och hälsa ska 

organisera och genomföra friluftsdagar på sin skola, något denne inte ansåg låg inom 

sitt ansvarsområde och som inte diskuterats på lärarutbildningen. 

” Det som sitter i väggarna här, kände jag när jag kom, är att det är 

idrottslärarens ansvar att ordna gemensamma aktiviteter för hela 

skolan. Det är det ju egentligen inte! Det är inget som står skrivet i min, 

vad säger man, beskrivning av att vara idrottslärare. Men alla förväntar 

sig att jag kastar in en boll och..(skratt) har en lektion, att jag har så 

mycket tid över till annat.” (Daniel) 

 

En annan respondent beskriver ämneslagets pulsprojekt på skolan som ett arbete där 

lärare i idrott och hälsa får arbeta för att övertyga vissa kollegor som undervisar i 
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andra ämnen om vikten av rörelse och motivera den tidsmässiga och resurskrävande 

satsning som görs på ett sådant projekt. Samma respondent nämner dock även att 

pulsprojektet på skolan givit ämneslaget bra status på skolan, att lärarna i idrott och 

hälsa där känner sig uppskattade har stöttning från de flesta kollegor och från 

ledning. 

 

Elevernas förväntningar på ämnet idrott och hälsa är också en svårighet som nämns 

av flera respondenter. Någon beskriver det som att eleverna inte har hela bilden av 

yrket och en annan nämner elever med en bakgrund i föreningsidrotten som ibland 

kan bli frustrerade över att skolidrotten inte är ”på riktigt”. Respondenten beskriver 

möten med elever som har svårt att acceptera att ämnet idrott och hälsa innebär 

många anpassningar och att det inte går att förvänta sig att undervisningen ska likna 

tävlingsidrott. 

”Det är klart att de får tycka att det viktigt att vinna, men de får inte 

skälla på sina kompisar på en idrottslektion som man kanske gör i ett 

fotbollslag. Det kan jag tycka är lite knepigt. Att få eleverna att förstå att 

de inte måste hävda sig.” (Ida) 

 

En annan respondent beskriver att det varit utmanande att komma till en skola där 

den tidigare läraren i idrott och hälsa arbetat under lång tid och befäst sina metoder 

och arbetssätt. Att som nyutexaminerad införa ett nytt tänk kring såväl metodik som 

innehåll i undervisningen är inte lätt till en början och det upplevde respondenten i 

fråga som särskilt utmanande med de elever som gått längst på skolan. Men i 

förlängningen beskriver respondenten positiva konsekvenser av att ha utvecklat 

undervisningen utifrån sina visioner och idéer. 

”Det har varit en stor börda. Att komma in och försöka vända på allt och 

göra något helt annat. (...) Men nu känns det positivt! För nu är man väl 

där i det skedet att efter tre år har man hunnit ha högstadieeleverna 

ända från början. (...) Samma saker sitter inte kvar i väggarna längre 

och det tycker jag är ganska skönt.” (Oskar) 
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En respondent som arbetar på gymnasiet berättar om elever från bygg- och 

transportprogrammen som han upplever har en förväntning på ämnet som oviktigt 

för deras kommande yrken och att han upplever att i de elevgrupperna är det töntigt 

att vara bra på idrott. Den utmaning som respondenten stött på i dessa elevgrupper 

är att de kommer till lektionerna för att få närvaro, men byter inte om och därför 

krävs stora anpassningar för att undervisningen ska fungera för alla i de klasserna. 

Detta blir en utmaning i ämnet som respondenten inte upplever diskuterats på 

lärarutbildningen och som skulle kunna finnas med i diskussioner kring 

anpassningar i undervisningen. 

 

Även föräldrar och andra grupper i samhället kan ha en annan syn på vad ämnet 

idrott och hälsa ska vara. Flera respondenter beskriver framför allt sådana 

svårigheter på mindre skolor de arbetat på. På de arbetsplatserna hade flera kollegor 

jobbat länge och föräldrar i samhället hade själva tidigare gått på skolan som elever. 

Att då kliva in som ny och bryta mönster kan vara ganska svårt enligt respondenterna 

men på frågan hur man då förhållit sig till rådande kultur på skolan svarar en 

respondent; 

”Vissa gånger är det väl bara att acceptera att det är så. Det jag menar 

med att det sitter i väggarna är att det kommer ju både från eleverna och 

hemifrån eleverna.(…) Föräldrarna har säkert gått på den här skolan 

och vet hur det var på deras tid. (...) Men det är ingenting som har varit 

en negativ syn på det hela.” (Calle) 

 

Förväntningar kan således i det här fallet tolkas vara en svårighet och en 

framgångsfaktor och att skillnaden där emellan ofta tenderar att bero på hur den 

nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa väljer att förhålla sig till dessa 

förväntningar. 

 

Sammanfattningsvis har omgivningens förväntningar på ämnet idrott och hälsa samt 

på läraren i idrott och hälsa, betydelse. Enligt Vonk (1995) visar forskning att oavsett 

hur väl den nyutexaminerade läraren än är förberedd inför sitt nya yrke, uppstår 
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nästan alltid krissituationer. Förväntningar på ämnet idrott och hälsa från kollegor, 

ledning men även elever och föräldrar berättar respondenterna kan skilja sig från de 

egna. Det kan handla om elever som möter nya undervisningsmetoder och känner sig 

förvirrade, kollegor som förväntar sig att läraren i idrott och hälsa ska utföra 

arbetsuppgifter som inte tydligt ingår i arbetsbeskrivningen eller en ledning som inte 

ger det stöd den nyutexaminerade läraren behöver. Respondenterna i föreliggande 

studie identifierar även här stödet från signifikanta andra, ledning och kollegor, som 

en framgångsfaktor. De arbetsplatser respondenterna har erfarenhet av har alla 

genomsyrats av en skolkultur där kollegor hjälper och stöttar varandra. Däremot har 

endast en respondent haft ett organiserat stöd i form av mentor, något som kanske 

medför respondenternas avsaknad av en tydlig introduktion i sitt yrke och på sin 

arbetsplats. 

 

8 Diskussion 

Nedan följer den del avslutande del där diskussion kring studien förs i två delar; en 

metoddiskussion och en resultatdiskussion. Metoddiskussionen tittar närmare på 

föreliggande studies metodval och genomförande för att på så sätt identifiera 

huruvida olika faktorer kan ha påverkat utfallet. Resultatdiskussionen tittar närmare 

på hur resultat i föreliggande studie kan ses i ljuset av tidigare forskning och teoretisk 

utgångspunkt. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie syftade till att beskriva och analysera hur den första tiden i yrket 

uppfattas av den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa med fokus på 

framgångsfaktorer och svårigheter. Syftet var även att undersöka hur processen att 

utveckla sin yrkesprofession som nyutexaminerad lärare i idrott och hälsa kan 

underlättas och stödjas. Forskning visar att 2000-talets lärare har ett komplext 

uppdrag av känslomässig, social och dynamisk karaktär (Knight & Moore, 2012; 

Saunders, 2013). Blomberg och Knight (2015) menar att det finns ett glapp mellan 

lärarutbildning och det verkliga yrkeslivet och Joerger och Bremer (2001) beskriver 

den nyutexaminerade lärarens första tid i yrket som att ”hoppa i vattnet för att lära sig 

simma”. I sin reviewartikel visar Larsson och Redelius (2008) att forskning på 
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skolämnet idrott och hälsa i Sverige har vuxit snabbt i början på 2000-talet. Flertalet 

studier har bidragit till att belysa ämnets historia och nuläge i landet, särskilt ur lärar- 

och elevperspektiv. Forskning visar en osäkerhet kring ämnets syfte och Larsson och 

Redelius (2008) hävdar att det finns kunskapsluckor vad gäller lärandet i ämnet. 

Shoval, Erlich och Fejgin (2008) menar att undervisa idrott och hälsa skiljer sig från 

övriga ämnen då idrott och hälsa är ett ämne med inriktning på motoriska färdigheter 

och därför är det viktigt att titta närmare på specifikt dessa lärares första tid inom 

yrket. Föreliggande studie är ett bidrag till forskning kring framgångsfaktorer och 

svårigheter nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa stöter på i svensk skola.  

 

Resultatet tyder på att de nyutexaminerade lärarna i idrott och hälsa upplever ett stort 

beroende av stöd från kollegor och av praktiskt lärande i mötet med eleverna samt 

svårigheter inom den komplexa lärarrollen som de känt sig oförberedda på. Blomberg 

(2008) beskriver läraryrkets komplexitet som en dynamisk triangel som utgörs av 

elementen lärarens personlighet, lärarrollen och skolorganisationen. Vonk (1995) 

lyfter tre dimensioner av utveckling i processen där läraren går från nyutexaminerad 

till mer etablerad lärare; personlig, professionell och ekologisk dimension (fig.2). I 

föreliggande studie lyfter respondenterna svårigheter inom alla tre dimensioner och 

det är tydligt att det även är komplext att urskilja vad som hör till vilken dimension. 

Nedan diskuterar jag dock valda delar från resultatet i föreliggande studie i relation till 

tidigare forskning samt i ljuset av Vonks teori kring utveckling av professionen i olika 

dimensioner (1995). Därigenom vill jag lyfta utvecklingsmöjligheter för 

lärarutbildning och arbetsgivare vad gäller introduktionen i yrket för nyutexaminerade 

lärare i idrott och hälsa. 

 

8.1.1 Den personliga dimensionen  

Vonk (1995) menar att det är en stor utmaning för den nyutexaminerade läraren att 

växla från studentperspektiv till lärarperspektiv. I denna process möter den 

nyutexaminerade läraren förutom svårigheter i undervisningen, även ett stort ansvar 

vad gäller till exempel elev- och föräldrakontakt, betygsättning och administration av 

olika slag. I utvecklingen av yrkesprofessionen, av ”jag-som-lärare”, menar Vonk 

(1995) att jaget endast existerar i symbios med den kontext elever, kollegor och miljön 

utgör. Utveckling sker först när jagets stabilitet utmanas av nya förutsättningar, för att 
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sedan rekonstrueras i den nya kontexten. Vonk (1995) menar att man måste ha i åtanke 

att processen att ”bli lärare” inte enbart handlar om att lära sig att undervisa. Därför 

är det viktigt att lärarutbildare, arbetsgivare och mentorer har kännedom om även den 

personliga dimensionen i denna process. 

 

Såväl Blomberg och Allen Knight (2015) som Vonk menar att nämnda element, eller 

tillika dimensioner, av professionell utveckling går hand i hand i processen och 

utvecklas simultant och är beroende av varandra. I föreliggande studie framkommer 

svårigheter för den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa som handlar om 

självkritik vid misslyckade undervisningssituationer, stor vikt läggs vid den egna rollen 

i undervisningen. Som framgångsfaktor nämner respondenterna även sig själva som 

bärare av ämnets syfte och att det är viktigt att som lärare i idrott och hälsa att vara 

glad och positiv för att sprida den känslan till sina elever. Att förmedla energi och 

sträva efter att hela tiden utvecklas är andra framgångsfaktorer som respondenterna i 

föreliggande studie lyfter. Detta stämmer till viss del överens med den bild Shoval, 

Erlich och Fejgin (2008) har där de beskriver en diskrepans mellan egna höga 

förväntningar på sig själv yrkesmässigt och återkommande känslor av försämrat 

självförtroende hos den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa. Respondenterna i 

föreliggande studie beskriver sin egen glädje, energi och vilja att utvecklas som positiva 

faktorer. Någon respondent nämner till och med att denne har svårt att se vad äldre 

kollegor gnäller om. Min tolkning är dock att respondenterna  har höga förväntningar 

på sig själva i undervisningen och att de väljer att fokusera på sin egen insats enbart 

vid svårigheter snarare än dem själva i interaktion med eleverna, vilket skulle vara mer 

rimligt utifrån Vonks syn på utvecklingen av jaget-som-lärare i en kontext (Vonk, 

1995).  

 

Andra känslor som respondenterna lyfter är frustration över hög arbetsbelastning, där 

de upplever att arbetsuppgifter som administrativa uppgifter, mentorsuppdraget och 

bedömning stal fokus från det de själva kände var deras huvuduppdrag; undervisning. 

Respondenter utan ämneskollega uttrycker även känslor av isolering och som följd av 

avsaknad av möjlighet till respons ibland annat viktiga didaktiska frågor. Blomberg 

och Allen Knight (2015) slår fast i sin studie att känslomässig balans är nödvändig för 

att lyckas i sitt yrke och att avsaknad av professionellt självförtroende intensifieras av 
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ensamhet och isolering. Dock finner Blomberg och Allen Knight att nyutexaminerade 

har en känsla av brist på stöd från kollegiet då mer erfarna lärare och administrativ 

personal medvetet fjärmat sig från dem genom att inte lyssna på deras förslag och 

idéer. I föreliggande studie berättar respondenterna om motsatsen. De upplever stark 

samhörighet i kollegiet och en känsla av att i egenskap av nyutexaminerad vara 

uppskattad i kollegiet. Flera respondenter beskriver att kollegorna gärna lyssnar till 

deras idéer då de kommer med färsk kunskap från lärarutbildningen och någon 

respondent upplever sig vara en resurs i diskussioner kring bedömning eftersom mer 

erfarna lärare på skolan inte har samma utbildning i det betygssystem som råder.  

 

8.1.2 Den professionella dimensionen  

Till den professionella dimensionen härleder Vonk (1995) ämneskunskap och 

didaktiska förmågor, såväl teoretiska som praktiska. Forskning visar att 

nyutexaminerade lärare ofta upplever svårigheter utifrån ett professionellt perspektiv 

vad gäller disciplin i klassrummet, i undervisningsmetoder och planering av 

undervisning, i bedömning och interaktion med elevernas vårdnadshavare (Hagger, 

Mutton & Burn, 2011; Shoval, Erlich & Fejgin, 2008). Även Vonk (1995) och Blomberg 

och Allen Knight (2015) visar på liknande svårigheter för den nyutexaminerade 

läraren. Blomberg och Allen Knight (2015) menar att det finns ett glapp mellan 

lärarutbildning och verkligheten i skolorna och efterlyser undervisningssituationer 

med förankring i ett sammanhang. I föreliggande studie nämner flera respondenter att 

de är mycket nöjda med lärarutbildningens ämneskurser mot idrott och hälsa och att 

de känner att de fått med sig många bra verktyg att arbeta med i 

undervisningssituationen. Respondenterna känner tvärtemot ovan nämnda forskning 

att de känner sig väl förberedda vad gäller ämneskunskaper och hur dessa kan 

förmedlas på olika sätt. Särskilt positiv var en respondent över de övningar inom 

lärarutbildningens kurser i idrott och hälsa där de fått öva undervisning med en 

besökande skolklass, även om denne efterlyste ännu fler sådana övningar inom 

lärarutbildningen. Att få prova sig fram och hitta sin egen ledarstil och skapa en 

övningsbank som fungerar har, enligt respondenterna, givit en mer trygg och tydlig 

ledarroll. Respondenterna upplever att en framgångsfaktor för att utvecklas 

professionellt är att få använda sina kunskaper praktiskt och att det är i mötet med 

eleverna den utvecklingen sker. Det kan utifrån respondenterna i föreliggande studie 
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tolkas som att lärarutbildningen med inriktning mot idrott och hälsa förbereder sina 

studenter väl kring ämnets innehåll och hur ämnet ska förmedlas för att 

undervisningen ska vara målstyrd och inkluderande enligt forskning. Den delen av 

läraryrket nämner flera respondenter visat sig vara helt i enlighet med deras 

förväntningar. Respondenterna i föreliggande studie verkar på så sätt till viss del ha 

kommit till det stadie som Korthagen och Lagerwerf (1996) beskriver som den 

schematiska nivån av lärande inom undervisning. I den schematiska nivån börjar 

lärarstudenten eller läraren reflektera medvetet kring sina teoretiska och praktiska 

kunskaper och därigenom utveckla en egen personlig praktisk teori. Först här, menar 

Korthagen och Lagerwerf (1996), börjar den lärande önska utveckla en mer teoretisk 

förståelse för de pedagogiska processerna. Ett sådant exempel kan vara att 

respondenterna i föreliggande studie inte verkar ha stött på eller uppmärksammat den 

problematik som kan finnas inom ämnet vad gäller genus, något som annars forskning 

lyfter som ett fokusområde.  

 

Önskemålet från flera respondenter kring ännu mer praktisk kunskap i 

lärarutbildningen visar kanske på att de under sin studietid inte var fullt ut mottagliga 

för den teoretiska nivån, att de som Vonk (1995) beskriver det; inte har lärarperspektiv 

utan studentperspektiv på sina studier och att de fragmentariska pedagogiska 

kunskaperna endast kan få djup och bredd genom ”learning by doing”. Även Herold 

och Waring (2011) menar att en utveckling av lärande där lärarstudenten flyttar fokus 

alltmer från innehållet till processen förutsätter praktik. Herold och Waring (2011) 

förespråkar ett samarbete mellan lärarutbildning och kvalificerade praktikskolor, 

vilket är linje med den uppfattning respondenterna i föreliggande studie har kring 

vikten av VFU-delen i sin lärarutbildning.  

 

En svårighet i yrket som flertalet av respondenterna i föreliggande studie beskriver och 

som överensstämmer med vad tidigare forskning inom ämnet idrott och hälsa (Shoval, 

Erlich & Fejgin, 2008; Seger, 2014; Wiker, 2017), är bedömning och betygsättning. Här 

hade respondenterna önskat mer träning inom lärarutbildningen samt önskar 

tydligare nationella direktiv samt trycker på vikten av kollegialt samarbete och 

pedagogiska diskussioner. Det är tydligt att de respondenter som saknar ämneskollega 

önskar mer stöd och att organisationsfaktorer gör det svårt att söka det stödet på annan 
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nivå än inom den egna skolan. Isolering identifieras som en svårighet av 

respondenterna i föreliggande studie och forskning visar att avsaknad av 

ämneskollegor även medför svårigheter för den mer etablerade läraren i idrott och 

hälsa (MacPhail & Hartley, 2016). Frågan är om det är särskilt svårt att bedöma 

motoriska färdigheter, som ju är specifikt för ämnet, och att det är därför just lärare i 

idrott och hälsa så tydligt lyfter detta som en svårighet i sitt yrke? Därför kan en möjlig 

åtgärd för att överbrygga sådana svårigheter för den nyutexaminerade läraren kunna 

vara att ha mer omfattande studier i bedömning inom kurserna med inriktning mot 

idrott och hälsa i lärarutbildningen, något även föreliggande studies respondenter 

föreslår och efterlyser.  

 

En annan del av yrket som respondenterna i föreliggande studie upplever som 

betungande och svår är läraryrkets komplexitet. Shoval, Erlich och Fejgin (2008) 

finner i sin studie att de nyutexaminerade lärarna i idrott och hälsa tenderar att 

ignorera den mer omfattande pedagogiska kontexten utanför klassrummet, men data 

visar att det inte överensstämmer med respondenterna i föreliggande studie. De 

uttrycker tvärtemot att de inte känner sig tillräckligt förberedda på eller utbildade för 

de arbetsuppgifter som ligger utanför ämnesundervisningen. Joerger och Bremer 

(2001) beskriver en verklighet som stämmer väl överens med den bild respondenterna 

i föreliggande studie ger, från dag ett står den nyutexaminerade läraren utelämnad åt 

sig själv med ett stort ansvar och utan mentorer som kan ge ett organiserat kollegialt 

stöd. Respondenterna i föreliggande studie föreslår att i lärarutbildningen mer få möta 

på delar av läraryrket så som till exempel mentorskap, elevhälsoarbete, arbete med 

särskilda anpassningar utifrån såväl elevers resurser som lokal- och materialmässiga 

resurser samt ämnesövergripande arbete. Detta ligger i linje med vad Blomberg och 

Allen Knight (2015) föreslår kring arbetet med att undvika det glapp mellan 

lärarutbildning och yrkesverksamhet som enligt dem orsakar en förlust av förtroende 

för den egna förmågan att arbeta i klassrum och i skolan hos den nyutexaminerade 

läraren.  

 

8.1.3 Den ekologiska dimensionen  

Vonk (1995) menar att den tredje dimensionen av den utveckling av professionen sker 

i mötet med den specifika kontext som arbetsplatsen, men även skolvärlden generellt, 
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utgör. Den nyutexaminerade läraren behöver förhålla sig till dessa kontexter och 

anpassa sig till bland annat synen på kunskap och god undervisning. Den 

nyutexaminerade möter svårigheter som följer av att de inte är bekanta med varken 

skrivna eller oskrivna regler på skolan. I föreliggande studie berättar flera 

respondenter om förväntningar från andra på ämnet idrott och hälsa som inte stämmer 

överens med deras egna och som därmed blir svåra att hantera. Respondenterna 

berättar om kollegor som förväntar sig att läraren i idrott och hälsa kan ta på sig 

övergripande uppdrag eftersom arbetsbelastningen i ämnet anses låg jämförelsevis. 

Det berättas även om förväntningar från elever och vårdnadshavare kring innehållet 

för ämnet idrott och hälsa och att det känns svårt att hantera då de inte är förenliga 

med syftet med ämnet enligt styrdokument och vad respondenten lärt sig på 

lärarutbildningen. Data från föreliggande studie styrker därmed bland andra den 

intervjustudie Hagger, Mutton och Burn (2011) gjort med nyutexaminerade lärare i 

England och som visar på att orealistiska förväntningar från omgivningen utgör en 

utmaning. Även relationen mellan den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa och 

övriga kollegor kan försvåras då kollegorna upplevs ha förväntningar på läraren i idrott 

och hälsa som står i konflikt med kursplanens mål och syfte (MacPhail och Hartley, 

2016). Detta beskriver en respondent i föreliggande studie i situationer där denne fått 

lära sig att vara extremt tydlig gällande sitt uppdrag gentemot ledning och kollegor 

eftersom det funnits, enligt respondenten, orimliga förväntningar på läraren i idrott 

och hälsa kring ämnesövergripande aktiviteter så som till exempel friluftsdagar. Vonk 

(1995) menar att problemet är att många nyutexaminerade inte har den blekaste aning 

om vilka förväntningar som finns på läraren och om de har det vet de inte hur de ska 

klara av dem.  

 

Att inte vara bekant med arbetsplatsens skrivna och oskrivna regler är något 

respondenterna i föreliggande studie beskriver som en tydlig svårighet som ny på 

jobbet. En respondent nämnde till och med att det varit det jobbigaste med att vara ny 

på arbetsplatsen att inte känna till skolans rutiner. Joerger och Bremer (2001) menar 

att den första tiden inom professionen är ett känsligt skede och Vonk (1995) beskriver 

att den nyutexaminerade läraren ställs inför en mängd nya ansvarsområden från första 

dagen på arbetet, och att denne måste lära sig att förhålla sig till dem. Det är inte alltid 

de metoder den nyutexaminerade läraren upplevde fungerade under praktikperioden 
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på lärarutbildningen har samma goda effekt i den nya skolkontexten och utan stöd kan 

den första tiden inom yrket snarare bli en övergångsrit än en erfarenhet genom 

värdefullt lärande (Vonk, 1995). Alla respondenter i föreliggande studie nämner 

kollegialt stöd som avgörande för att underlätta processen att gå från nyutexaminerad 

till mer etablerade lärare i idrott och hälsa. Det kollegiala stödet har de upplevt funnits 

på alla arbetsplatser så till vida att ämneskollegor, likväl som kollegor med andra 

ämneskombinationer, har varit väldigt hjälpsamma och stöttat genom att fungera som 

informatörer kring verksamheten samt som bollplank i mer pedagogiska diskussioner. 

Några respondenter berättar att de har ett nära samarbete med sina ämneskollegor och 

att det varit värdefullt att få lära sig av kollegornas undervisningsmetoder, att inte 

behöva bygga upp allt själv från början. Vonk (1995) beskriver olika strategier för 

socialisering hos den nyutexaminerade läraren och en av dem är att den som känner 

sig bekväm anpassar sig och införlivar rådande skolkultur. Två respondenter i 

föreliggande studie som saknat ämneskollegor berättar om svårigheter kring att 

förändra den syn på ämnet idrott och hälsa som funnits sedan förut och att det tagit 

tid och kraft att göra det. Vonk (1995) beskriver det som en annan 

socialiseringsstrategi, där den nyutexaminerade läraren inte är överens med rådande 

skolkultur och bestämmer sig för att följa sin egen väg. Här menar Vonk (1995) att den 

strategin endast är framgångsrik för den nyutexaminerade läraren som har en hög 

tolerans mot frustration hos till exempel elever som möter nya sätt att se på 

undervisning och ämnesinnehåll. Det förefaller i föreliggande studie att 

nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa har en större fallenhet att anpassa sig till 

rådande skolkultur då det finns ämneskollegor som jobbat ett längre tag på 

arbetsplatsen, medan de som saknar ämneskollegor oftare väljer en egen väg som de 

får kämpa för. I dessa fall uttrycker dessa respondenter en avsaknad av och ett 

önskemål om en ämneskollega att få dela uppdraget med vilket tyder på att även om 

läraryrket är ensamt i undervisningssituationen är det, likt Knight och Moore (2012) 

beskriver det; ett yrke av känslomässig, social och dynamisk karaktär. Vonk (1995) 

menar att strategin att anpassa sig till rådande skolkultur kan möjliggöra ett lärande 

för den nyutexaminerade av läraryrkets ”hantverk”, men att det inte ska göras genom 

att enbart imitera en erfaren kollega utan att lära sig att lösa problem på egen hand. I 

föreliggande studie anser jag att respondenterna reflekterar kring detta då de uttrycker 

värdet i att använda kollegorna som ”bollplank” samt berättar om kollegornas 

uppskattning av de idéer de nyutexaminerade lärarna kommer med. Enligt min 
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tolkning betyder det att det är en lärandeprocess med ett utbyte kollegor emellan 

snarare än enbart reproduktion av rådande skolkultur. 

 

8.2 Teoridiskussion 

En av svårigheterna med att identifiera en kvalitativ studies teoretiska ramverk är att 

kvalitativ forskning snarare är inriktad mot att induktivt bygga kunskap än att testa 

hypoteser och teorier. Detta ska inte förväxlas med att teorin inte har någon plats i 

kvalitativ forskning. All forskning grundar sig i ett teoretiskt ramverk då en studies 

design inte kan utformas utan ett problem och utan forskningsfrågor (Merriam, 1994). 

Det teoretiska ramverket utgör den underliggande strukturen och i föreliggande studie 

växte det fram genom resultat i tidigare forskning som visade på den komplexa kontext 

som lärare arbetar i. En forskningslucka fanns vad gäller svenska studier kring den 

nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa och Vonks modell användes som teoretisk 

utgångspunkt och teoretiska begrepp för att undersöka, kategorisera och analysera 

data i föreliggande studie. I diskussionsdelen knyts även föreliggande studies resultat 

till tidigare forskning, vilken också utgör en del av det teoretiska ramverket. 

 

En fördel med att använda Vonks modell var att det var lätt att hålla fokus i utformning 

av intervjuguide och i redovisning och diskussion av resultat. Utan ett teoretiskt 

ramverk riskerar forskning att tappa fokus i ett omfattande empiriskt material, men 

samtidigt finns risk för att missa relevanta och viktiga frågor i datainsamling samt att 

fastna i vald teoretisk utgångspunkt och i databearbetning se det man vill se (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Det är tydligt i föreliggande studies resultat att Vonks teori kring 

den nyutexaminerade lärarens utveckling är relevant. Data visar på att det finns såväl 

framgångsfaktorer som svårigheter som kan kopplas till de olika dimensionerna. Det 

är också tydligt att de olika dimensionerna kan identifieras i upplevelser hos den 

nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa såväl som nyutexaminerade lärare i andra 

ämnen och i andra länder. Vald teoretiskt grundantagande och teoretiska begrepp har 

på så sätt gott förklaringsvärde för föreliggande studie. 

 

En nackdel med föreliggande studies teoretiska utgångspunkt upplevde jag var att det 

var svårt att hålla isär personlig, professionell och ekologisk dimension. Vonk (1995) 
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menar dock att de tre dimensionerna utvecklas i symbios och synkroniserat och därför 

bedömer jag det naturligt att det även finns svårigheter i att skilja dimensionerna åt. 

Syftet i föreliggande studie var att beskriva framgångsfaktorer och svårigheter för den 

nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa, inte att kategorisera dem. Dock var den 

teoretiska utgångspunkten viktig för att belysa komplexiteten i respondenternas 

upplevelser och för att klargöra vikten av kunskap kring detta. 

 

Ett intressant grepp hade varit att undersöka närmare den inlärningsmodell Korthagen 

och Lagerwerf (1996) beskriver för att närmare förstå i vilken nivå av lärande inom 

undervisning den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa befinner sig. På så sätt 

hade det kanske varit möjligt att bidra med kunskap kring vilka delar lärarutbildning 

respektive arbetsgivare bör bidra med för att underlätta den nyutexaminerades 

utveckling eftersom den modellen belyser vilken nivå av medvetande den lärande har 

i olika faser av processen. 

 

8.3 Metoddiskussion 

Enligt Bryman (2011) finns svårigheter att direkt överföra de begrepp den kvantitativa 

forskningens använder för att mäta en studies kvalitet; reliabilitet och validitet. Kvale 

(1997) menar att det inom den kvalitativa traditionen återfinns det praktiska 

problemet att verifiera intervjukunskap samt nämner reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet som ”vetenskapens heliga treenighet”. Kvale (1997) avfärdar dock en 

objektiv, universell sanning men ser svårigheterna att validera kvalitativ forskning 

bygger på dess enastående förmåga att spegla och sätta i fråga den undersökta sociala 

verkligheten i all dess sammansatthet. I enlighet med Bryman (2011) ska jag för att 

övertyga om föreliggande studies tillförlitlighet noga redovisa styrkor och svagheter 

samt motivera val som gjorts. 

 

8.3.1 Metodval 

I enlighet med fenomenografin bedömdes att semistrukturerade intervjuer skulle 

passa bäst som metod för datainsamling. Eftersom det var uppfattningar och egna 

perspektiv hos de nyutexaminerade lärarna i idrott och hälsa som skulle undersökas 

ser jag inget annat lämpligt metodval än intervju. Däremot skulle det kunna tänkas att 
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en fokusgruppintervju skulle bidra med en annan vinkel då en sådan hade kunnat 

bedrivas med respondenterna i föreliggande studie. En gruppintervju kan mycket väl 

frambringa en livfull mellanmänsklig dynamik och demonstrera det sociala samspel 

som leder fram till intervjusvaren (Kvale, 1997). Dock ville jag, i enlighet med den 

fenomenografiska ansatsen, få fram en varierad bild av uppfattningar och i en 

fokusgruppintervju riskerar respondenterna att påverka varandra. En 

fokusgruppintervju är också ett mindre bra val då temat för intervjun är känsligt och 

personligt (Merriam, 2009). Det bedömde jag att föreliggande studies tema kunde vara 

och slöt därför bort det alternativet. Den strukturerade intervjun ger inte utrymme för 

samma flexibilitet och följsamhet som den semistrukturerade intervjun, utan liknar 

mer den kvantitativa enkäten men i muntlig form (Merriam, 2009). Den 

ostrukturerade intervjun används ofta då för lite kunskap finns för att ställa relevanta 

frågor inom temat och då ofta i kombination med andra metoder för att samla in data 

(Merriam, 2009).  För att säkerställa föreliggande studies reliabilitet togs, så som 

semistrukturerade intervjuer, hjälp av en noga utarbetad intervjuguide (bil.1). Detta 

medför att data till viss del skulle se likadant ut om studien skulle göras igen med 

samma respondenter. Dock innebär att intervjua ett hantverk där målet är att 

intervjuaren ska kunna fatta reflekterade beslut på plats, byggda på kunskap om ämnet 

för undersökningen, de tillgängliga metodologiska alternativ som finns och dess 

förmodade konsekvenser för projektet som helhet. Ett sådant beslut kan vara huruvida 

huvudfrågan följs upp av följdfrågor eller om nya uppslagsändar i intervjusituationen 

ska följas upp. Kvale (1997) menar att även om det är önskvärt att öka 

intervjuresultatens reliabilitet för att motverka godtycklig subjektivitet, kan en för 

stark tonvikt på reliabiliteten motverka kreativitet och föränderlighet (s. 213).   

 

8.3.2 Urval 

I föreliggande studie bestämdes att åtta intervjuer skulle göras för att kunna se mönster 

och för signifikant generaliserbarhet. Ett större urval skulle kunna ge bättre underlag 

för statistiska generaliseringar. Men med tanke på tid, resurser och bedömningen att 

alltför omfattande data skulle göra det svårt att göra några mer ingående tolkningar av 

intervjuerna bedömdes att åtta intervjuer skulle vara nödvändiga utifrån studiens 

syfte. Kvale (1997) visar också på att psykologins historia menar att man bör 

koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om syftet är att erhålla generell 
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kunskap och att det snarare är intervjuernas kvalitet än kvantitet som är avgörande för 

tillförlitligheten. I föreliggande studie användes ett kriterierelaterat urval för att få ett 

urval från vilket så mycket kunskap som möjligt kunde fås. Därför valde jag att 

kontakta lärare i idrott och hälsa i två forum och där be intresserade nyutexaminerade 

att medverka i min intervjustudie. För att studien skulle få en mer statistisk 

generaliserbarhet kunde ett slumpmässigt urval gjorts, men i kvalitativ forskning är ett 

icke slumpmässigt urval mest lämpligt (Merriam, 2009). En svaghet med föreliggande 

studies urval är dock att respondenterna valde sitt medverkande, vilket skulle kunna 

grunda sig i en något mer positiv upplevelse av sin första tid inom yrket än de som 

valde att inte medverka av olika anledningar. Samtidigt spelar bekvämlighet på något 

sätt nästan alltid roll i det strategiska urvalet, eftersom det baseras på faktorer som tid, 

plats, tillgänglighet och ekonomiska resurser (Merriam, 2009). Variationen i mitt urval 

med hänseende till kön, ålder, stadie för undervisning för respondenterna samt deras 

arbetsplatsers geografiska läge och förutsättningar, bidrar dock till att öka studiens 

tillförlitlighet. 

 

8.3.3 Genomförande 

Tidsramen hölls i alla intervjuer och jag upplevde inte att den faktorn påverkade 

kvaliteten på resultatet då alla frågor och eventuella följdfrågor hanns med och då 

respondenten gavs tid i slutet på intervjun för egna funderingar eller frågeställningar. 

I två av intervjuerna blev vi kort avbrutna av en kollega till respondenten och det skulle 

kunna ha påverkat intervjuns tillförlitlighet, men i genomlyssning av ljudinspelningen 

efteråt bedömde jag att störningsmomentet inte påverkat respondentens svar i någon 

tydlig riktning. En intervju gjordes på grund av missförstånd kring tid och datum på 

annan plats än arbetsplatsen. Detta gjorde att tidsperspektivet påverkade intervjun 

något, att början av intervjun blev lite mindre förberedd med teknik och intervjuguide. 

Även där bedömde jag i genomlyssning av inspelad intervju att intervjuguiden hjälpte 

till att hålla fokus och att intervjudata blev tillförlitligt. Tre av intervjuerna 

genomfördes på grund av geografiskt läge på respondentens arbetsplats, via telefon. 

Svårigheten med telefonintervjuerna var att det mellanmänskliga samspelet mellan 

respondent och intervjuare blir svårare. I genomlyssning av inspelning av dessa 

intervjuer framkommer tydligt att det oftare förekommer pauser där jag väntar ut 

respondenternas svar som ibland gör respondenterna osäkra. Jag märker även att det 
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i telefonintervjuerna var lättare att avbryta respondenten innan denne var helt färdig i 

sitt uttalande. Kvale (1997) benämner den typen av intervjufrågor som ibland enbart 

kan innebära en nick från intervjuaren eller ett uppmuntrande ”mm” som 

uppföljningsfrågor. Just sådana kan uppmuntra respondenten att fortsätta sin 

beskrivning och på så sätt ge ett mer uttömmande svar. Dock lärde jag mig under 

studiens gång att hantera detta allt bättre och i den sista av intervjuerna, som var en 

telefonintervju, märkte jag inte av denna svårighet på samma sätt som i den första 

intervjun. 

 

Att respondenterna visste vid intervjuns start att jag själv undervisar i idrott och hälsa 

kan ha påverkat dem i deras svar och i vissa intervjuer fick jag även ett kvitto på det då 

respondenten härledde något svar till min erfarenhet av yrket. Min egen erfarenhet och 

mina egna uppfattningar kan ha påverkat framför allt följdfrågor som jag valde att 

ställa respektive inte ställa samt stickspår som dök upp i intervjuerna som jag valde att 

följa respektive inte följa. I det avseendet kan min förförståelse försvårat situationen 

och reliabiliteten i intervjuerna. Där var dock intervjuguiden till hjälp att hålla fokus 

på studiens syfte. Intervjuguiden var noga framarbetad för att intervjusvaren skulle 

kunna kategoriseras och mina huvudfrågor var samma i alla intervjuer. Min 

förförståelse för temat upplevde jag som en styrka i intervjun då jag visste vad jag 

frågade om och intresserade mig för svaren. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att 

intervjuaren verkligen lyssnar och kan följa upp intervjusvar som kan behöva ett 

förtydligande för att få en mer tillförlitlig utgångspunkt för den senare analysen. Det 

är ändå naturligt att i föreliggande studie betrakta data med utgångspunkt i den 

konflikt min förförståelse kan ge mellan hermeneutiskt tolkande och fenomenografiskt 

beskrivande. 

 

Jag valde att göra ljudinspelningar av intervjuerna för att på så sätt bevara all data till 

analysskedet. Ett annat sätt att dokumentera intervjuer kan vara att föra anteckningar. 

Eftersom respondenterna samtyckte till ljudinspelning bedömdes det vara ett bättre 

alternativ då svårigheten med anteckningar är att hinna med att föra dem samt avgöra 

vilken data som bör antecknas (Merriam, 2009). Ytterligare ett alternativ för 

dokumentation är videoinspelning för att på så sätt även kunna bevara det ickeverbala, 

så som till exempel kroppsspråk. En nackdel med videoinspelning är att den kan få 
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respondenten att känna sig obekväm i situationen och på så sätt påverka intervjun. Jag 

bedömde därför att ljudinspelning var det bästa alternativet för föreliggande studie och 

i intervjuerna fungerade det på ett bra sätt. Tekniken strulade inte och 

ljudinspelningarna höll bra kvalitet. 

 

8.3.4 Databearbetning 

Trots den tidskrävande metod för databearbetning transkribering är, utgör en 

ordagrann utskrift av ljudinspelningarna det bästa underlaget för analysskedet (Kvale, 

1997; Merriam, 2009). Jag valde att påbörja transkriberingen av intervjuer innan alla 

intervjuer var gjorda för att kunna utnyttja den tid jag hade till förfogande för 

uppsatsskrivandet. Detta kan ha påverkat mina senare intervjuer på så sätt att 

transkriberingen gjorde att jag fick upp ögonen för intressanta fynd som jag ville följa 

upp även i senare intervjuer. En sådan var frågeställningen kring den ekologiska 

dimensionen där jag i mina första intervjuer frågade hur det varit för respondenten att 

möta skolan som kontext. Frågeställningen var svår och jag fick omformulera den för 

att få svar som motsvarade den kategorin. I senare intervjuer använde jag mig av den 

omformulerade frågeställningen redan initialt. Det är ett väldokumenterat faktum att 

även en obetydlig omformulering av en fråga i en undersökning kan inverka på svaret 

(Kvale, 1997). Jag var dock noga med att inte ställa ledande frågor för att få stöd för 

egna uppfattningar och Kvale (1997) menar att det ofta förbises att ledande frågor 

ibland kan vara nödvändiga utifrån sammanhanget. I föreliggande studies syfte ligger 

att beskriva uppfattningar av sin första tid inom yrket hos nyutexaminerade lärare i 

idrott och hälsa. Att jag fick möjlighet att omformulera vissa frågeställningar för att 

mer varierade beskrivningar skulle ges utrymme bedömde jag vara viktigare än att 

bevara de frågeställningar jag formulerat i min intervjuguide som inte tolkades av 

respondenterna som jag tänkt mig.  

 

Att själv transkribera sitt intervjumaterial istället för att anlita någon för uppgiften ger 

en närhet till data som annars går till spillo, även om tiden för transkribering skulle 

kunnat läggas på en mer omfattande analys. I mitt fall kunde intervjuerna inte bokas 

in annat än under en längre tidsperiod på två månader, vilket också gav tid att 

kontinuerligt transkribera genomförda intervjuer.  



69 
 

 

Data från intervjuerna bearbetades genom meningskoncentrering och identifiering av 

centrala teman. De teman som identifierades i föreliggande studie valdes ut dels 

utifrån hur pass frekvent de dök upp i de olika intervjuerna, men även data som visade 

på motsatsen redovisades för att ge en så varierad och valid bild som möjligt av 

innehållet. Det är värdefullt att kritiskt granska de egna utgångspunkterna och 

undersöka hur de inverkat på det resultat man fått (Johansson & Svedner, 2010) och 

vad gäller användningen av begrepp fann jag i samtal med min handledare att det 

rådde en förvirring kring begreppet ”idrottslärarutbildningen”. I vardagligt tal kallas 

lärarutbildningen med inriktning mot idrott och hälsa för just 

idrottslärarutbildningen. När det kom till att analysera vilka delar av lärarutbildningen 

som avsetts vid olika uttalanden insåg jag att det hade varit bra att först definiera till 

exempel detta begrepp, kanske som ämnesstudier i idrott och hälsa. 

Begreppsvaliditeten kan i detta fall möjligtvis påverkat resultatet i visst avseende då 

det är svårt att veta om respondenten avsåg ämnesstudierna i idrott och hälsa eller de 

allmänna pedagogikkurserna vid uttalanden om ”idrottslärarutbildningen”. 

 

9 Slutord 

Sammanfattningsvis styrker föreliggande studie att den utveckling av profession som 

den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa genomgår sker i flera dimensioner och 

att dessa dimensioner utvecklas synkroniserat och till stöd varandra emellan. 

Forskning menar att det är av yttersta vikt att den nyutexaminerade läraren får stöd i 

denna utveckling för att genom egen praktik tillgodogöra sig noga reflekterade 

erfarenheter från mer etablerade kollegor (Shoval, Erlich & Fejgin, 2008; Christensen, 

2012; Joerger & Bremer, 2001; Blomberg & Allen Knight, 2015; Vonk, 1995). Vonk 

(1995) förordar ett mentorskap för nyutexaminerade lärare med fokus på och kunskap 

kring alla dimensioner, inte som de flesta handböcker för mentorer som mestadels 

inriktar sig på undervisning ur en mer teknisk aspekt. En mentor med kunskap kring 

såväl personlig som professionell och ekologisk utveckling är en viktig framgångsfaktor 

särskilt vad gäller den nyutexaminerades möjligheter att förena teori och praktik. 

Resultatet i föreliggande studie visar att stödet från kollegor och i första hand 

ämneskollegor är en tydlig framgångsfaktor inom alla dimensioner av utveckling. 

Samtidigt har endast en av respondenterna haft en mentor under sin tid som 
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nyanställd lärare, något som uppenbart strider mot Skolverkets 

introduktionsprogram. 

 

Ett annat förslag till som syftar till att underlätta socialiseringsprocessen i yrket som 

lärare i idrott och hälsa är att bedriva ett aktionsforskningsprogram inom 

lärarutbildningen (MacPhail & Hartley, 2016). På så sätt skulle lärarstudenten redan 

under lärarutbildningen få möjlighet till att reflektera kring det framtida yrket i ett 

praktiskt sammanhang. Herold och Waring (2011) menar att det är av yttersta vikt för 

lärarutbildningen att samarbeta med praktikskolor för att utveckla lärarstudentens 

kunskaper i en kontext. Uppfattningen att praktikperioderna inom lärarutbildningen 

kan utvecklas för att ge en bredare bild av vad läraryrket kommer att innebära, delas 

av föreliggande studies respondenter. Här beskrivs en praktik som mest riktar sig mot 

vad Vonk (1995) skulle kalla ”undervisning ur en mer teknisk aspekt”, 

lektionsplanering och genomförande av lektioner. Det är min tolkning att 

lärarstudenterna i idrott och hälsa redan känner sig mycket väl förberedda inför just 

den delen av det kommande yrket och att även om praktiken nämns som en av de klart 

bidragande faktorerna till det faktumet, kunde kanske fler delar av läraryrket vävas in 

i praktikuppgifter i någon form. Att respondenterna i föreliggande studie känner sig 

oförberedda på yrkets komplexitet framkommer tydligt och visar på att en utveckling 

av medvetande. Hordvik, MacPhail och Ronglan (2017) menar att denna utveckling är 

en del av vad Korthagen och Lagerwerf (1996) kallar gestaltningsprocessen. Här 

strävas efter en balans mellan praktisk och teoretisk kunskap och en ökad kapacitet att 

urskilja nya aspekter av undervisning växer fram. Frågan är om den nyutexaminerade 

läraren redan som lärarstudent hade varit mottaglig för de aspekter av läraryrket som 

respondenterna i föreliggande studie beskriver som delar de inte varit förberedda på. 

Min tolkning är att även om lärarstudenter kanske fortfarande mer befinner sig i den 

del av gestaltningsprocessen där de behöver utveckla en egen personlig praktisk teori 

för att komma till det steg i processen där en mer medvetna pedagogiska koncept och 

principer tar form, skulle vara behjälpta av att vid något tillfälle i lärarutbildningen 

reflektera kring socialiseringsprocessen och hur den upplevs av nyutexaminerade 

lärare i idrott och hälsa samt kring den komplexa lärarrollen.  
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Resultatet i föreliggande studie ger anledning att föreslå följande för att 

nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa ska utvecklas till en mer etablerad lärare i en 

givande lärprocess: 

• Politiker bör arbeta för att skapa förutsättningar för att ett fungerande 

mentorsprogram ska bedrivas på alla skolor i Sverige. 

• Arbetsgivare bör arbeta för att ge mentorerna förutsättningar för att ge den 

nyutexaminerade kollegan det stöd den behöver. Här behövs kunskap kring de 

olika nivåerna av utveckling inom yrket, såväl de personliga och ekologiska som 

de professionella samt en organisation som stödjer mentorsprogrammet. 

• Lärarutbildningen bör reflektera kring de delar den nyutexaminerade läraren i 

idrott och hälsa känner sig oförberedd på och om det är möjligt att förbereda 

dem på dylika aspekter av arbetet, till exempel genom att låta studenterna läsa 

föreliggande studie och diskutera resultatet samt att i VFU-kursen behandla det 

komplexa uppdrag dagens lärare har. 

• Lärarutbildningens kurser med inriktning mot idrott och hälsa bör se över sitt 

innehåll vad gäller bedömning och om möjligt justera det så att det bättre 

svarar mot det behov den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa känner. 

• Forskning bör närmare undersöka vilka av de svårigheter den nyutexaminerade 

läraren i idrott och hälsa kan avhjälpas inom vilken instans, när i processen den 

blivande respektive nyblivne läraren är i en fas där sådana insatser bör göras.  

 

Jag vill passa på att avsluta med att säga att föreliggande studie tydligt visar på den 

positiva kraft den nyutexaminerade läraren i idrott och hälsa utgör. Respondenterna 

uttrycker både glädje och stolthet över sitt yrkesval samt en mycket god vilja att 

utvecklas och lära sig mer. För att bidra till att behålla dem i yrket och göra deras första 

tid till en positiv period i deras utveckling är det av yttersta vikt att lyssna till dem. Jag 

hoppas att den lilla pusselbit min studie bidrar med kan hjälpa till i det arbetet! 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Information om studiens syfte   

Syftet med min studie är att undersöka vilka erfarenheter nyutexaminerade lärare i 

Idrott och hälsa har av sin första tid inom sitt yrke. 

 

Information om etik   

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och de förblir anonyma i arbetet. Det 

inspelade materialet kommer att sparas tills den här uppsatsen har betygsatts och 

ingen kommer kunna identifieras i uppsatsen. Jag kommer att behandla all 

information varsamt och du kan när som helst avbryta eller ångra din medverkan i 

studien.   

•  Samtycker du till att delta i studien?   

•  Godkänner du att den här intervjun spelas in?   

•  Har du några frågor innan jag börjar intervjun?   

  

Bakgrundsfakta   

Ålder? Nuvarande yrkesbefattning? Hur många års erfarenhet av detta? Vilken annan 

erfarenhet av yrkeslivet? Hur många år? Vilken lärarexamen har du? Hur många hp 

idrott och hälsa har du läst? Vilka ämnen har du undervisat? 

  

Frågeställningar   

Huvudfrågorna är tänkta att återkomma i samtliga intervjuer och ska fungera som 

hållpunkter för att leda mig framåt i intervjun. Eventuella följdfrågor är formulerade i 

kursivt.   

  

•  Berätta om dina erfarenheter av hur det går till när en ny barngrupp ska börja  

Personlig utveckling 

 

- Vilka förväntningar hade du på idrottsläraryrket innan du började arbeta som 

lärare i idrott och hälsa? 



 
 

- Om du jämför med dina förväntningar på idrottsläraryrket innan du började 

arbeta som lärare i idrott och hälsa - har din personliga upplevelse av 

idrottsläraryrket förändrats efter första året? Hur? 

- Hur har du utvecklats som person under din första tid inom idrottsläraryrket?  

- Vilka faktorer har påverkat din första tid inom idrottsläraryrket? Hur? 

- Hur nöjd är du med ditt yrkesval? 

 

Professionell utveckling 

 

- Vilka professionella kunskaper inom pedagogik och didaktik har du utvecklat 

under din första tid inom yrket? Vad har påverkat den utvecklingen? 

- Har du upplevt att du har haft ett kollegialt stöd under din första tid i yrket och 

i så fall, på vilket sätt? Hur har det påverkat dig?  

 

Skolan som kontext 

 

- Hur ser du på din integration i skolkulturen? Har rådande normer och 

värderingar påverkat dig? I så fall hur? Finns det saker som ”sitter i 

väggarna” och hur har du i så fall förhållit dig till det? 

- Vilka faktorer inom skolan som kontext har påverkat dig i ditt yrke? Hur? 

 

 

•  Berätta vad du har för erfarenheter av att ta emot barn från förskolor med icke-

traditionella  

Framgångsfaktorer och svårigheter?  

 

 

- Vilka svårigheter som nyutexaminerad idrottslärare har du upplevt inom 

yrket? Hur har dessa påverkat dig? Kan du berätta om en speciellt svår 

situation du upplevt? 

- Vad upplever du är viktigast för att överbrygga dylika svårigheter? 

- Vilka framgångsfaktorer ser du för att gå från nyutexaminerad till mer 

etablerad idrottslärare? Kan du berätta om en speciellt positiv situation du 

upplevt? 



 
 

 

Avslutning 

 

- Är det något du vill tillägga innan vi slutar? 

  

•  Avslutning: Har du något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar?   

  

Efter intervjun antecknas:   

Var genomfördes intervjun? Hur gick intervjun? Reflektioner kring 

påverkansfaktorer.  

Övrig information som kanske inte upptogs på ljudinspelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Förfrågan om deltagande i forskningsstudie om reflektion kring nyutexaminerade 

idrottslärares första tid i sitt yrke. 

 

Mitt namn är Runa Westerlund och jag skriver min magisteruppsats i pedagogik 

vid Umeå Universitet. Jag ska göra en intervjustudie med nyutexaminerade lärare 

i Idrott och hälsa. 

 

Många nya lärare upplever en så kallad ”praxischock” då de som 

nyutexaminerade ställs inför mycket komplexa och dynamiska situationer i sitt 

jobb. Att vara ny på jobbet och att praktiskt utöva det som lärts in till mesta del 

teoretiskt under lärarutbildningen är svårt och ovant. För den nyutexaminerade 

läraren i Idrott och hälsa finns det många aktörer och faktorer att förhålla sig till 

och krav att leva upp till. Projektet syftar till att undersöka hur nyutexaminerade 

lärare i Idrott och hälsa upplever sin första tid inom sitt yrke och vilket stöd som 

funnits respektive saknats. Du som lärare i Idrott och hälsa får denna förfrågan om 

att delta i en studie om reflektion kring din yrkessituation. Om du vill delta så 

skulle jag gärna genomföra en intervju kring detta tema med dig. Omfattningen är 

ett intervjutillfälle på ca 1 timme. De intervjuer jag genomför spelar jag gärna in 

för att underlätta dokumentationen.  

 

Studien handlar inte om att bedöma dina insatser i ditt yrke utan är fokuserad på 

att undersöka hur olika faktorer påverkar din uppfattning om din första tid inom 

ditt yrke samt hur du som nyutexaminerad lärare i Idrott och hälsa uppfattar 

olika former av stöd på din arbetsplats och den förberedelse inför yrkeslivet du 

fått under lärarutbildningen. Ditt deltagande i studien är frivilligt och om du 

skulle uppleva att några frågor under intervjun är känsliga går det bra att avbryta 

ditt deltagande när du vill, då avför jag dig från studien och raderar den data som 

vi hunnit samla in. Ditt deltagande i studien är anonymt och det kommer inte att 

framgå att just du deltagit i studien, då inga namn eller andra personliga uppgifter 

om deltagarna kommer att omnämnas.  

Jag är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få och resultatet av studien kommer 

att presenteras i min magisteruppsats i pedagogik. Om du vill ta del av uppsatsen 



 
 

kan jag maila den efter betygssättning. Har du frågor eller funderingar kring  

studien är du mycket välkommen att kontakta mig: 

 

Med vänlig hälsning 

Runa Westerlund  

Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


