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1. Inledning 
 
Det är nog många blivande lärare som någon gång hört att första åren som lärare är svåra, detta 

från tidigare studenter eller från handledare under praktikperioder på utbildningen. En vanlig 

synpunkt är att arbetsbelastningen är särskilt stor i början, med tanke på brist av erfarenhet och 

brist på material. Att övergången från student till lärare innefattar ett större ansvar och en helt 

annan arbetssituation än livet som student. Detta är aspekter som jag har hört av många under 

min tid som lärarstudent. Frågan som väcks är således hur det verkligen är att komma ut som 

nyutbildad samhällskunskapslärare? 

 
1.1 Problemformulering 

Det har kommit alarmerande rapporter om lärares psykiska hälsa. I en rapport som lärarnas 

riksförbund har genomfört framkommer det att hälften av lärarna som tillfrågats funderar på att 

byta jobb. Samtidigt är lärarbristen ett faktum, och fler utbildade lärare behövs.1 Det är således 

ett samhällsproblem att lärare funderar på att byta jobb, samtidigt som det behövs mer lärare. 

Samhällsproblemet ger ett behov av mer forskning för att beskriva situationen för nya lärare i 

skolan. Detta för att kunna åtgärda problemet, för att följaktligen fler lärare ska vilja stanna i 

yrket. 

I en enkätstudie om lärares arbetssituation som lärarförbundet har genomfört visar resultatet att 

8 av 10 gymnasielärare anser att arbetsbelastningen är för hög. Detta kan enligt rapporten leda 

till psykisk ohälsa hos lärare samt att lärare väljer att lämna yrket.2 Det finns även rapporter om 

att första året som lärare har en särskilt hög arbetsbelastning och att det råder en stor stress 

bland nyutbildade lärare.3 Situationen för lärare, och särskilt för nyutbildade lärare är således 

något som bör undersökas vidare, för att fler lärare ska stanna i yrket och för att 

arbetssituationen ska förbättras.  

Ämneslärarprogrammet är en femårig utbildning som ska förbereda inför yrket som 

gymnasielärare. När en kommer ut som färdig lärare ställs en inför utmaningar. Utmaningar 

som utbildningen kanske inte förberett en för. Samhällskunskap är ett brett ämne som innehåller 

																																																													
1 Hedman, Emil, Varannan lärare har funderat på att lämna yrket, Skolvärlden, 2018-07-03.  

2 700 gymnasielärare om sin arbetssituation, Lärarförbundet, 2016. 

3 Hernvall, Anna-Lena, Första året är ett stresstest, Skolvärlden, 2014-07-01.  
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ekonomi, statsvetenskap, sociologi och även mediakunskap.4 Under ämneslärarprogrammet 

läser inte studenterna alla ämnesområden som de senare ska undervisa i, exempelvis 

privatekonomi och mediakunskap.5 Detta kan vara något som skapar problem för den 

nyexaminerade samhällskunskapsläraren i sitt yrkesutövande, vilket ger ett behov av forskning 

specifikt om situationen för nyutbildade samhällskunskapslärare.  

Den forskningen som finns om övergången från utbildning in i läraryrket är allmän. Den 

fokuserar på allmänna svårigheter för lärare med olika ämnen och för olika åldrar. Den tidigare 

forskningen har berört problem som nyutbildade lärare ställs inför, men inte specifika problem 

i samhällskunskapen. Det som denna uppsats bidrar till att studera övergången från utbildning 

till specifikt samhällskunskapslärare för gymnasiet. Mycket av den tidigare forskningen är även 

10 till 20 år gammal.6 Under dessa år har förändringar i skolans värld skett, till exempel den 

nya läroplanen lgy11. Detta medför att övergången från utbildning in i läraryrket kan ha 

förändrats, och det blir ytterligare ett motiv för att ta fram mer ny forskning på området.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera vilka svårigheter som 

samhällskunskapslärare upplever att de möter i början av deras yrkesutövande, hur de hanterar 

dessa och vilka skolkulturer som finns runt om dem för att hjälpa dem. Uppsatsen har som syfte 

att bidra till en ökad kunskap om övergången från utbildning till yrkesutövande för 

samhällskunskapslärare. 

Frågeställningar: 

- Vad för svårigheter upplever nyutbildade lärare att de möter i 

samhällskunskapsundervisningen? 

- Vad finns det för skolkulturer för att hjälpa nyutbildade lärare i samhällskunskap?  

- Hur hanterar nyutbildade samhällskunskapslärare dessa svårigheter? 

 

																																																													
4 Skolverket. 2011. Ämne – Samhällskunskap. 

5 Umeå Universitet. Kursplanerna för samhällskunskap 1, 2 och 3. 	

6 Se avsnittet tidigare forskning. 



	 7 

1.3  Ordförklaring 

En skolkultur innebär de normer, värderingar och idéer som utmärker en skola. Det innebär 

vilket klimat och tankesätt som finns på skolan. Exempelvis vilka ideal som råder och vilka 

riktlinjer som finns för agerande i skolan. Skolkulturen inverkar på hur sammanhållningen ser 

ut på skolan, vilket samarbetsklimat som råder, hur beslut tas i skolan och vilken 

kommunikation som råder.7 I teoriavsnittet utvecklas det vidare om skolkulturer.  

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete kommer att fokusera specifikt på samhällskunskapslärare verksamma inom 

gymnasieskolan. Dels beror detta på att det är här det finns en forskningslucka, vilket ger ett 

behov av mer forskning. Det beror även på ramfaktorer som tid för arbetet och resurser som 

finns tillgängliga. Att specifikt fokusera på samhällskunskapslärare kan ge en annan bild och 

andra svårigheter för de nyutbildade lärarna vilket motiverar avgränsningen.   

Det har även vidtagits en avgränsning att fokusera på nyutbildade lärare som tagit examen vid 

Umeå universitet. Denna avgränsning har gjorts med avsikt att de nyutbildade lärarna ska ha 

fått en liknande utbildning, vilket ger en styrka i att analysera exempelvis hur utbildningen har 

förberett lärarna, eftersom jag får flera lärares upplevelser av samma utbildning. Det har även 

gjorts med syfte att få en tydlig urvalsgrupp, nämligen nyutbildade lärare från Umeå universitet 

som tagit examen för 0,5 till 1,5 år sedan. Det är även med avsikt att geografiskt avgränsa 

studien till närområdet för att underlätta studiens genomförande.  

 

 

 

  

																																																													
7 Andersson, Gunnar, Bennich-Björkman, Li, Johansson, Eva och Persson, Anders, ”Skolkulturer – 
tröghet, förändring, framgång”. I Skolkulturer. Anders Person (red.), 11-32, Lund: Studentlitteratur, 
2003, s. 11.   
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2 Tidigare forskning 

Forskningen som valts ut i detta avsnitt är den som är relevant för denna studie. Därav handlar 

den om lärarsocialisation och ingången i läraryrket. Forskningen som finns inom området är 

allmän om övergången från utbildning till läraryrket, och majoriteten av forskningen är för 

grundskolelärare. Mycket av forskningen är över 10 till 20 år gammal, vilket gör att situationen 

kan ha förändrats. Detta med undantag för Ulf Lundströms rapport, men även denna är om den 

allmänna ingången i läraryrket och för grundskolelärare.  

2.1 Forskning om grundskolelärare 

Karl Øyvind Jordell har skrivit en rapport med titeln ”Fra pult til kateter”. Detta är en studie 

om socialisering till läraryrket. Jordell har i studien undersökt socialiseringen både under 

utbildning till lärare och under de första åren i yrket. Det är en redogörelse för erfarenheter och 

påverkansfaktorer. Studien behandlar den allmänna socialiseringen in i läraryrket.8   Resultatet 

av studien är att lärarutbildningen har en begränsad påverkan i socialiseringen till lärare. Det 

som påverkar lärarsocialisationen mer än lärarutbildningen är de första åren i yrket, de första 

erfarenheterna av yrkesutövning som nyutbildade lärare får.9  

Annelis Jönsson har skrivit en rapport med titeln ”Lärarstuderandes socialisering till lärare 

och deras bedömning av sin utbildning”. Denna har undersökt hur lärarutbildningen förberett 

grundskollärare inför yrket och har en inriktning av att vara utvärderande av utbildningen.  

Jönsson har använt enkäter och intervjuer för att samla in empiri och har ett representativt urval 

av grundskollärare som påbörjade sin utbildning 1994.10 Resultatet visar att svårigheter för 

nyutbildade lärare ligger i konfliktlösning och pedagogiskt ledarskap, samt att lärarutbildningen 

spelar en liten roll i socialiseringen till lärare.11  

																																																													
8 Øyvind Jordell, Karl, Fra pult til kateter.  Universitetet i Tromsö, 1986, s. 1.   

9 Øyvind Jordell, Karl, Fra pult til kateter.  Universitetet i Tromsö, 1986, s. 464-465. 	

10 Jönsson, Annelis, Lärarstuderandes socialisering till lärare och deras bedömning av sin utbildning. 
Lunds universitet, 1998, s. 9-10.	

11 Jönsson, Annelis, Lärarstuderandes socialisering till lärare och deras bedömning av sin utbildning. 
Lunds universitet, 1998, s.56-61.  
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Ulf Numan har skrivit en forskningsrapport med titeln ”Sju terminer i verkligheten”. Denna 

rapport beskriver hur lärare efter sju terminer i yrket ser på sin utbildning och på mottagandet i 

skolorna. Det är grundskollärare som Numan har undersökt, som tagit examen 1997. Resultatet 

av rapporten visar att mottagandet i skolorna hade vissa brister, till exempel i brist på stöd från 

rektor/skolledning. Det var även flera aspekter som saknades eller upplevdes som bristfälliga i 

utbildningen, bland annat konflikthantering och arbete med elever i behov av särskilt stöd.12  

Ulf Lundström har skrivit en rapport med titeln ”Nyutbildade lärares erfarenheter av den första 

tiden i yrket”. Denna rapport beskriver allmänt ingången i läraryrket och nyutbildade lärares 

erfarenheter av detta. Metoden för insamling av material till rapporten är kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. Urvalsgruppen har varit ämneslärare årskurs 7 till 9 med olika 

ämnen. Rapporten fokuserar särskilt på hur nyutbildade lärare bildar sin professionella 

identitet.13 Resultatet av rapporten kan sammanfattas i att det är en stor skillnad mellan teori 

och praktik, att många nyutbildade lärare upplever en tidsbrist men också drivs av ett 

engagemang för läraryrket.14 

2.2 Forskning om grundskolelärare och gymnasielärare 

Ingrid Andersson har skrivit en studie med titeln ”Nyutbildade lärares yrkessocialisation i 

mötet mellan praktik och teori”. Andersson har undersökt hur nyutbildade lärare upplever att 

komma ut i skolorna och hur de hanterar problem som uppstår. Det är både grundskollärare och 

gymnasielärare med olika ämnen som ingått i studien. Studien berör den allmänna ingången i 

läraryrket. Resultatet synliggör att det finns olika skolkulturer, och både negativt och positivt 

bemötande av de nyexaminerade lärarna. Med en negativ skolkultur menas att det inte finns 

samarbete mellan lärarna, skolans styrning fungerar dåligt och många elever i behov av extra 

stöd inte får det. En positiv skolkultur innefattar istället ett samarbetsklimat och en vilja till 

innovation, att fortsätta att utvecklas och lösa problemen. Studiens resultat visar att om den 

																																																													
12 Numan, Ulf, Sju terminer i verkligheten. Luleå tekniska universitet, 2002, s. 1.   

13 Lundström, Ulf, Nyutbildade lärares erfarenheter av första tiden I yrket. Umeå Universitet, 2019, s. 
13. 

14 Lundström, Ulf, Nyutbildade lärares erfarenheter av första tiden I yrket. Umeå Universitet, 2019, s. 
42. 
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nyutbildade lärarens ingång i yrket blir positivt eller negativt beror mycket på skolkulturen och 

hur den nyutbildade läraren bemöts. 15  

Arja Paulin har gjort en avhandling med titeln ”Första tiden i yrket- från student till lärare”. 

Detta är en studie av svårigheter som lärare möter de första åren i yrket. Hon har allmänt 

behandlat ämnet och har med lärare med olika inriktningar i studien, det är lärare från första 

klass till gymnasiet och med olika ämnen. Studiens resultat visar att det är många svårigheter 

kring social kompetens som exempelvis konflikthantering och kontakt med föräldrar. Hon har 

inte behandlat mer specifika svårigheter för de olika ämnena eller åldrarna på eleverna.16   

2.3 Forskning om gymnasielärare 

En enkätstudie har genomförts av Eva Bejerot m.fl. med titeln ”Förberedd för läraryrket? 

Lärare under 40 år av reformer”. Denna har undersökt hur väl lärarutbildningen har förberett 

gymnasielärare inför yrket. Gymnasielärare har fått svara på enkäter retrospektivt om hur de 

uppfattat att lärarutbildningen har förberett dem. Resultatet visar att övergången mellan 

lärarutbildning och yrkesutövningen som lärare är fylld av svårigheter. Studien menar även att 

glappet mellan utbildningen och yrket har blivit större över tid, och är större än tidigare idag. 

Vissa aspekter av lärarutbildningen har förbättrats som exempelvis stöd till elever med särskilda 

behov, medan andra har försämrats som exempelvis metodik och praktik.17  

2.4 Sammanfattning kring forskningsläge 

Resultaten av den tidigare forskningen kan således sammanfattas i att lärarutbildningen upplevs 

ha brister och ha liten påverkan på lärarsocialisationen. Att svårigheter för nyutbildade lärare 

kan bestå av konflikthantering, pedagogiskt ledarskap, metodik och föräldrakontakt. Resultatet 

av den tidigare forskningen visar att det är svårt att gå från utbildning till yrket som lärare, men 

att bemötandet i skolan kan förenkla eller försvåra för den nyutbildade läraren.  

																																																													
15 Andersson, Ingrid, Nyutbildade lärares yrkessocialisation i mötet mellan praktik och teori. 
Linköpings universitet, 2006, s. 65-70.  

16 Paulin, Arja, Första tiden i yrket – från student till lärare. Diss., Stockholms universitet, 2007, s. 5.  

17 Bejerot, Eva, Hasselbladh, Hans, Forsberg, Tina, Parding, Karolina, Sehlstedt, Therese, & 
Westerlund, Joakim, ”Förberedd för läraryrket? Lärare under 40 år av reformer”, Arbetsmarknad & 
Arbetsliv, 24, 2018, s. 7–26. 
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Slutligen kan man konstatera att den forskning som finns är således allmänt om ingången i 

läraryrket och majoriteten av forskningen börjar vara 10 till 20 år gammal, vilket gör att 

situationen kan ha förändrats, eftersom exempelvis läroplanen har förändrats. Den tidigare 

forskningen fokuserar inte särskilt på lärare i vissa ämnen, utan allmänt om att vara nyutbildad 

lärare. Således finns det en kunskapslucka om svårigheter specifikt för samhällskunskapslärare 

och hur det ser ut i dagens samhälle. Detta ska denna uppsats bidra till att fylla och fokusera 

mer specifikt på samhällskunskapslärares socialisering in i yrket och de svårigheter som de 

möter.  
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3 Teori 

Socialisation handlar om att skolas in i ett sammanhang, in i en institution. Olika val av yrken 

påverkar människor, och människor formas efter det yrke som de har. Detta kan ske på mycket 

skilda sätt, beroende på om det exempelvis är en fotbollsspelare eller en läkare en människa vill 

bli. Därav är det viktigt att inte bara allmänt fokusera på socialisation, utan på lärarsocialisation, 

det vill säga det som är specifikt för att skolas in som lärare.18  Eftersom denna uppsats har som 

syfte att beskriva och analysera vilka svårigheter som samhällskunskapslärare upplever att de 

möter i början av deras yrkesutövande och hur de hanterar detta, kan lärarsocialisation bidra 

med en struktur till empirin. Det kan även vara ett användbart analysverktyg för att förstå varför 

de nyutbildade samhällskunskapslärarna upplever de första åren i yrket som de gör.  

Nedan kommer jag att redogöra för den teori som används i uppsatsen. Det är lärarsocialisation 

både ur Dan C. Lorties och Colin Laceys perspektiv. Denna studie fokuserar även på 

skolkulturen runt om de nyutbildade lärarna och i ett sista avsnitt av teorin kommer teori kring 

varför skolkulturer är viktigt och vad de kan ha för effekter. I Avsnittet ingår även Andy 

Hargreaves indelningar av skolkulturer. Detta för att kunna analysera de nyutbildade 

samhällskunskapslärarnas upplevelser av de skolkulturer som de har varit med om.   

3.3  Lorties lärarsocialisation 
Lortie menar att socialisationen till lärare som profession är begränsad. Detta eftersom att i 

bildandet av en läraridentitet handlar det mycket om att lära av egen erfarenhet och vad 

individen själv anser fungera i klassrummet. Socialisationen till lärare är begränsad men finns 

ändå där. Lärarsocialisationen finns som en bakgrund som individen tar till sig delar av efter 

eget behov och testar sig fram. Därav är den begränsad eftersom individen styr och väljer vad 

som kommer fram, men den finns med och påverkar.19  

 

Det finns tre delar av lärarsocialisationen enligt Lortie. Dessa är formal schooling, mediated 

entry och learning-while-doing. Formal schooling är utbildningen som sker innan en 

lärarexamen. Det är universitetsutbildningen som består av exempelvis föreläsningar och 

diskussioner. Lortie delar upp denna del av lärarsocialisationen i allmän och specifik utbildning. 

																																																													
18 Lortie, Dan C., Schoolteacher., 2 uppl., Chicago: The University of Chicago press, 2002, s. 55-56. 

19	Lortie, Dan C., Schoolteacher.  2 uppl., Chicago: The University of Chicago press, 2002, s. 79-80.	
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Allmän utbildning är det som sker innan en lärarutbildning börjar, och specifik utbildning är 

det som är särskilt anpassat mot yrket, följaktligen lärarutbildningen.20 Mediated entry är mer 

praktiskt övande inför yrket. Det innebär att ha praktik eller att vara lärling till ett yrke. Detta 

under övervakning och med stöd av en erfaren person i yrket. Mediated entry kan således ses 

som praktiken som sker under en lärarutbildning, där studenten får praktiskt öva på att vara 

lärare, med en handledare som stöd.21  

 

Learning-while-doing innebär att lära sig läraryrket genom erfarenhet. Det innebär att genom 

att utöva yrket skolas läraren in av sina egna erfarenheter. Detta är något som Lortie anser ha 

stor vikt i lärarsocialisationen. Mycket av hur läraren formas till läraryrket anser Lortie kommer 

av egen erfarenhet. Att individer lär sig av sina egna misstag och framgångar och att det är det 

viktigaste för hur läraren utvecklar sin profession.22  Eftersom syftet med denna undersökning 

är att beskriva och analysera de svårigheter som samhällskunskapslärare möter den första tiden 

i yrket, kommer Learning-while-doing spela en större roll i denna undersökning.  

 

Lortie beskriver att den första tiden i yrkesutövandet som lärare är learning-while-doing en 

viktig del. Den nya läraren är själv i klassrummet, och måste ta många beslut som leder till 

erfarenhet. Ett visst stöd kan fås av ett informellt utbyte mellan kollegor, men detta sker inte i 

klassrummet, där läraren befinner sig majoriteten av tiden. Det är i klassrummet som läraren 

måste ta många olika beslut, och där är läraren själv i att fatta besluten. Ledningen på skolan 

kan även ge ett visst stöd till den nyutbildade läraren, men det är begränsat och läraren har inte 

med sig dem i klassrummet. Det är en begränsad tillgång till stöd för den nya läraren, och det 

är upp till läraren att hitta strategier och erfarenheter för att klara av den nya yrkesrollen.23 

Lärarsocialisation är således i praktiken en form av självsocialisation, eftersom att mycket är 

upp till individen.24  

 

 

																																																													
20	Lortie, Dan C., Schoolteacher. 2 uppl., Chicago: The University of Chicago press, 2002, s. 57.	

21 Lortie, Dan C., Schoolteacher. 2 uppl., Chicago: The University of Chicago press, 2002, s. 59.	

22 Lortie, Dan C., Schoolteacher. 2 uppl., Chicago: The University of Chicago press, 2002, s. 60.	

23 Lortie, Dan C., Schoolteacher. 2 uppl., Chicago: The University of Chicago press, 2002, s. 71-74.	

24 Lortie, Dan C., Schoolteacher. 2 uppl., Chicago: The University of Chicago press, 2002, s. 79.	
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3.4  Laceys lärarsocialisation   

Lacey har delat upp lärarsocialisationen under första tiden i läraryrket i olika faser. 

Smekmånadsfasen, sökande efter material och sätt att undervisa, krisfasen och att komma 

vidare eller att misslyckas fasen.25 Smekmånadsfasen är den första där den nyutbildade läraren 

befinner sig i en slags eufori och hög medvetenhet inför hur skolans strukturer ser ut. Det 

handlar om en eufori att gå från rollen som student vid universitetet till att komma ut i praktiken. 

De nya lärarna är i denna fasen ivriga inför yrket och har en stor förhoppning att kunna hantera 

svårigheter längre fram.26  

Sökande efter material och sätt att undervisa är den andra fasen. Detta innebär att från att vara 

i smekmånadsfasen ökar intensiteten. Att söka och tillverka material för klassrummet och till 

eleverna är en stor övergång från universitetet där studenten har producerat till lärarna och inte 

till elever och klassrumssituationer. Under denna period ökar problem som den nya läraren 

ställs inför. För att hantera osäkerheten som nyutbildad lärare sker i denna fas en omfattande 

planering. Den nyutbildade läraren planerar mycket omfattande för att kunna hantera de 

svårigheter och problem som uppstår i klassrummet, och för att kompensera i svårigheterna att 

improvisera.27   

Den tredje fasen är krisfasen, som ingås när problemen och svårigheterna samlas i den andra 

fasen. Vad som definieras som en kris är upp till individen, det beror på den nya lärarens 

uppfattning av situationen. En liknande situation kan ses som en kris av en lärare men inte av 

en annan. Det som kännetecknar krisen är att den nya läraren inte känner att hen har kontroll 

över situationen. Att den nya läraren känner att hen misslyckas med att nå eleverna eller att 

undervisa dem. Känslan av kris kan vara under en kort stund, under en lektion, vid bedömning, 

eller mer genomgående under längre tid.28   

Att komma vidare eller att misslyckas fasen är den fjärde och sista fasen som Lacey identifierat 

under första tiden som nyutbildad lärare. Under denna fasen finns det en rad olika strategier för 

																																																													
25 Egna översättningar, engelska begreppen är: the honeymoon period, the search for material and 
ways of learning, the crisis och Learning to get by (and failure).  

26 Lacey, Colin. The socialization of teachers. London: Methuen, 1977, s. 78-80. 

27 Lacey, Colin. The socialization of teachers. London: Methuen, 1977, s. 80-81. 

28 Lacey, Colin. The socialization of teachers. London: Methuen, 1977, s. 83. 
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att hantera svårigheterna som kommit upp under krisfasen. Lacey delar upp strategierna i två 

olika huvudkategorier, kollektivisering och privatisering. Kollektivisering innebär att den nya 

läraren tar upp problemet och diskuterar det med kollegor, delar med sig av problemet och är 

öppen med det för att hitta lösningar. Privatisering är istället att den nya läraren inte vill ta upp 

problemet med kollegor och inte visa för kollegorna att det finns problem och svårigheter utan 

snarare hitta lösningar själv. Den nya läraren växlar ofta mellan dessa indelningar, och använder 

olika strategier vid olika problem. Är problemen och svårigheterna mycket stora kan även det 

påverka att den nya läraren byter strategi för att försöka hantera detta.29  

3.5  Skolkulturer 
Det finns inte bara en skolkultur i Sverige. Inte heller på en enskild skola kan man tala om en 

skolkultur. Skolkulturer bör benämnas i plural, det finns olika skolkulturer. Vilka skolkulturer 

som råder på en skola påverkar mycket hur arbetet på skolan ser ut. Skolkulturerna handlar om 

vilka normer, idéer, klimat och anda som råder på en skola. Skolkulturerna påverkar till 

exempel hur lärare väljer att lösa ett problem, hur skolledning agerar och hur samarbetsklimatet 

är på skolan.30 Därav påverkar skolkulturer de nyutbildades lärarnas upplevelser av ingången i 

yrket. Kulturerna runt omkring lärarna påverkar hur lärarna utvecklas och hur de blir som lärare, 

och för att förstå lärares upplevelser och agerande måste kulturerna runt omkring förstås.31   

 

Andy Hargreaves har delat upp skolkulturer som råder för lärare i fyra olika kulturer. Dessa är 

den individualistiska lärarkulturen, samarbetskultur, påtvingad kollegialitet och balkaniserad 

lärarkultur. Den individualistiska lärarkulturen innebär att läraren är ensam i sitt arbete. Läraren 

är oftast ensam i klassrummet, men även det övriga arbetet i skolan kännetecknas av att läraren 

sköter sin egna yrkesutövning. Det är som att lärarna på skolan arbetar i olika celler som är 

skilda från varandra utan insyn eller samarbete. Många lärare kan uppskatta denna 

individualism eftersom att de får en avskildhet som innebär att de inte behöver möta kritik eller 

skepsis från andra lärare. De stora problemen med denna kultur är dock att läraren inte heller 

får bekräftelse på vad de gör, eller får återkoppling och kan vidareutvecklas. Ytterligare ett 

																																																													
29 Lacey, Colin. The socialization of teachers. London: Methuen, 1977, s. 86. 

30 Andersson, Gunnar, Bennich-Björkman, Li, Johansson, Eva och Persson, Anders, ”Skolkulturer – 
tröghet, förändring, framgång”. I Skolkulturer, Anders Person (red.), 11-32, Lund: Studentlitteratur, 
2003, s. 16-17.   

31 Hargreaves, Andy. Changing teachers, changing times. London: Cassell, 1994, s. 165. 
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problem är att motviljan till samarbete gör att en del problem inte uppklaras lika snabbt, som 

de hade gjorts vid samarbete.32  

 

Samarbetskultur innebär att lärarna har en kultur där normerna är att samarbeta med varandra. 

Samarbetet sker ofta spontant, utan att skolledning har till exempel schemalagt det. Att lärare 

spontant kan gå och fråga varandra för att lösa problem. Det kännetecknas också av en 

frivillighet. Samarbetet är ofta inte påtvingat uppifrån utan lärarna väljer det själv för att det 

både är mer produktivt och roligare att samarbeta. Samarbetskulturen innebär att vara inriktad 

mot utveckling. Genom att samarbeta kan lärarna utveckla sitt egna yrkesutövande och utveckla 

skolan och undervisningen mot det bättre. Samarbetskultur har visat sig viktig för att lärare och 

skolan ska fortsätta att utvecklas och förbättras.33  

 

Det som beskrivs som påtvingad kollegialitet är att samarbetet mellan kollegor är påtvingat från 

skolledningen. Denna kultur innebär att samarbetet inte kommer av att lärarna själva känner ett 

behov och vill samarbeta, utan för att de måste enligt skolledningen. Samarbetet är styrt och 

schemalagt på en viss tid och med ett visst utrymme. Det är en obligatorisk form av samarbete.34 

 

Balkaniserad lärarkultur betyder en kultur där det finns grupperingar av lärarna. Det finns olika 

grupper av lärare på skolan som är skilda från varandra. Grupperingarna kan vara skilda 

identitetsmässigt, maktmässigt och rumsligt. Lärarna kan positionera sig utifrån exempelvis 

ämne, status eller ålder. Kulturen innebär att det finns ett samarbete inom dessa grupper, men 

inte mellan dem. Grupperingarna av lärare kan värderas olika från skolledning, vissa värderas 

högre statusmässigt och andra lägre. Denna form av lärarkultur kan hämma ett verkligt 

samarbete mellan kollegor, eftersom att det begränsar vilka som en lärare kan samarbeta med.35  

 

  

																																																													
32 Hargreaves, Andy. Changing teachers, changing times. London: Cassell, 1994, s. 167. 

33 Hargreaves, Andy. Changing teachers, changing times. London: Cassell, 1994, s. 192.	

34 Hargreaves, Andy. Changing teachers, changing times. London: Cassell, 1994, s. 195.	

35 Hargreaves, Andy. Changing teachers, changing times. London: Cassell, 1994, s. 213-214.	
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4 Metod 
I detta avsnitt kommer det redogöras för metoden som använts i studien. Tillvägagångssätt och 

avvägningar kommer att förklaras och redovisas. Urvalet för studien kommer att diskuteras. 

Slutligen är det en metoddiskussion med i avsnittet.  

 

4.1  Metod 

Den metod som jag har använt mig av är en kvalitativ metod, närmre bestämt halvstrukturerade 

intervjuer. Detta har valts eftersom syftet med undersökningen är att se hur nyutbildade 

samhällskunskapslärare hanterar svårigheter i att vara nyutbildad och hur de upplever att de 

skolas in i rollen, samt vilka svårigheter de möter och då är en intervju att föredra. Intervjuer är 

bra för att ta fram vad människor har för upplevelser och strategier. Intervjuer har en tydlig 

fördel att den som intervjuas kan beskriva det som är relevant för studien, även om det redan 

har inträffat och inträffar oregelbundet. Detta till skillnad från exempelvis observationsstudier, 

där det kan vara svårare att få fram upplevelser av olika händelser.36   

Har undersökningen ett specifikt syfte, med inriktning att visa människors upplevelser och 

strategier på djupet är intervju att föredra framför andra metoder.37 Detta stämmer väl överens 

med syftet med detta examensarbete, och därav har jag valt att använda mig av intervjuer som 

metod. Den kvalitativa intervjun har fördelen att kunna se olika människors insikter och 

perspektiv, hur de upplever något.38 Denna undersöknings syfte, att se nyutbildade 

samhällskunskapslärares upplevelser av svårigheter att komma in i yrket och hur de hanterar 

detta, passar således väl med metoden.   

Halvstrukturerade intervjuer har den fördelen att det går att använda både öppna och slutna 

frågor. Det går att leda in respondenten till det ämne som man har syfte att undersöka, och det 

går att ställa följdfrågor om respondenten inte besvarar hela frågorna. Genom att använda sig 

av halvstrukturerade intervjuer kan nackdelar med öppna och slutna frågor undvikas till viss 

																																																													
36 Bryman, Alan, Social Research Methods. 3 uppl., New York: Oxford University Press, 2008, s. 466-
468.  

37 Bryman, Alan, Social Research Methods. 3 uppl., New York: Oxford University Press, 2008, s. 468.	

38 Bryman, Alan, Social Research Methods. 3 uppl., New York: Oxford University Press, 2008, s. 437.	
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del.39 Denna form av intervju är flexibel, för att den går att anpassa till situationen och efter vad 

respondenten kommer in på för spår. Den halvstrukturerade intervjun har även fördelen att en 

genomtänkt och välstrukturerad intervjuguide kan vara ett tydligt stöd under intervjun.40  

4.2  Urval 
Subjektivt urval har använts för att hitta respondenter till denna studie. Subjektivt urval används 

för att respondenterna ska vara relevanta för studien. Urvalet genomförs med hänsyn till vilka 

som är mest relevanta att intervjua för studiens frågeställningar. Respondenterna väljs således 

för att de är de som passar bäst in för studiens syfte.41 I denna studie behöver respondenterna 

vara både samhällskunskapslärare och nyutbildade, vilket innebär att ett subjektivt urval är att 

föredra, för att respondenterna ska vara relevanta för frågeställningarna. Jag har således valt ut 

respondenterna utifrån att de är de som passar bäst in för studiens syfte. 

 

Jag hade som mål att intervjua fyra till sex respondenter. På grund av tiden för detta 

examensarbete bestämde jag en deadline, att om jag hade fyra eller mer respondenter vid ett 

visst datum skulle jag sätta stopp där och börja med intervjuerna. Detta för att komma vidare i 

arbetet för att hålla tiden som finns tillgänglig för examensarbetet.   

 

För att hitta respondenter har jag utgått ifrån samhällskunskapslärare som blivit examinerade 

från Umeå universitet. Jag har gjort begränsningen att utgå ifrån de som tagit examen 2019 och 

2018. De har således arbetat ett halvt till 1,5 år som lärare, vilket gör att de kan betecknas som 

nyutbildade lärare. Att de alla har studerat vid Umeå universitet ger en styrka i att de har 

genomgått en och samma lärarutbildning, eftersom att de genom utbildningen har fått liknande 

förutsättningar. Jag har till dessa grupper skickat ett mail med förfrågan om att delta i studien.42 

Från detta mail fick jag kontakt och fyra stycken accepterade deltagande.  

 

 

 

																																																													
39 Lantz, Annika, Intervjumetodik. 3 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 45. 

40 Bryman, Alan, Social Research Methods. 3 uppl., New York: Oxford University Press, 2008, s. 438-
439. 

41 Bryman, Alan, Social Research Methods. 3 uppl., New York: Oxford University Press, 2008, s. 458.	

42 Se bilaga 2. 
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4.3  Intervjumetod 
Vid intervjutillfället är det en rad faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att intervjun ska 

bli lyckad. Det är viktigt att skapa en bra relation och tillit mellan intervjuare och respondent. 

Detta genom att tydliggöra att intervjun håller sig innanför de etiska ramarna som finns för 

intervjuer och att hålla frågor och svar till ämnet som ska undersökas.43 Något som även är 

viktigt för att intervjun ska bli bra är att det finns tillräckligt med tid för att genomföra intervjun. 

Intervjun bör dock inte bli för lång, eftersom respondentens koncentrationsförmåga bör tas 

hänsyn till. Platsen där intervjun genomförs bör vara en lugn miljö där respondenten känner sig 

bekväm.44   

 

Vid intervjutillfället är det fördelaktigt att använda någon ljudupptagning för att få en detaljerad 

bild och kunna återspela intervjuns innehåll. Det är även fördelaktigt att transkribera innehållet 

för att det underlättar analysen av empirin. Intervjuaren bör förhålla sig neutral under 

intervjutillfället, både genom klädsel och beteende, och bör vara uppmärksam på respondenten 

för att fånga ickeverbala signaler som exempelvis kroppsspråk och minspel.45  

 

Dessa faktorer har jag tagit hänsyn till när jag har genomfört och planerat intervjuerna. Jag har 

tillfrågat respondenterna var de vill träffas, för att det ska vara en lugn omgivning där de känner 

sig bekväma. Respondenterna har även fått välja en tid som passar dem, där de har haft gott om 

tid för intervjun. Innan intervjuerna har startats har jag redogjort för de forskningsetiska 

principerna som gäller för att respondenterna ska känna tillit och vara bekväma i situationen. 

Jag har spelat in intervjuerna med min telefon, och efter intervjutillfällena har jag transkriberat 

materialet. Under intervjutillfället har jag även försökt förhålla mig neutral, genom min klädsel 

och mitt uppförande. Jag har även riktat min uppmärksamhet mot respondenten för att 

uppmärksamma ickeverbala signaler. För att respondenterna ska kunna vara koncentrerade 

under hela intervjun har jag siktat mot att inte överstiga 45 minuters intervjutid. Intervjuerna 

som jag har genomfört har blivit 38, 44, 37, och 34 minuter långa.  

 

 

																																																													
43 Lantz, Annika, Intervjumetodik., 3 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 91. 

44 Lantz, Annika, Intervjumetodik. 3 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 96. 

45 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer. 4 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 74-78. 
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4.4  Analysmetod 
För att analysera mitt material har jag använt mig av kvalitativ textanalys. Jag har genomfört 

kodning, tematisering och summering av mitt material. Dessa tre steg har skett växelvis och 

löpande under arbetsprocessen. Kodningen har gått ut på att ordna materialet grovt, 

tematiseringen har varit att göra det lite mer noggrant och summering har varit för att materialet 

ska kunna fungera som grund för analys och slutsatser. Denna analysmetod har valts för att 

strukturera upp empirin och se mönster i materialet, men även för att presentera det tydligt för 

läsaren. Den är även bra för att säkerställa noggrannhet i hantering och tolkning av materialet.46 

Jag har utifrån detta delat upp materialet i koder, kategorier och teman för att strukturera och 

analysera materialet.47  

 

4.5 Metoddiskussion 

Något som kan vara ett problem med intervjuer, men även observationsstudier är reaktiva 

effekter. Detta innebär att den som blir intervjuad eller observerad anpassar svaren och beteende 

efter vad respondenten tror att forskaren vill ha.48 Detta kan ha påverkat under de intervjuer 

som jag har genomfört. Till exempel frågan ”Upplever du att några ämnesområden varit särskilt 

svåra? I så fall vilka och varför har du uppfattat det särskilt svårt?” kan ha påverkat 

respondenterna mot att det borde vara något ämnesområde som borde vara svårare.49 För att 

motverka de reaktiva effekterna har jag tagit detta i övervägande vid utformningen av 

intervjuguiden. Jag har försökt att utforma frågorna neutrala för att inte påverka respondenterna 

till något särskilt svar. Under intervjun har jag även försökt att hålla mig helt neutral och inte 

lägga värde i det som respondenterna har svarat.  

Något som skulle kunna anses som en nackdel med min urvalsmetod är att studiens resultat inte 

blir generaliserbart till alla nyutbildade samhällskunskapslärare. Denna studies syfte är dock 

inte att det ska kunna vara generaliserbart, utan det är en kvalitativ studie som vill visa 

																																																													
46 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon och Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 
2 uppl., Malmö: Gleerups, 2014, s. 30-34. 

47 Se bilaga 3. 

48 Bryman, Alan, Social Research Methods. 3 uppl., New York: Oxford University Press, 2008, s. 467-
468. 

49 Se intervjuguide. 
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nyutbildade samhällskunskapslärares upplevelser av första tiden i yrket. Även om denna studies 

resultat inte är generaliserbart till alla nyutbildade samhällskunskapslärare kan nog många 

nyutbildade lärare känna igen sig i resultatet och dra nytta av de olika strategier som kommer 

fram i denna studie.   

4.5.1. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet beskriver fyra stycken huvudsakliga forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Forskare ska 

ta ställning och följa dessa. Informationskravet innebär i denna studie att respondenten får 

information om syftet med studien. Det innebär även att det är frivilligt för respondenten att 

delta, samt att respondenten kan avbryta och dra sig ur medverkan i studien. Samtyckeskravet 

innebär att respondenten ska lämna samtycke att delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas identitet inte ska kunna avslöjas. Det sista 

kravet är nyttjandekravet som innebär att informationen som samlas in enbart får användas till 

forskningen och dess syfte. Informationen får exempelvis inte lånas ut för kommersiella 

intressen.50   

Denna studie har följt de forskningsetiska principerna på det vis som redovisas nedan. 

Respondenterna blev tillfrågade att delta i studien via mail och fick möjlighet att se studiens 

syfte samt visa samtycke att delta. De fick även information om innebörden av principerna och 

studiens syfte vid intervjutillfället innan intervjun började. Jag upplyste även respondenterna 

att de kunde välja att avbryta och inte vara med i studien när som helst om de ville. Precis innan 

intervjun startade frågade jag även om de samtyckte till att vara med i studien, samt om de 

samtyckte till att jag hade ljudupptagning under intervjun.  

Behandlingen av respondenternas identitet har genomsyrats av att de ska vara anonyma. Med 

tanke på att det är nyutbildade lärare, och jag själv går lärarutbildningen kan en risk vara att det 

går att identifiera respondenterna. Detta har jag lagt särskild vikt vid. Till exempel anges inte 

könstillhörighet för respondenterna. Respondenterna är endast identifierade utifrån ålder, antal 

år i yrket och att de har studerat vid Umeå universitet. Den avvägningen har jag gjort för att 

inte avslöja mina respondenters identitet. Det material som samlats in vid intervjuerna används 

																																																													
50 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 
5-14. 
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endast till denna studie och sprids inte vidare. Således kan jag konstatera att de forskningsetiska 

principerna följs i denna studie.  

4.5.2 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för att bedöma undersökningar. Främst används 

kriterierna i kvantitativ forskning, där forskaren inte ska påverka undersökningen och vara 

objektiv. Kriterierna kan dock användas till kvalitativa studier, men med en viss anpassning av 

innebörden i begreppen.51 Därav kommer kriterierna användas i denna uppsats och anpassas 

efter att detta är en kvalitativ undersökning.  

 

Validitet innebär att studien undersöker det som den säger sig undersöka, att resultaten stämmer 

in på forskningsfrågorna. Det innefattar att undersökningen fångar och beskriver det som är 

syftet med undersökningen.52 Undersökningens syfte är att är att beskriva och analysera vilka 

svårigheter som samhällskunskapslärare upplever att de möter i början av deras yrkesutövande 

och hur de hanterar dessa. Validiteten säkerställs genom att det är nyutbildade 

samhällskunskapslärare som intervjuats och de har fått frågor om vilka svårigheter de har mött 

och hur de har hanterat detta. Under intervjuguidens utformning har jag utgått från 

frågeställningarna och syftet för studien för att säkerställa validiteten. Resultatet visar därav det 

som efterfrågas av undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

Reliabilitet innebär att metoderna för undersökningen har beskrivits till den grad att en annan 

forskare kan göra om studien och komma fram till samma resultat.53 Reliabilitet kan vara svårt 

att använda för kvalitativ forskning, eftersom att det är omöjligt att replikera den kontext som 

undersökningen genomfördes i, och kvalitativ forskning är kontextbunden.54 Metodavsnittet i 

denna uppsats kan därmed anses vara tillfredställande beskrivet för att någon ska kunna förstå 

hur jag har gått till väga och kunna återskapa studien. Intervjuguiden finns även med som bilaga 

för att stärka reliabiliteten.  

																																																													
51 Bryman, Alan, Social Research Methods. 3 uppl., New York: Oxford University Press, 2008, s. 376. 

52 Justesen, Lise och Mik-Meyer, Nanna, Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik. Lund: 
Studentlitteratur, 2012, s. 33-34.  

53 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken. 3 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 410.  

54 Bryman, Alan, Social Research Methods. 3 uppl., New York: Oxford University Press, 2008, s. 376.	
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5 Empirisk genomgång 
Här nedan följer resultatet av studien, med disposition utifrån frågeställningarna. Först kommer 

en redovisning av respondenterna i tabellform, för att ge lite bakgrundsfakta om 

respondenterna. Under rubrikerna som kommer av mina frågeställningar redovisas de olika 

respondenternas svar.  

5.1 Redovisning av respondenter 

Respondent Ålder År i yrket Andraämne 

Sam 26 1,5 Engelska 

Kim 26 2 Historia 

Charlie 26 1,5 Religion 

Alex 27 0,5 Historia 

Tabell 1: Redovisning av respondenterna 

Respondenterna är ungefär lika gamla, och har arbetat som lärare mellan 0,5 till 2 år vid 

tidpunkten för intervjun. De har olika andraämnen som inkluderar engelska, historia och 

religion.  

5.2 Svårigheter i samhällskunskapsundervisningen 
Det framkom flera olika aspekter som de nyutbildade samhällskunskapslärarna upplevde som 

svårigheter i deras undervisning. De olika teman av svårigheter som framkommit i 

undersökningen är planering och strukturering av kurser, bedömning, pedagogiskt ledarskap, 

tidsbrist, ämnesområden som inte finns med i lärarutbildningen, motivation hos elever, 

ämnesdidaktik och byggande av material, bemöta fördomar hos elever och språkproblem. 

Nedan kommer dessa att redovisas utifrån ett tematiskt upplägg. 

 

5.2.1 Planering och strukturering av kurser 
Att planera och strukturera upp kurserna i samhällskunskap är något som Sam, Kim och Charlie 

har upplevt som svårt. Samhällskunskap är ett brett ämne som innehåller mycket centralt 

innehåll som ska fördelas över en kurs, vilket är något som dessa tre respondenter betonar att 

de har upplevt som svårt. Att veta hur det är bäst att strukturera kursen i olika moment, vilket 
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innehåll som passar väl in med annat, är något som upplevs som svårt. Det framkommer även 

tydligt svårigheter i att veta hur lång undervisningstid som krävs för de olika momenten och 

innehållet i kurserna.  

Sam är en av respondenterna som tydligt uttrycker denna svårighet:  

”Det är väldigt stort stoff i samhällskunskapen. Man ska ta upp mycket. Det är 

svårt det här med att hur mycket tid ska jag lägga på olika typer av moment och 

den biten är egentligen det svåraste, och hur djupt ska man gå.”.55  

Att strukturera och planera för hur lång tid och djupt man ska gå i kurser är således det som 

Sam upplever som det svåraste i det nya yrkesutövandet som lärare. Samhällskunskap upplevs 

även som ett ämne där detta är en stor svårighet, eftersom det är ett brett ämne med mycket 

stoff i, vilket ställer denna svårighet till sin spets. De tre respondenterna som tyckte att detta 

upplevdes som svårt betonade att detta kunde bero på att lärarutbildningen inte har förberett en 

för att strukturera och planera hela kurser, utan bara enskilda lektioner och moment. 

 

5.2.2 Bedömning 
Sam och Charlie uttryckte att bedömning var något som de upplevt som mycket svårt. Detta 

var något som de beskrev att de upplevde att de fick lägga mycket tid på och båda beskrev en 

stor osäkerhet i deras bedömning. Något som framkommer är att de båda riktar kritik mot 

lärarutbildningen för att bedömning är en liten del av utbildningen, men en stor del av yrket. 

Det uttrycks att utbildningen mer betonar centralt innehåll i styrdokumenten än kunskapskrav, 

vilket leder till en osäkerhet i bedömningen. Upplevelserna är att första året krävs det mycket 

tid och energi till bedömningen, och det är en stor osäkerhet kring det, men att det eftersom blir 

bättre och bättre med erfarenheten som kommer. Genom att göra fler bedömningar uttrycker 

Sam och Charlie det som att de blir säkrare och att det blir lättare. Som Charlie uttrycker det ”Nu 

känner jag mig ändå lite tryggare i att väl faktiskt rätta och lämna tillbaka grejer”.56 Det är 

således något som upplevs svårhanterligt, men svårigheten avtar eftersom desto mer erfarenhet 

som dessa nyutbildade samhällskunskapslärare skaffar sig.  

 

5.2.3 Pedagogiskt ledarskap 

																																																													
55 Intervju med Sam, 6/2-2020. 

56 Intervju med Charlie, 11/2-2020. 
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En aspekt som Sam och Charlie upplevde som svårt under den första tiden som 

samhällskunskapslärare var det pedagogiska ledarskapet, och med det avses läraren som ledare 

i klassrummet. De har upplevt det pedagogiska ledarskapet som en svårighet i att få eleverna 

att lyssna och göra som de blir tillsagda. Det har upplevts som svårt att veta hur de som lärare 

ska agera i olika situationer, och de upplever att de har agerat fel i vissa situationer när de har 

analyserat det i efterhand. Sam uttrycker även att det var förvånande för hen att det pedagogiska 

ledarskapet var utmanande, hen säger ”Och för mig blev det en chock att dom här kommer inte 

lyssna på mig alls”.57 Att vara helt själv i klassrummet och ha ansvaret för det pedagogiska 

ledarskapet något som de har upplevt som helt nytt, eftersom att under praktikperioder har det 

alltid funnits en handledare att vända sig till. Det helt nya ansvaret upplever Sam och Charlie 

bidra till svårigheterna i det pedagogiska ledarskapet. Det pedagogiska ledarskapet är något 

som både Charlie och Sam har upplevt som svårt, men de uttrycker även båda två att det är 

något som förbättrats efterhand med erfarenhet och att de känner sig säkrare nu än när de precis 

hade börjat som lärare.  

 

5.2.4 Tidsbrist 
Att tiden inte riktigt räcker till är något som alla respondenterna har upplevt, till mer eller 

mindre omfattning. Kim och Alex beskriver att de har upplevt att det är periodvis mycket, och 

att bristen på tid kommer i perioder. Charlie och Sam har upplevt tidsbrist som en konstant 

svårighet under den första tiden i yrket. Det beskrivs som att tidsbristen blir en svårighet i yrket 

eftersom att de inte hinner med det som de behöver för att undervisningen i samhällskunskap 

ska bli lika bra som de vill. De beskriver att det är mycket runt omkring själva undervisningen 

som exempelvis möten och föräldrakontakt, som tar upp mycket tid vilket resulterar i att inte 

lika mycket tid kan prioriteras till planering, undervisning och bedömning.  

 

Sam beskriver dock att förväntningarna som hen hade var att arbetsbelastningen skulle vara 

ännu högre än den var:  

”Jag skulle säga att arbetsbelastningen har varit hög, men inte så hög som jag 

trodde när alla har pratat om det, men det är klart att jag har jobbat mer än de 

45 timmarna per vecka som är tjänsten, det är jag helt övertygad om.”.58  

																																																													
57 Intervju med Sam, 6/2-2020. 

58 Intervju med Sam, 6/2-2020. 
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Sam upplevde således arbetsbelastningen som hög, men trots det inte lika hög som förväntat. 

Tidsbrist har således varit en svårighet för alla respondenterna, till olika grad. 

 

5.2.5 Ämnesområden som inte finns med i lärarutbildningen 

Kim och Sam uttryckte att de har upplevt vissa ämnesområden i samhällskunskapen som 

särskilt svåra, nämligen de delar som inte finns med i lärarutbildningen. De har upplevt att 

områden som media och kommunikationskunskap har varit stora utmaningar eftersom att deras 

egna faktakunskaper inte har varit tillräckliga inom detta ämnesområde, eftersom att de inte fått 

någon utbildning i det. Kim uttrycker det som: 

”Så om jag vill vara säker på att det jag lär ut nu vilar på evidens, då måste jag 

läsa igenom det grundligt, och det tar jättemycket tid. Så det har varit det 

svåraste.”.59  

Kim uttrycker således att det är svårt för att det kräver att hen ska läsa på noggrant, vilket tar 

tid, men det blir ett måste för att undervisningen ska baseras på fakta och inte på Kims egna 

antaganden och förkunskaper. Sam uttrycker svårigheten som ”Generellt de delar som man 

känner att man inte har fått eller gått in på djupet i blir svårare att undervisa om upplever 

jag.”.60 Det är således bristen av kunskap inom vissa ämnesområden inom samhällskunskapen 

som gör att Sam upplever dem som särskilt svåra att undervisa i.  

 

5.2.6 Motivation hos elever 
Att motivera eleverna är något som Sam, Kim och Charlie har ansett vara svårt och något som 

de konstant måste arbeta med under den första tiden som samhällskunskapslärare. Det upplevs 

som något som är viktigt att arbete med, men svårt att lyckas med. Att eleverna blir motiverade 

upplevs som en förutsättning för att de ska lyckas med studierna, men samtidigt något som är 

svårt att uppnå. Kim uttrycker det som: 

																																																													
59 Intervju med Kim, 12/2-2020. 

60 Intervju med Sam, 6/2-2020. 
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”Ja men det är ju jätteviktigt. Alltså att eleverna blir motiverade. Att man bygger 

upp ett engagemang hos eleverna i ämnet. Engagemang hos eleverna att 

studera.”.61  

Hen upplever således motivation hos eleverna, både inom ämnet samhällskunskap och inför 

studerandet, som mycket viktigt för att eleverna ska lyckas med sina studier.  

 

Angående motivation framkommer även att Kim, Sam och Charlie upplever det som att vissa 

moment och områden är särskilt svåra att motivera eleverna inom. Som Sam uttrycker det:  

”Det är också alltid en utmaning med de olika momenten vad eleverna tycker är 

roligt, och alltid svårt att motivera eleverna tycker jag.”.62 

 Det upplevs som att eleverna har olika mycket motivation till olika moment, och är olika 

mycket intresserade av samhällskunskapsundervisningen i olika moment. Det framkommer att 

respondenterna upplever det som att de områden som de själva tycker är mer intressanta, även 

ger en större motivation hos eleverna. Sam ser det som ”Jag tycker att det som jag brinner för 

och det som jag tycker är intressant blir ofta det som eleverna tycker är roligast.”.63 Det upplevs 

som att om läraren är mer investerad i undervisningen, blir ofta upplägget intressantare och 

eleverna upplevs få en större motivation.  

  

5.2.7 Ämnesdidaktik och bygga upp material 
Sam, Charlie och Kim upplevde att ämnesdidaktik är något som de har behövt arbeta mycket 

med och något som de har upplevt som svårt under första tiden som samhällskunskapslärare. 

Kim uttrycker att det som är utmanande är:  

”kopplingen mellan ämneskunskaper och hur man då ställer frågor, formulerar 

innehållet så att det passar bäst för den elevgrupp man har.”.64  

De upplever det både som att det tar mycket tid att bygga upp ett ämnesdidaktiskt material, och 

att det är svårt att producera ett material som är av ämnesdidaktiskt hög kvalitet. Upplevelserna 

																																																													
61 Intervju med Kim, 12/2-2020. 

62 Intervju med Sam, 6/2-2020. 

63 Intervju med Sam, 6/2-2020. 

64 Intervju med Kim 12/2-2020. 
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är att det är svårt att anpassa sig till elevgruppen i sitt materialbyggande. Det som upplevs som 

svårt är kopplingen mellan de faktakunskaper som de nyutbildade lärarna har till innehållet i 

undervisningen. Hur läraren på bästa vis ska förvandla dessa faktakunskaper till undervisning.  

 

5.2.8 Bemöta fördomar hos eleverna 
Kim har upplevt att det som är bland det svåraste under första tiden som lärare är att bemöta 

olika fördomar och förkunskaper hos elever som inte stämmer. Att elever har med sig 

erfarenheter och kunskaper om samhället som inte stämmer överens med hur verkligheten är, 

vilket gör att läraren måste bemöta och förändra elevernas kunskapsbild. Detta har Kim upplevt 

som mycket svårt, eftersom att eleverna inte alltid har haft med sig källkritiken utan tagit en del 

felaktiga uppgifter som fakta. Det blir som Kim uttrycker det: 

”Dom har inte förstått grundprinciperna och då blir det ju att man måste förändra 

deras världsbild för att de ska få en korrekt bild av verkligheten”.65  

Att behöva förändra elevernas världsbild är något som Kim upplever som mycket svårt. Hen 

menar att det krävs väldigt mycket för att eleverna ska ändra den bild av samhället som de redan 

har, jämfört med att ta till sig helt ny kunskap för eleverna. Detta är ett problem särskilt för 

samhällskunskapen, eftersom de flesta eleverna har med sig en bild och erfarenheter av 

samhället sedan tidigare.  

 

5.2.9 Språkbarriär 

Det som Alex tycker har varit svårast med att vara ny samhällskunskapslärare är att nå fram till 

elever med språksvårigheter. Att lyckas med samhällskunskapsundervisningen som är ett ämne 

som innehåller många begrepp och en förmåga att kunna uttrycka sig, argumentera och 

diskutera, med elever som har svårigheter med det svenska språket upplever Alex som mycket 

svårt. Som Alex uttrycker sig: 

																																																													
65	Intervju med Kim, 12/2-2020.	
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” Och det absolut svåraste om man kopplar till just samhälle så är det ju ofta elever 

som kommer från andra länder som inte har bott i Sverige så länge, att nå fram till 

dom.”.66  

Det innebär dels att nå fram i ämnet samhällskunskap som är kopplat till hur samhället ser ut i 

Sverige, där elever från andra länder inte har samma erfarenhet och tidigare kunskaper i ämnet. 

Dels är det även att nå fram språkligt till dessa elever som Alex upplever som det allra svåraste. 

Som hen uttrycker sig ”Så språkbarriären är den absolut största i min yrkesroll.”.67 Det upplevs 

som svårt dels att göra sig förstådd, men även att förstå det som eleverna skriver och uttrycker 

i olika uppgifter och att kommunikationen mellan läraren och elev ska fungera för att eleven 

ska klara av kurserna i samhällskunskap.  

 
5.3 Skolkulturer runt lärarna 

Nedan kommer de skolkulturer som har varit runt omkring de nyutbildade lärarna att redogöras 

för. Det kommer att handla om hur skolorna har mottagit dessa nya lärare och hur de nya lärarna 

har upplevt att det varit att komma ut i skolorna. Uppdelningen av avsnittet är utifrån de olika 

respondenterna, för att se de olika skolkulturer som de har upplevt vid de olika skolorna som 

de arbetar på. Skolkulturerna kommer vidare att syntetiseras i det kommande analysavsnittet. 

5.3.1 Skolkulturen för Sam 
Sam har upplevt den skolkulturen som hen har kommit till som övervägande del positiv. Det 

har för Sam varit en välkomnande atmosfär med en stöttande kultur runt omkring den 

nyutbildade läraren. Sam har under sitt första år som lärare haft en mentor som har haft samma 

ämnen som Sam. Denna mentor upplever Sam har varit till stor hjälp. Dels genom att dela med 

sig av övningar, uppgifter och annat material, men även genom att vara ett bollplank som Sam 

har kunnat ventilera och diskutera svårigheter med. Sam beskriver att mentorn i princip har haft 

attityden att vad som är mitt är även ditt. Det som Sam har upplevt som negativt med 

mentorsfunktionen är att det inte har funnits en schemalagd tid för mentorn som avsatts för 

handledning. Detta anser Sam har haft som konsekvens att hen har känt sig som en börda när 

hen har behövt hjälp av mentorn, vilket hade kunnat undvikits om det istället hade varit en 

schemalagd tid i veckan med mentorn. Sam beskriver dock att överlag har mentorfunktionen 

																																																													
66 Intervju med Alex, 12/2-2020. 

67 Intervju med Alex, 12/2-2020. 
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varit till stor hjälp, och att Sams mentor har varit mycket viktig för Sam under det första året i 

yrket.  

 

Sam beskriver en skolkultur där alla kollegor har varit till stor hjälp och Sam har en positiv bild 

av skolkulturen. Sam uttrycker att:  

”Jag kan säga att jag kom till ett ställe där mina kollegor var helt fantastiska och 

det var super mycket stöd.”.68  

För Sam var upplevelsen att kollegorna inte hade för höga förväntningar, utan att det fanns en 

förståelse för den nyutbildade läraren och de utmaningar som kommer med det. Sam beskriver 

att det som var det viktigaste var det emotionella stödet som fanns i skolkulturen. Detta innebär 

att det fanns kollegor att diskutera med och därigenom utbyta idéer och erfarenheter, vilket 

upplevdes som ett stort stöd. Att kunna söka bekräftelse i hur läraren ska agera i vissa 

situationer. Detta är något som Sam beskriver som väldigt viktigt för att utvecklas och skolas 

in i rollen som lärare.  

 

Ytterligare en aspekt av skolkulturen som Sam har en positiv bild av är rektorns roll. Sam 

beskriver att rektorn har varit ett stort stöd under den första tiden på skolan. Även här genom 

att ha realistiska förväntningar, nämligen att Sam ska sköta sitt jobb, men inte uträtta stordåd. 

Rektorn har även varit synlig i det dagliga arbetet för Sam. Sam beskriver det som:  

”Att rektorn är närvarande i det dagliga arbetet, kommer förbi och frågar hur det 

går, hur känns det. Sådana små frågor gör att man i fall att det blir något 

verkligen kan gå och be om hjälp.”.69  

Rektorn har således försökt att stötta den nyutbildade läraren och visat sig närvarande, vilket 

har skapat ett förtroende hos Sam för rektorn, och ett förtroende till att rektorn kan hjälpa om 

det behövs.  

 

Sam beskriver även att rektorn i vissa specifika situationer har varit till stor hjälp på praktiskt 

vis. En situation beskrivs där Sam hade en klass där det var mycket stora utmaningar med det 

																																																													
68 Intervju med Sam, 6/2-2020. 

69 Intervju med Sam, 6/2-2020. 
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pedagogiska ledarskapet eftersom gruppdynamiken var dålig och vissa elever drev igång hela 

klassen till ett slags kaos. Där gick rektorn in med praktiska åtgärder för att hjälpa Sam att reda 

ut situationen. Till exempel flyttades en elev till en annan klass och andra elever fick det stödet 

som de behövde. Denna form av praktiskt stöd upplever Sam har varit till stor hjälp och 

upplevelsen av rektorn har för Sam varit positiv.  

 

5.3.2 Skolkulturen för Kim 

För Kim har upplevelsen av första tiden på skolan överlag varit positiv. Beskrivningen av 

skolkulturen är välkomnande och stödjande. Kim har haft en mentor och en omfattande 

inskolning under den första tiden som lärare. Mentorn har bidragit med att vara en person som 

Kim har kunnat vända sig till med frågor. Detta menar Kim har underlättat det första året som 

lärare mycket, att ha någon att diskutera funderingar med. Mentorn har även underlättat genom 

att dela med sig av material, som lektionsplaneringar och uppgifter. Kim beskriver att denna 

mentor genom detta har förklarat hur lektionsuppläggen är kopplade till styrdokument och visat 

på olika tolkningar av styrdokumenten.  

Angående bedömning beskriver Kim ett omfattande samarbete på skolan. Dels uttrycker Kim 

det som:  

”Kollegialt samarbete kring hur man bedömer examinationerna sen när det 

kommer till summativa uppgifter. Genomgång om hur man ger återkoppling på 

vetenskaplig grund, formativt.”.70  

Detta har skett under första tiden från Kims mentor, men eftersom även kommit att omfatta 

övriga kollegor på skolan. Kim beskriver ett omfattande samarbete på skolan, mellan olika 

kollegor. Dels beskrivs kollegial bedömning som en stor del. Vilket Kim menar har underlättat 

bedömningen enormt och gjort att bedömning är något som Kim känner sig säker i. Som Kim 

uttrycker det: 

”Så det skulle jag säga att jag känner mig tryggast i eftersom att vi har ett så bra 

kollegialt samarbete när det gäller just det.”.71 

																																																													
70 Intervju med Kim, 12/2-2020. 

71 Intervju med Kim, 12/2-2020. 
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Samarbetet innefattar även ett öppet klimat att diskutera och resonera med olika kollegor för att 

förbättra och utveckla undervisningen. Kim beskriver det som:  

”Sen blir det även att alla kollegor går samman och diskuterar vad kan vi göra 

för att bli bättre så att eleverna lär sig mer.”.72  

Detta omfattar alla delar av undervisningen, inte bara bedömning utan kursupplägg, 

lektionsupplägg, kommunikation till elever med mera. Kim upplever att det både handlar om 

att förbättra för att fler elever ska nå kunskapsmålen, men även för att elever som ligger på ett 

A och vill lära sig mer ska kunna utvecklas vidare. Detta är något som Kim ser som positivt 

och något som gör att Kim själv fortsätter att utvecklas som samhällskunskapslärare.  

Skolledningen menar Kim även har underlättat för hen under de första åren som nyutbildad 

samhällskunskapslärare. Detta i form av organisatoriska åtgärder. Till exempel att Kim fick en 

inskolning på ett par veckor när hen började på skolan, som innefattade både praktiska aspekter 

av arbetsplatsen, men även övning i form av kollegial bedömning. Ytterligare en organisatorisk 

åtgärd för att underlätta för Kim som nyutbildad lärare var att hen fick en mentor som tog ett 

stort ansvar för att underlätta Kims första år som samhällskunskapslärare. Kim menar att det 

stöd hen har fått av skolledning är i form av att de har gett utrymme och tid för dessa typer av 

organisatoriska åtgärder.  

En aspekt av skolkulturen som Kim har upplevt som negativ är att det finns olika grupperingar 

bland lärarna på skolan. Kim beskriver det som att:  

”Det finns 3 olika grupperingar som samarbetar jättemycket med varandra. Och så är det 

vi nya på arbetsplatsen samarbetar då väldigt väl med alla. Men de där grupperingarna, 

alla dom kan inte samarbeta med alla.”.73  

Det Kim beskriver är således att det finns ett stort samarbete inom grupperingarna, men inte 

mellan de olika grupperingarna. Hen beskriver att det är en gammal konflikt som ligger till 

grund för detta, vilket gör att de nya på arbetsplatsen kan samarbeta med alla. De som arbetade 

på skolan vid tidpunkten för konflikten är dock i olika grupperingar som endast samarbetar 

inom grupperingarna och inte mellan dem. Dessa grupperingar menar Kim handlar om ålder, 

prestige och konkurrens mellan kollegorna. Att strukturen på skolan ser ut på detta vis är något 
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73 Intervju med Kim, 12/2-2020. 
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som Kim upplever som en svårighet att komma in och försöka hålla sig opartisk och samarbeta 

med alla, när det är uppenbart att det är grupperingar och konflikter som hämmar samarbetet 

mellan vissa olika kollegor.  

 

 

5.3.3 Skolkulturen för Charlie 
Charlies upplevelse av skolkulturen på den skolan där hen spenderade sitt första år som 

samhällskunskapslärare var inte positiv. Känslan för Charlie var att hen blev lämnad helt själv, 

utan stöd från mentor eller rektor i den nya rollen som lärare. Charlie blev lovad att hen skulle 

få en mentor när hen var på intervju på skolan, men denna plan genomfördes aldrig, Charlie 

fick inte en mentor. Skolan tilldelade aldrig någon till rollen som mentor, det vill säga att ingen 

fick det i sin tjänst. Detta är något som Charlie upplevt som negativt, eftersom mentorskapet är 

något som Charlie tror skulle ha underlättat mycket under det första året som 

samhällskunskapslärare. Att inte ha en mentor innebar för Charlie att känna sig jobbig när hen 

behövde vända sig till kollegor och fråga, eftersom det inte var någon som hade rollen och hade 

i sin tjänst att vara ett stöd för Charlie. Upplevelsen blev således att Charlie kände sig isolerad, 

ensam med sina problem och utan möjlighet att konsultera och diskutera med någon.  

 

Det fanns ett visst stöd av andra kollegor runt omkring Charlie, men även detta var begränsat. 

Detta eftersom att det inte fanns lärare i omgivningen som hade samma ämnen som Charlie, 

vilket gjorde att de inte kunde ge stöd i ämnesspecifika frågor. Charlie beskriver det som:  

”Jag sitter inte riktigt med dom som har samma typ av ämnen som mig. Eller så 

sitter jag med dom som jobbar deltid så att jag sitter ofta själv också.”.74  

De lärare som var runt Charlie hade praktiska ämnen och jobbade deltid, vilket resulterade i att 

Charlie blev isolerad inom sin roll som samhällskunskapslärare. Ett visst emotionellt stöd fanns, 

att det gick att diskutera vissa aspekter som exempelvis pedagogiskt ledarskap. Dock är 

Charlies upplevelse att skolkulturen mycket var att läraren är själv i sitt arbete och ska lösa de 

problem som uppstår själv.  

 

																																																													
74 Intervju med Charlie, 11/2-2020. 
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Skolkulturen kring rektorn var något som Charlie även upplevde som negativt. Dels var det 

organisationsmässigt, att arbetet för den nyutbildade läraren inte organiserades för att underlätta 

arbetet som nyutbildad. Till exempel genom att få en mentor att vända sig till eller genom att 

tillhöra ett arbetslag som kunde ge stöd och råd. Charlie upplevde även rektorn som oförstående 

och frånvarande. Det beskrivs som:  

”Min rektor ser jag typ aldrig till. Jag tror inte min rektor var förbi nån gång för 

att ens kolla hur det var för mig som nyanställd på den här nya arbetsplatsen, 

med alla klasser och allt vad det nu innebär.”.75  

Det upplevs således som en brist på emotionellt stöd från rektorn, eller en brist av närvaro i 

förhållande till den nyutbildade lärarens arbete.  

 

Charlie beskriver även en specifik situation när rektorn kallade till ett möte, vilket innebar en 

utskällning av Charlie och uppläxning kring hur återlämning av prov ska ske. Detta är något 

som Charlie upplevde som mycket jobbigt, eftersom rektorn inte var konstruktiv och hjälpte att 

göra rätt, utan nedvärderande och hade en hård ton. Upplevelsen som Charlie således har haft 

av rektorn har inte varit positiv, och det har inte funnits ett förtroende till rektorn, och rektorns 

förmåga att finnas som stöd i den nya yrkesrollen som samhällskunskapslärare.  

 

5.3.4 Skolkulturen för Alex 
Skolkulturen som Alex har upplevt är långtgående positiv. Alex beskriver skolkulturen som 

trygg, även för den nyutbildade läraren. Det finns en trygghet att Alex alltid har haft någon att 

fråga vid funderingar. När Alex kom till skolan fick hen en mentor som hade i sin tjänst att ge 

stöd åt Alex under det första året. Denna mentor var ett stöd genom att vara en person att vända 

sig till med funderingar. Alex beskriver att mycket av stödet handlade om att komma in på 

arbetsplatsen, och förstå hur allt fungerar runt omkring, inte bara i undervisningen. Det fanns 

även ett stöd i frågor rörande undervisningen och bedömning från mentor. Alex beskriver stödet 

som ”Men det satte väl nån typ av grundtrygghet, att jag kände mig trygg, att jag kunde 

fråga.”.76 Mentorn blev för Alex en hjälp att komma in på arbetsplatsen och en trygghet att ha 

någon att vända sig till när svårigheter uppstod i den nya lärarrollen.  

																																																													
75 Intervju med Charlie, 11/2-2020. 

76 Intervju med Alex, 12/2-2020. 
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Alex beskriver att skolan har ett öppet klimat där samarbetet är omfattande mellan alla kollegor. 

Det är inte bara mentorn som Alex beskriver har varit ett stöd, utan övriga kollegor har även 

stöttat och samarbetat väl med Alex. Detta samarbetet har dels haft formen av att det går att 

diskutera och fråga kollegor vid osäkerhet, att det finns en öppenhet att diskutera och resonera 

med kollegor. Som Alex beskriver det ”Jag har kollegor som är väldigt generösa med sin tid 

också, som också tar sig tid att svara på frågor.77 Det beskrivs således en skolkultur där kollegor 

tar sig tid och där klimatet är öppet för samarbete.  

 

Samarbetet mellan kollegor handlar enligt Alex beskrivningar mycket om bedömning. Det finns 

en omfattande sambedömning på skolan. När Alex började på skolan fick hen en grundkurs i 

bedömning som innebar att flera olika lärare bedömde och diskuterade bedömning av 

elevuppgifter. Detta är något som Alex beskriver som viktigt eftersom: 

”För då fick vi upp en diskussion om, ja men vad är nyanserat, vad är utförligt, 

vad är översiktligt. Det var väl kanske det allra mest givande.”.78  

Att diskutera bedömning är således något som Alex har ansett varit viktigt. Samarbetet kring 

bedömning på skolan var inte bara i början, utan Alex beskriver att om hen känner sig osäker i 

bedömningen, går hen och frågar en kollega. Det beskrivs att kollegial bedömning fortsatt är 

omfattande på skolan.  

 

Alex upplevelse av skolledningen är även den positiv. Skolledningen har gett utrymme för 

mentorsfunktionen och för kollegialt samarbete, vilket Alex har upplevt som positivt. Dels har 

även förväntningarna på den nyutbildade läraren inte varit för höga, vilket ger en trygg känsla 

för Alex. Det beskrivs även en inskolning på arbetsplatsen, angående rent praktiska aspekter, 

vilket även den gett en trygghet. Alex upplever även att om det skulle uppstå svårigheter, kan 

hen vända sig till skolledningen vid behov för att få hjälp och stöd. Upplevelsen som Alex har 

haft av skolkulturen är således mycket långtgående positiv.   

 

5.4 Att hantera svårigheterna  

																																																													
77 Intervju med Alex, 12/2-2020. 

78 Intervju med Alex, 12/2-2020. 
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Det framkom flera olika strategier för de nyutbildade samhällskunskapslärarna att hantera de 

svårigheter som uppstod. De olika strategierna som framkom var att sätta en gräns för arbetet, 

att fråga kollegor, att läsa på under fritiden, learning by doing, att ta hjälp av specialpedagoger 

och planering och strukturering. Nedan kommer dessa olika sätt att hantera svårigheterna 

redogöras för tematiskt.  

5.4.1 Gräns för arbetet 

Sam, Charlie och Alex beskrev alla att det var viktigt att sätta en gräns för sig själv i arbetet. 

Denna gräns handlade om att inte lägga ner hur mycket tid som helst, utan att nöja sig vid en 

viss punkt. Vilket innebär att inte stäva efter att allt ska vara perfekt, utan att det kan vara 

tillräckligt bra. Gränsdragningen beskrivs olika mellan de olika respondenterna. Alex beskriver 

att hen drar en gräns vid arbetstiden, genom att inte jobba övertid. Skulle det vara på det viset 

att hen inte hinner klart, underrättas skolledning istället för att arbeta obetald övertid. Som Alex 

beskriver det:  

”Så jag är väldigt noggrann med att hålla mina tider, och är det så att jag 

upplever att det är för mycket så går jag till min chef i såna fall.”.79  

Det är således något som Alex anser mycket viktigt för att ta sig igenom det första året, och inte 

slita ut sig.  

 

Sam och Charlie beskriver att de drar en gräns kvalitetsmässigt. De beskriver båda att det går 

att lägga ner obegränsat mycket tid på läraryrket första året, och det är därav som de känner att 

de behöver dra en gräns för hur mycket tid de kan lägga ner. Detta innebär att de är nöjda med 

att yrkesutövningen blir tillräckligt bra, och inte perfekt. Charlie beskriver det som:  

”Ja alltså, man får försöka nöja sig med att okej, det här är tillräckligt, inte 

perfekt typ. Det är väl det man försöker. Sen är det väl lite otillfredsställande.”.80  

Att dra denna gräns är något som de gör med ett visst motstånd, eftersom de vill att 

undervisningen ska vara bra, men det är något som de försöker att göra för att klara av det första 

året.  

																																																													
79 Intervju med Alex, 12/2-2020. 

80 Intervju med Charlie, 11/2-2020. 
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Sam beskriver även att hen drar en gräns för arbetet i att göra arbetet på jobbet, det vill säga att 

inte ta med sig jobbet hem. Som Sam beskriver det:  

”Den strategi som jag ändå hade var att försöka göra det jobb som ska göras på 

jobbet. När jag då kom hem så kunde jag släppa det.”.81  

Det var således ytterligare en strategi för att klara den höga arbetsbelastningen som är under 

den första tiden i läraryrket.  

 

5.4.2 Fråga kollegor 
En strategi för att hantera svårigheter den första tiden i läraryrket som alla respondenter har 

använt sig av till olika grad är att fråga kollegorna. Att fråga kollegorna är något som används 

till många olika svårigheter. Det som respondenterna anser ger mycket är att diskutera och 

resonera kring svårigheterna med kollegorna för att kunna lösa det som uppstått. Denna strategi 

används till exempel när det gäller svårigheter i bedömning. Att kunna diskutera enskilda 

elevuppgifter eller att få exempel på hur andra lärare har bedömt olika uppgifter. Sam uttrycker 

det som:  

”Om de har kvar elevuppsatser, kan jag få kolla på några? Be att få kolla på 

gamla bedömningar. Att man har en dialog ger väldigt mycket tycker jag.”.82  

Detta är något som alla respondenter betonar, att svårigheter i bedömning med fördel löses 

genom att diskutera med kollegor. Sambedömning är något som framhävs vara mycket givande 

för att de nyutbildade lärarna ska bli säkrare i sin bedömning.  

 

Att fråga kollegorna är en strategi som används även vid andra typer av svårigheter. När det 

gäller konflikthantering och pedagogiskt ledarskap upplever respondenterna att det kan vara 

värdefullt att diskutera med kollegorna för att lösa svårigheter. Sam uttrycker det som att: 

”Om vi tar pedagogiskt ledarskaps problem, jag får inte den här gruppen att göra 

det dom ska till exempel. Då vänder jag mig till kollegorna – hur löser ni det här? 

																																																													
81 Intervju med Sam, 6/2-2020. 

82 Intervju med Sam, 6/2-2020. 
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Hur ser det ut på era lektioner? Får ni dom att lyssna och göra det dom ska? Hur 

gör ni? Då vänder man sig absolut till kollegorna jättemycket.”.83 

Att vända sig till kollegorna vid denna typ av problem upplever respondenterna vara till stor 

hjälp, för att få bekräftelse för sina handlingar och för att kunna utvecklas och hantera 

situationer bättre nästa gång de uppstår.  

 

Även när det gäller att planera och strukturera upp kurserna i samhällskunskap upplever 

respondenterna att vända sig till kollegorna kan vara en strategi för att hantera svårigheter. Det 

kan handla om att diskutera upplägg av moment, tidsåtgång till moment eller att diskutera vad 

som bör omfattas inom kurserna. Genom att diskutera detta med kollegor upplever de 

nyutbildade lärarna att de lättare kan planera och strukturera sin undervisning. Strategin att 

fråga kollegor är således en väl använd strategi av respondenterna, och det är något som de 

upplever fungera bra för att lösa olika svårigheter.  

 

5.4.3 Läsa på under fritiden 
Strategin för att hantera svårigheter som Kim använder sig till största grad av är att läsa på 

under fritiden. När svårigheter uppstår av olika slag, läser Kim på inom det området för att 

kunna hantera det. Detta sker utanför arbetstid, eftersom att det inte finns utrymme för att hinna 

läsa på. Som Kim uttrycker det ”Dom sakerna som varit negativa har jag fått lösa genom att 

läsa på, på fritiden mycket.”.84 Det kan vara att läsa på om olika diagnoser för att underlätta för 

elever som har dessa. Även angående ämneskunskaper i områden som inte lärarutbildningen 

berört, som media och kommunikationsvetenskap upplever Kim att hen får läsa på mycket för 

att kunna bedriva undervisning i det.  

 

Att Kim läser på under fritiden, och lägger extra tid utanför sin arbetstjänst beskriver hen är ett 

måste i de fall där elever inte håller på att klara kursen. Kim beskriver en press på sig själv att 

göra allt som är möjligt för att eleverna ska klara kurserna, vilket driver hen till att arbeta utöver 

arbetstid. Denna press upplever Kim främst kommer från sig själv, men även andra mer erfarna 

																																																													
83 Intervju med Sam, 6/2-2020. 

84 Intervju med Kim, 12/2-2020. 
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kollegor som har höga förväntningar. Kim beskriver dock att den största anledningen till att ta 

tid på fritiden är att:  

”då blir det återigen att du vill ju elevens bästa, och då blir det att man läser på 

extra på sidan om. För att dom ska klara sig såklart.”.85  

Genom att läsa på under fritiden löser således Kim de svårigheter som uppstår under den första 

tiden som samhällskunskapslärare.  

 

5.4.4 Learning by doing 

Sam och Charlie beskriver en strategi för att hantera svårigheter som att de provar sig fram och 

lär sig av deras erfarenhet, eller Learning by doing. De beskriver att de genomför det som de 

tror fungerar bäst, och blir det fel lär dem sig av det. Nästa gång situationen uppstår har de lärt 

sig av misstaget och kan hantera det bättre. Sam beskriver det som att ”Det är inte så att jag 

går in med inställningen att det är perfekt, utan man får testa sig fram.”.86  De analyserar och 

funderar kring undervisningen och deras agerande för att kunna fortsätta att utvecklas som 

lärare och kunna hantera svårigheter som uppstår lättare i framtiden. Detta gäller olika typer av 

svårigheter inom rollen som samhällskunskapslärare, från pedagogiskt ledarskap, till 

ämnesdidaktik och planering av kurser. Som Charlie beskriver det ”Det är lite så learn by doing 

mycket inom läraryrket.”.87 

 

5.4.5 Ta hjälp av specialpedagoger 

Kim och Alex beskriver att en strategi för att hantera svårigheter i undervisningen är att ta hjälp 

av specialpedagoger. Att kunna gå och diskutera och fråga om hjälp hos specialpedagoger är 

ett sätt att hantera svårigheter att nå elever med olika diagnoser, men även med övriga 

språksvårigheter. De kan bidra med ett annat perspektiv, som Alex och Kim upplever kan hjälpa 

att lösa svårigheter. Alex uttrycker det som att:  

																																																													
85 Intervju med Kim, 12/2-2020. 

86 Intervju med Sam, 6/2-2020. 

87 Intervju med Charlie, 11/2-2020. 
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”Sen har vi också jättebra stöd från specialpedagoger här också, så man också gå 

dit och ställa en fråga om man känner att jag når inte fram här. Vad kan jag göra? 

Har ni något tips? Och så.”.88  

Det blir en strategi för att hantera de elever som respondenterna inte upplever att de lyckas nå 

kunskapsmässigt. Kim beskriver att hen tar hjälp av specialpedagogerna, men anser dock att 

bättre specialpedagoger skulle kunna vara ett stort stöd och en stor tillgång för den nyutbildade 

läraren. Kim upplever dock att även om det hade kunnat bli bättre, är det ändå en bra strategi 

att hantera svårigheter genom att ta hjälp av specialpedagoger.   

 

5.4.6 Planering och strukturering 
Charlie beskriver att en strategi för att hantera svårigheter, men även att försöka att undvika att 

svårigheter ska uppstå, är att planera och strukturera undervisningen i detalj i förväg. Genom 

att ta hänsyn till vilka svårigheter som brukar uppstå, kan hen försöka att planera och strukturera 

undervisningen för att undvika dem. Det kan även handla om att ha reservplaner. Att genomföra 

det på ett vis, men om det inte funkar kunna gå till en reservplan och ändra upplägget i stunden. 

Denna hantering innebär även att planera in för att använda varierande metoder. Detta för att 

hantera svårigheter med motivation hos eleverna. Genom att kunna variera undervisningen 

upplever Charlie att eleverna blir mer motiverade i samhällskunskapsämnet. Att bedriva en 

omfattande planering och strukturering av undervisningen upplever således Charlie vara ett sätt 

att hantera olika typer av svårigheter, att kunna vara förberedd och bemöta de svårigheter som 

uppstår.   

																																																													
88 Intervju med Alex, 12/2-2020. 
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6 Analys 

I analysen kommer jag först att analysera de svårigheter som respondenterna upplevt under 

första tiden i yrket och hur de har hanterat det utifrån Lorties och Laceys lärarsocialisation.89 

Med ett avsnitt per teori. Efter det kommer jag att analysera de skolkulturer som respondenterna 

har mött utifrån Hargreaves teori om skolkulturer.90 

  

6.1 Lorties lärarsocialisation 
Det som respondenterna beskriver om det som de har upplevt som svårt och hur de har upplevt 

att det varit under första tiden som lärare stämmer väl in på Lorties lärarsocialisation. Flera av 

respondenterna upplever att lärarutbildningen inte har förberett dem inför vissa aspekter som 

samhällskunskapslärare. Till exempel att vissa ämnesområden saknas i utbildningen, eller att 

bedömning varit en för liten del av utbildningen. Den formal schooling som Lortie beskriver 

har en begränsad påverkan för att forma personer till lärare, stämmer in på de upplevelser som 

respondenterna har av sin utbildning i förhållande till att komma ut som nyutbildad 

samhällskunskapslärare. Att utbildningen har brister och inte är det som är viktigast för att 

forma de nya lärarna stämmer överens med den bild som respondenterna har, och 

respondenterna riktar stor kritik mot lärarutbildningen för detta.  

 

Mediated entry är ytterligare en del av Lorties lärarsocialisation. Den beskrivs inte som den 

viktigaste, men har en viss inverkan. Detta stämmer överens med respondenternas bild. Att 

respondenterna uttrycker att det är svårt att lägga upp hela kurser och inte bara enstaka moment 

eller lektioner kan vara ett tecken på detta. De har under praktiken haft vissa moment men inte 

hela kurser, vilket har gjort att de har fått en del från praktiken, men inte majoriteten av det som 

det innebär att socialiseras in till lärare. Även kring pedagogiskt ledarskap och 

konflikthantering kan detta synas, eftersom under praktiken har handledaren ansvaret, vilket 

ger att när de nya lärarna kommer ut i yrket är de plötsligt själva och är inte vana vid att ha det 

ansvaret. Pratiken under lärarutbildningen, eller mediated entry har således enligt 

respondenterna en viss inverkan, men även brister, vilket stämmer överens med Lorties 

uppfattning. 

																																																													
89 Se 3.1 Lorties lärarsocialisation och 3.2 Laceys lärarsocialisation. 

90 Se 3.3 Skolkultur. 
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Learning while doing är den fas av Lorties lärarsocialisation som han lägger störst vikt vid. 

Detta stämmer även överens med respondenternas upplevelser av den första tiden som 

samhällskunskapslärare. Att första året är viktigt för att formas till lärare är något som alla 

respondenterna har upplevt. Första året beskrivs som att det är mycket jobb, eftersom 

respondenterna saknar erfarenhet, material och att de lär sig otroligt mycket under första tiden 

som samhällskunskapslärare.  

 

Det som Sam och Charlie beskriver som learning by doing passar väl in på learning while doing. 

Det handlar om att lära sig av sina misstag, och att göra annorlunda nästa gång. Att de provar 

sig fram för att hitta erfarenheter och hitta vad som fungerar i undervisningen. Genom detta 

hittar de olika strategier för att hantera de svårigheter som uppstår, vare sig det är att fråga 

kollegor, reflektera kring undervisningen, planera mer utförligt eller vad de väljer för strategi 

för att hantera svårigheterna. Strategierna de använder blir bättre och bättre allt eftersom att de 

lär sig av sina misstag.  

 

De flesta av svårigheterna som respondenterna har upplevt under den första tiden i yrket, blir 

lättare allt eftersom, vilket respondenterna upplever beror på att de får mer erfarenhet. Denna 

upplevelse stämmer in på Lorties teori. Exempel på svårigheter som detta gäller för är 

pedagogiskt ledarskap, bedömning och att planera och strukturera kurser i samhällskunskap. 

För dessa svårigheter upplever respondenterna att det blir lättare och lättare eftersom att tiden 

går, vilket stämmer med learning while doing, eftersom lärarna blir mer erfarna och har bättre 

strategier för att hantera olika svårigheter.  

 

Lortie beskriver även inom sin teori att den nya läraren är själv under denna första tiden i yrket, 

även om ett visst stöd kan fås av kollegor och skolledning.  Detta stämmer väl överens med 

respondenternas upplevelser. Respondenterna har varit på skolor med olika skolkulturer och 

känt stöd av kollegor och skolledning till olika grad. Det som dock är gemensamt är att de nya 

lärarna trots varierande stöd av andra är själva i klassrummet. De kan diskutera och resonera 

med kollegor om det som har hänt i klassrummet, men i själva situationerna som sker i 

klassrummet är de själva och måste ta egna beslut. Vilket exempelvis gäller för det pedagogiska 

ledarskapet som Sam och Charlie har upplevt som svårt, där är de själva och måste agera i 

klassrummet, även om de kan diskutera med kollegor efteråt. Det blir således ett viktigt steg att 

socialiseras till lärare, att vara själv i klassrummet och själv välja hur en ska agera. 
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6.2 Laceys lärarsocialisation 
Det som framkommer av empirin är att de olika faser av den första tiden som lärare som Laceys 

teori framställer förekommer till olika grad. Den första fasen, smekmånadsfasen är inte tydlig i 

respondenternas upplevelse av hur det är att börja arbeta som samhällskunskapslärare. Den 

eufori som Lacey beskriver framkommer inte tydligt hos respondenterna. En viss entusiasm har 

funnits hos Alex och Kim som de har beskrivit de första veckorna som lärare, men denna period 

är enligt dessa respondenter en mycket kort period. Sam och Charlies upplevelser av de första 

veckorna som samhällskunskapslärare passar inte in på denna fas, eftersom de inte har upplevt 

denna eufori inför det nya arbetet.  

 

Den andra fasen, sökande efter material och sätt att undervisa, är mer tydlig i respondenternas 

upplevelse av den första tiden som lärare. Att producera och bygga upp ett material för kurserna 

i samhällskunskap är något som respondenterna har upplevt tagit mycket tid och varit svårt i att 

anpassa det till olika elever och klasser, samt att bygga ett högkvalitativt material. Lacey menar 

att under denna perioden ökar problemen för de nya lärarna, vilket stämmer överens med 

respondenternas upplevelser. Detta kan till exempel synliggöras i att Kim, Charlie och Sam alla 

har upplevt att ämnesdidaktik är något som är en svårighet, vilket innebär att bygga ett 

ämnesdidaktiskt kvalitativt material.  

 

Att den omfattande osäkerheten som finns hos nyutbildade lärare gör att de bedriver en 

omfattande planering för att kompensera för att inte kunna improvisera, är något som syns 

tydligt. Detta genom att exempelvis Charlie planerar och strukturerar undervisningen väldigt 

noggrant, för att ha reservplaner att använda om första planen för undervisningen inte fungerar. 

Det blir ett uttryck för att planera bort den osäkerheten som finns hos de nyutbildade 

samhällskunskapslärarna. Osäkerheter är således en orsak till den omfattande planeringen som 

de nyutbildade samhällskunskapslärarna bedriver. 

 

Krisfasen som Lacey beskriver den stämmer väl överens med respondenternas upplevelser. Här 

kommer många problem och det går över i kris, att den enskilda läraren inte känner att den har 

kontroll över situationen. Det som respondenterna har beskrivit är att de har olika upplevelser 

över vad som blir kriser i undervisningen, men alla har upplevt kriser under den första tiden 

som lärare. Detta stämmer väl in med teorin, som betonar att det är individuellt vad som 

uppfattas som en kris och hur länge krisen varar. Till exempel som Kim beskriver att hen måste 
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läsa på för att eleverna ska klara kurserna, har hen upplevt som en form av kris, att det upplevs 

som att hen inte lyckas att nå eleverna som undervisningen genomförs.  

 

Det pedagogiska ledarskapet kan även vara ett exempel på en kris, för Sam och Charlie. Sam 

har upplevt det som mycket svårt och insikten att eleverna inte kommer att lyssna 

överhuvudtaget, är en form av kris. Genom den insikten uttrycker Sam att hen känner att hen 

misslyckas att nå eleverna. För Alex kan en kris synas i det som hen beskriver som 

språkbarriären. När Alex känner att hen inte lyckas nå eleverna, eftersom att hen inte kan göra 

sig förstådd eller förstå eleverna, är det en form av kris. Alex känner således en kris eftersom 

hen känner att hen misslyckas med undervisningen.  

 

Att komma vidare eller att misslyckas fasen är även den tydlig i upplevelserna som 

framkommer av empirin. Här kommer strategierna, hur de nyutbildade lärarna väljer att hantera 

de svårigheter som uppstått. Respondenterna har använt en stor variation av strategier för att 

komma vidare från de svårigheter som uppstått. Den uppdelning som Lacey ser av strategier, 

kollektivisering eller privatisering kan synas i de olika strategierna som respondenterna har 

använt.  

 

Kollektiviseringen är tydlig i att alla respondenter i varierande grad har använt sig av strategin 

att fråga kollegor. De delar med sig av sina problem och diskuterar med kollegor för att hitta 

lösningar för svårigheterna. Detta för svårigheter med exempelvis bedömning, pedagogiskt 

ledarskap och planering av kurser. Att fråga specialpedagogerna om hjälp är även det en form 

av kollektivisering. Kollektiviseringen är således tydlig, men till olika grad för de olika 

respondenterna. Charlie har exempelvis inte lika mycket kollektivisering av problem som de 

övriga.  

 

Privatisering handlar om de strategier som istället handlar om att vända sig inåt och lösa 

problemet själv. Respondenterna har använt strategier som att läsa på under fritiden, att planera 

och strukturera, learning by doing och att sätta en gräns för arbetet, som alla kan vara en form 

av privatisering. I dessa strategier är den nyutbildade läraren själv med sina svårigheter, och 

vill inte visa dem utåt eller ta hjälp för att lösa dem. Att Kim exempelvis upplever en press från 

mer erfarna kollegor att hinna med mer, kan ses som en anledning att hen använder privatisering 

och läser på under fritiden. Detta för att inte visa svårigheterna utåt, utan lösa dem själv. 
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Enligt Laceys teori växlar de nyutbildade lärarna mellan privatisering och kollektivisering 

mellan olika problem, men även eftersom beroende om de kommer vidare eller misslyckas. 

Även detta stämmer väl överens med det som respondenterna beskriver. Respondenterna 

beskriver att ofta försöker det att lösa svårigheterna själv, genom privatisering, men om det inte 

går vänder de sig till kollegor för att få hjälp, de växlar således över till kollektivisering. Det 

kan även vara åt andra hållet, att de först vänder sig till kollegor och om det inte löser 

svårigheten privatiserar dom istället och försöker reda ut det själva. Det beror således på vilken 

svårighet det handlar om, men även den specifika situationen för vilken strategi de nyutbildade 

samhällskunskapslärarna väljer att använda. Vilken skolkultur som råder på skolan som de 

arbetar vid påverkar också om de väljer privatisering eller kollektivisering, beroende på vad 

som är normen för skolan. 

 

6.3 Skolkulturer 
Alla olika typer av skolkulturer för lärare som Hargreaves har beskrivit kan synliggöras i 

respondenternas upplevelser av skolkulturerna som de har mött under deras första tid som 

samhällskunskapslärare. Det som framkommer är att de olika respondenterna har haft olika 

upplevelser och mött väldigt olika skolkulturer, vilket medför att de olika typerna av 

skolkulturer finns representerade. 

 

Den individualistiska lärarkulturen har framkommit tydligt i Charlies upplevelser av den skola 

som hen har börjat arbeta på. Charlie har beskrivit att hen har känt sig ensam i arbetet utan stöd 

från varken kollegor eller skolledning, samt att hen inte har haft en mentor. Detta stämmer in 

väl med den individualistiska lärarkulturen, där läraren är själv med arbetet både i klassrummet 

och utanför klassrummet. Att det inte finns någon insyn eller samarbete stämmer in på Charlies 

bild av denna skola. Till exempel att rektorn inte har kollat av med Charlie hur arbetet som 

nyutbildad har fungerat kan synliggöras som att det inte finns någon insyn i den enskilde 

lärarens yrkesutövande.  

 

Denna typ av skolkultur som Charlie beskriver kan enligt Hargreaves vara något som lärarna 

tycker är skönt, eftersom de slipper att bli granskade utifrån. Detta stämmer inte överens med 

Charlies upplevelser utan dessa upplevelser stämmer bättre in på den andra sidan, vilket innebär 

en brist på bekräftelse i yrkesutövandet. Charlie beskriver att hen känner en stor osäkerhet om 

olika aspekter i yrkesutövandet, och en brist på bekräftelse av vad som är de bästa alternativen 

när det kommer till undervisningen. Detta beror således på att Charlie är själv i sitt arbete och 
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inte diskuterar och samarbetar med kollegor och skolledning, vilket gör att hen inte får 

bekräftelse för det sätt som Charlie arbetar på. Således kan osäkerheten för Charlie vara stor på 

grund av denna skolkultur. 

 

Ytterligare en aspekt av denna skolkultur är att problem löses långsamt, eftersom det finns en 

motvilja till samarbete. Detta kan synas i Charlies upplevelser att hen lägger ner mycket tid på 

att själv försöka lösa svårigheter som uppstått i yrkesutövandet, istället för att fråga en kollega 

vilket hade kunnat lösa problemet fortare. Att Charlie beskriver en skolkultur som hen upplevt 

som negativt beror således på att det är en individualistisk lärarkultur på skolan som medför att 

Charlie har upplevt att hen inte har fått det stöd som en nyutbildad lärare behöver enligt Charlie.  

 

Samarbetskultur är något som framförallt Sam och Alex har beskrivit genom sina upplevelser 

av skolorna som de har arbetat på. Att det är en norm att samarbeta och det sker spontant och 

frivilligt. Detta är något som Sam och Alex har upplevt, att det är en norm att om svårigheter 

uppstår går de och frågar en kollega för att lösa problemet. Denna samarbetskultur visar sig 

genom att både Alex och Sam använder strategin att fråga kollegorna om hjälp till många olika 

svårigheter som uppstår, exempelvis vid bedömning. Att samarbetet är frivilligt och sker 

spontant är något som stämmer in både på Sams och Alex upplevelser. Alex beskriver det som 

att kollegorna tar sig tid, vilket innebär att de väljer att samarbeta, och det är inte något som är 

påtvingat uppifrån. Frivilligheten för samarbetet syns även i Sams upplevelser genom att alla 

kollegor varit ett stort stöd och gett bekräftelse, inte bara mentorn som blev tilldelad att ha 

ansvaret.  

 

Denna form av kultur med ett omfattande samarbete är utvecklingsorienterad och bidrar till att 

förbättra den enskilda läraren och undervisningen på skolan enligt Hargreaves. Detta märks 

tydligt i Sam och Alex upplevelser. Det beskrivs som att samarbetet med olika kollegor har 

varit viktigt för att dessa nyutbildade samhällskunskapslärare ska utvecklas och formas in i 

läraryrket på ett fördelaktigt sätt. Sam beskriver att stödet från kollegor har varit väldigt viktigt 

och att det innebär att hen kan känna sig säkrare i rollen som lärare nu än när hen började arbeta. 

Alex beskriver också att stödet från kollegor har varit mycket viktigt för att utvecklas in i 

lärarrollen. En samarbetskultur på skolan har således varit något som varit viktigt för de 

nyutbildade samhällskunskapslärarna för att de ska utvecklas till att bli säkra i yrkesrollen och 

för att de ska bli bra lärare. Denna form av skolkultur är således något som upplevts som mycket 

positivt av Sam och Alex. 
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Påtvingad kollegialitet finns till viss grad i alla respondenternas upplevelser av skolkulturerna. 

Detta i form av att skolledningen har bestämt om samarbete genom till exempel 

ämneslagsträffar eller mentorskap. Det kan även synas i att de nyutbildade lärarna fått 

inskolning på arbetsplatsen eller kurser tillsammans med kollegor om olika aspekter. Det 

handlar om samarbete som är styrt och schemalagt, och bestämt från skolledningen. 

 

I vissa fall fungerar det bra och i vissa fall fungerar det sämre enligt respondenterna. Charlies 

upplevelser av samarbete som är påtvingat uppifrån är till exempel inte positivt, och hen anser 

inte att exempelvis ämneslagsträffarna ger mycket hjälp för den nyutbildade läraren. Sams 

upplevelser kan vara en motpol, där mentorn som tilldelades har upplevts som en stor hjälp och 

gett mycket stöd under första tiden i yrket. Kim beskriver att den påtvingade kollegialiteten har 

varit ett stort stöd för den nyutbildade läraren från skolledningens sida, eftersom att de har gett 

utrymme för samarbete. Alex beskriver även det samarbetet som är bestämt uppifrån som 

nyttigt och utvecklande, och har en positiv bild av det. Det finns således delade åsikter och 

upplevelser om hur den påtvingade kollegialiteten fungerar som skolkultur, och hur väl det kan 

vara ett stöd för den nyutbildade läraren.  

 

Balkaniserad lärarkultur är en kultur som Kim har upplevt. Kim har beskrivit en skolkultur där 

det är grupperingar av lärare och konflikt mellan dessa grupperingar vilket stämmer väl överens 

med den balkaniserade lärarkulturen. Upplevelsen som Kim har är att det finns samarbete inom 

grupperingarna, men inte mellan dem. Hargreaves beskriver att dessa grupperingar kan vara 

utifrån status, ämne eller ålder och i Kims fall är det ålder och status som spelar in. Det beskrivs 

en gammal konflikt där ålder, erfarenhet och status som lärare har varit grunden, vilket gör att 

dessa grupperingar har uppstått. Dessa grupperingar kan vara skilda identitetsmässigt, 

maktmässigt eller rumsligt enligt Hargreaves. Kims beskrivningar av grupperingarna är att de 

är skilda enligt dessa aspekter. Till exempel att en grupp anser sig vara bättre än de andra, 

eftersom de är äldre och har mer erfarenhet. Dessa grupperingar kan även värderas olika från 

skolledningen. Vissa kan värderas högre, och andra kan värderas lägre. Detta ser Kim till viss 

del, eftersom de äldre lärarna med mer erfarenhet värderas högre av skolledningen i form av 

exempelvis vilken lön de olika lärarna har.  

  

Den balkaniserade lärarkulturen kan enligt Hargreaves hämma samarbete, eftersom det 

begränsar vilka som kan samarbeta med vilka. Detta stämmer delvis överens med Kims bild av 
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samarbetsklimatet på skolan. Det som Kim beskriver är att mellan dessa grupperingar kan 

lärarna inte samarbeta, vilket blir ett hämmande av samarbetet på skolan. Kim beskriver dock 

även att de nya lärarna som kommit in på arbetsplatsen efter att konflikten hände på skolan är 

en egen grupp som kan samarbeta med alla olika grupperingar på skolan. Detta innebär således 

att samarbetet på skolan hämmas till viss del av grupperingarna, men personligen för Kim 

begränsas inte samarbetet eftersom att hen kan samarbeta med alla olika lärare på skolan.  
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7 Diskussion 

Nedan diskuteras de områden som denna studie berört och reflektioner och intryck av resultatet 

av denna studie. Diskussionen förs utifrån disposition från frågeställningarna, och med en 

avslutande del om vidare forskning.  

7.1 Svårigheter i samhällskunskapsundervisningen 

Det som framkommer av studien är att det finns en bredd i olika svårigheter som de nyutbildade 

samhällskunskapslärarna har upplevt under den första tiden i yrket. Mycket av det som har 

framkommit av resultatet av denna studie finns även som resultat i den tidigare forskningen 

som exempelvis pedagogiskt ledarskap och tidsbrist. Det finns dock delar av detta resultat som 

är nytt, och det är främst det som är specifikt för samhällskunskapen. Att ämnesdidaktik, 

planering av kurser och ämnesområden som inte fanns med i universitetsutbildningen är 

aspekter som respondenterna har upplevt som svårt är ett resultat som är nytt. Detta på grund 

av att det är svårigheter som är specifika för samhällskunskapen, och handlar om hur 

samhällskunskap är som ämne.  

En reflektion som kan göras utifrån resultatet och de svårigheterna som har visat sig, är att den 

första tiden som samhällskunskapslärare är tuff. Det är många olika svårigheter som 

respondenterna har upplevt och det är mycket som har upplevts som olika kriser av 

respondenterna. Intrycket av studien är likväl att respondenterna har upplevt det som att det blir 

lättare allt eftersom. Genom att tillförskaffa sig mer erfarenhet uttrycker respondenterna att 

svårigheterna minskar eftersom att den första tiden i yrket går.  

7.2 Skolkulturer 

Intrycket utifrån denna studie är att skolkulturer har en stor påverkan av hur de nyutbildade 

lärarna upplever den första tiden i yrket. I de fall där respondenterna har beskrivit en 

samarbetskultur och känt ett stöd från kollegor och skolledning är respondenternas bild av första 

tiden i yrket mer positiv. Detta jämfört med de fall där respondenterna beskriver att det inte 

finns ett samarbete och stöd från kollegor och skolledning, vilket ger en mer negativ bild av 

första tiden som samhällskunskapslärare. Detta stämmer även överens med det som 

framkommer av Ingrid Anderssons resultat om positiva och negativa skolkulturer, att det 

påverkar den nyutbildade lärarens bild av yrket.  
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En reflektion kring skolkulturer är även att det påverkar hur de nyutbildade lärarna väljer att 

hantera svårigheter som uppstår. Finns det samarbete på skolan och det ses som normen verkar 

respondenterna mer villiga att fråga kollegor om hjälp. Jämfört med om det är en kultur där alla 

lärare sköter sig själva, vilket istället leder till att de nyutbildade lärarna internaliserar och 

försöker att lösa problemen själva. Detta samband verkar finnas mellan de respondenter som 

deltagit i denna studie och de skolkulturer som de har upplevt.  

7.3 Att hantera svårigheterna 

När det kommer till att hantera svårigheterna är en reflektion att det beror på skolkulturen som 

jag har diskuterat ovan. En annan reflektion är att strategierna är många, men en hel del av dem 

handlar om att lära av sina misstag och reflektera kring undervisningen för att komma vidare, 

skaffa mer erfarenhet och utvecklas in i samhällskunskapslärarrollen. Oavsett om 

respondenterna hanterar problemen själva eller tar hjälp av kollegor är det ovanstående 

grunden. Att respondenterna allt eftersom tillförskaffar sig mer erfarenhet och utvecklas in i 

rollen som lärare, genom att hantera de svårigheter som uppstår.  

En reflektion kring att hantera svårigheterna är att även om det upplevs som en krissituation för 

respondenterna tar de sig vidare med hjälp av olika strategier. Alla respondenterna har upplevt 

kriser i olika situationer, men de har även tagit sig ur det genom att ta tag i svårigheterna och 

hantera dem. Strategin att fråga kollegor är den strategi som alla respondenterna har använt sig 

av. Det är den strategi som kan användas till många olika svårigheter, och enligt respondenterna 

är det denna strategi som löser svårigheterna snabbast och bäst. Det blir således mycket viktigt 

med en samarbetskultur för att de nyutbildade samhällskunskapslärarna ska kunna hantera de 

svårigheter som uppstår den första tiden i yrket.  

7.4 Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på nyutbildade samhällskunskapslärares ingång i yrket på 

gymnasiet. Den tidigare forskningen har berört den allmänna ingången i läraryrket. Det som 

vidare hade varit av intresse och där det fortfarande finns en kunskapslucka är för andra ämnen 

än samhällskunskap. Att studera ingången för ämneslärare med ett specifikt ämne ger andra 

svårigheter och strategier och därav hade det varit intressant vidare forskning att fokusera på 

något annat ämne än samhällskunskap. Särskilt intressant hade det varit med något ämne som 

skiljer sig stort från samhällskunskapen, som exempelvis matematik eller idrott för att kunna 

upptäcka andra svårigheter, strategier och skolkulturer mot vad denna studie har visat.   
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8 Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningsvis har syftet med denna studie varit att beskriva och analysera vilka 

svårigheter som samhällskunskapslärare upplever att de möter i början av deras yrkesutövande, 

hur de hanterar dessa och vilka skolkulturer som finns runt om dem för att hjälpa dem. Fyra 

nyutbildade samhällskunskapslärare har intervjuats med halvstrukturerade intervjuer utifrån 

frågeställningarna: Vad för svårigheter upplever nyutbildade lärare att de möter i 

samhällskunskapsundervisningen? Vad finns det för skolkulturer för att hjälpa nyutbildade 

lärare i samhällskunskap? Hur hanterar nyutbildade samhällskunskapslärare dessa svårigheter? 

Intervjuerna har därefter analyserats utifrån Lortie och Laceys lärarsocialisation, samt 

Hargreaves teori om skolkulturer.  

Det som framkommer av studien angående svårigheter som de nyutbildade lärarna upplevt är 

att det finns ett brett spektrum av svårigheter. De svårigheter som respondenterna har upplevt 

är planering och strukturering av kurser, bedömning, pedagogiskt ledarskap, tidsbrist, 

ämnesområden som inte fanns med i lärarutbildningen, motivation hos elever, ämnesdidaktik 

och att bygga upp material, att bemöta fördomar hos eleverna och att överkomma en 

språkbarriär.  Svårigheterna som framkommit är således både allmänna för läraryrket och 

specifika för samhällskunskapen. De som är specifika för samhällskunskapen som exempelvis 

ämnesdidaktik och att planera och strukturera kurser är svårigheter som denna studie bidrar 

med som ett nytt resultat i förhållande till den tidigare forskningen.  

De strategier för att hantera svårigheter som framkommer av studien är att sätta en gräns för 

arbetet, att fråga kollegor, att läsa på under fritiden, learning by doing, att ta hjälp av 

specialpedagoger och en omfattande planering och strukturering. Dessa strategier som 

framkommit innebär dels en internalisering av svårigheter, det vill säga att hantera 

svårigheterna själv. Men det som framkommit som en strategi som alla respondenterna har 

använt sig av och upplevts som mycket effektiv är att fråga kollegor. Denna strategi har stor 

betydelse och används för att komma tillrätta med svårigheter av de nyutbildade 

samhällskunskapslärarna.  

I denna studie framkommer flera olika skolkulturer. Det framkommer olika skolkulturer med 

mer eller mindre grad av samarbete. Den slutsats som kan synliggöras utifrån respondenternas 

upplevelser av skolkulturerna är att en samarbetskultur är att föredra för att nyutbildade lärares 

första tid i yrket ska upplevas som positiv, och att deras första tid ska underlättas.   
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Bakgrundsfrågor: 

A. Hur gammal är du? 

B. Hur länge har du arbetat som lärare? 

C. Vilka andra ämnen än samhällskunskap undervisar du i? 

 

2. Vad för svårigheter upplever nyutbildade lärare att de möter i 

samhällskunskapsundervisningen? 

A. Hur var det för dig att börja jobba som samhällskunskapslärare? 

B. Vad upplever du har varit svårt i din samhällskunskapsundervisning under den första 

tiden som lärare? Varför? På vilket sätt? 

C. Upplever du att några ämnesområden varit särskilt svåra? I så fall vilka och varför har 

du uppfattat det särskilt svårt? 

D. Hur upplever du att arbetsbelastningen har varit som nyutbildad 

samhällskunskapslärare? 

E. Hur anser du att utbildningen har förberett dig inför yrket som 

samhällskunskapslärare? 

 

3. Vad finns det för stödjande strukturer för att hjälpa nyutbildade lärare i samhällskunskap?  

A. Hur har skolan organiserat ditt arbete för att underlätta för dig som nyutbildad lärare? 

Exempelvis mentorskap, stöd från kollegor o.s.v. 

B. Hur har dessa strukturer hjälpt dig som nyutbildad samhällskunskapslärare? 

 

4. Hur hanterar nyutbildade samhällskunskapslärare dessa svårigheter? 

A. Hur har du hanterat de svårigheter som uppstått under din första tid som 

samhällskunskapslärare? 

B. Vilka strategier använder du för att överkomma svårigheter i 

samhällskunskapsundervisningen? 
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Bilaga 2: Mailet med förfrågan 

Ämne: Förfrågan att delta i intervjustudie 

Hej! 

Jag heter Signe Malmer och läser ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet, 

samhällskunskap och historia vid Umeå universitet. Jag arbetar just nu med mitt 

examensarbete där jag undersöker nyutbildade samhällskunskapslärares ingång i yrket, 

svårigheter de möter och hur de hanterar detta. Jag ska genomföra intervjuer angående detta 

och kontaktar därav dig.  

Deltagande i undersökningen är anonymt och materialet används enbart till denna studie.  

Om du är intresserad av att delta, kontakta mig via denna mailadress.   

Mycket tacksam för svar! 

Med vänliga hälsningar  

Signe Malmer  

sima0040@student.umu.se 

 

Bilaga 3: Exempel på koder, kategorier och teman 

Kod Kategori Tema 

Det är svårt det här med att 
hur mycket tid ska jag lägga 
på olika typer av moment 
och den biten är egentligen 
det svåraste och hur djupt 
ska man gå 

Svårigheter Planering och strukturering av 
kurser 

Och det absolut svåraste om 
man kopplar till just 
samhälle så är det ju ofta 
elever som kommer från 
andra länder som inte har 
bott i Sverige så länge, att nå 
fram till dom 

Svårigheter Språkbarriär 
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Så då har jag haft mycket stöd 
längs vägen. Då tänkte dom ju 
väldigt långsiktigt. Så jag är 
väldigt nöjd, jag har fått 
mycket stöd och så. Mentor, 
och tydlig inskolning och sånt 

 

Skolkultur Positiv skolkultur 

Men ska man kolla på frågan 
om dom har, skolorna har 
underlättat arbetet, så 
egentligen inte någonting. 
Krasst, det låter jätte elakt, 
kanske och skulle någon av 
dom veta det så jag vet inte vad 
dom skulle tycka om att jag 
säger det. Jag tycker egentligen 
inte att de har underlättat på 
något sätt 

Skolkultur Negativ skolkultur 

Ja alltså, man får försöka 
nöja sig med att okej, det här 
är tillräckligt, inte perfekt 
typ. 

Att hantera svårigheterna Gräns för arbetet 

Då vänder jag mig till 
kollegorna – hur löser ni det 
här? Hur ser det ut på era 
lektioner? Får ni dom att lyssna 
och göra det dom ska? Hur gör 
ni? Då vänder man sig absolut 
till kollegorna jättemycket. 

Att hantera svårigheterna Fråga kollegor 

Då blir det återigen att du vill 
ju elevens bästa, och då blir det 
att man läser på extra på sidan 
om. För att dom ska klara sig 
såklart. 

Att hantera svårigheterna Läsa på under fritiden 

 

	


