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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om den första tiden i yrket för lärare som har genomfört sin 
lärarutbildning i Sverige och nu är verksamma på Åland. Inom Norden skall en treårig 
lärarutbildning vara likvärdig, vilket innebär att en lärarutbildning i Sverige ger behörighet för 
att arbeta som lärare på Åland. På Åland finns i dagsläget ingen lärarutbildning och personer 
som avser utbilda sig till lärare tvingas göra det på annan ort, exempelvis i Sverige eller 
Finland. 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva hur den första tiden i yrket ser ut för fyra 
klasslärare på Åland. Dessa klasslärare har utbildat sig i Sverige och arbetar nu inom 
grundskolan på Åland. Lärarnas upplevelser och erfarenheter av denna tid samt eventuella 
dilemman de upplevt beskrivs. Denna undersökning avser även att beskriva lärarnas tankar 
kring på vilket sätt lärarutbildningen tillgodosett deras behov i sina yrkesroller.  
 
En intervjuundersökning har använts som metod för denna undersökning. I intervjuerna 
deltog fyra lärare verksamma i skolår 1-6 som genomfört sin lärarutbildning efter 2001. Deras 
arbetserfarenhet varierar mellan några månader till fyra terminer.  
 
Resultaten av denna undersökning visar att upplevelserna av den första tiden i yrket varierar 
från lärare till lärare. Gemensamt kan det dock sägas att elevkontakt, föräldrakontakt, 
konflikthantering, grupprocesser samt avgränsningen mellan arbete och fritid har upplevts 
som dilemman under den första tiden i läraryrket. De behov lärarna beskriver att de har är 
kunskaper kring utanförskap och sociala problem samt en bra kommunikation med kolleger. 
Detta är behov som de anser lärarutbildningen inte tillgodosett på ett tillfredsställande sätt. De 
delar som lyftas fram som viktiga i lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda 
utbildningen, pedagogiken samt ämneskunskaper/ämnesdidaktik. Under den första tiden i 
yrket är det viktigt att lärarna har ett bra stöd då de annars upplever denna tidsperiod som 
arbetsam, tung och kan känna sig vilsna. Ingen av undersökningens lärare har haft något 
uttalat stöd under den första tiden i yrket.  
 
En övergripande slutsats är att den första tiden i yrket är varierande och erfarenheterna är 
personliga, det går dock att se både likheter och skillnader mellan de olika lärarnas 
upplevelser. Slutligen kan det sägas att det finns både positiva delar och brister i 
introduktionen av nya lärare i deras yrkesliv på Åland.  
 
 
Nyckelord: induction, lärarutbildning, mentor, ny lärare, Åland. 
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Inledning 
Inom de nordiska länderna skall lärarutbildningen vara jämförbar och en minst treårig 
lärarexamen i ett nordiskt land skall även gälla i ett annat (Statens forskningsdata 2007). I 
dagens samhälle flyttar människor och främst unga mycket.  

Fler människor rör sig över nationsgränserna. Ett ökat antal svenskar kommer under en period 
av sitt liv att leva i ett annat land, samtidigt som fler personer i Sverige är födda utomlands eller 
har föräldrar som är det. (Regeringens proposition 1999/2000:135, s. 6) 

Vi reser och vill kanske prova på att arbeta utomlands någon gång. Detta examensarbete 
belyser några verksamma lärares upplevelser av att ha tagit lärarexamen i Sverige och sedan 
arbeta på Åland samt visar på eventuella problem med att ha utbildat sig på detta sätt. Både 
positiva och negativa aspekter anser jag vara intressanta att undersöka.  
 
Under min lärarutbildning har jag haft ett intresse av att lära mig mera om den åländska 
grundskolan ur ett lärarperspektiv då jag redan har elevperspektivet genom att jag är född och 
uppvuxen på Åland och har genomgått den åländska grundskolan. I framtiden kommer jag 
högst troligen att arbeta som lärare i den åländska grundskolan och skrivandet av detta 
examensarbete förbereder mig inför mitt kommande yrkesliv samt ge framtida lärarstudenter 
insikter i de dilemman de kan tänkas möta i sin första tid i läraryrket. Forskning och 
examensarbeten finns redan skrivna kring lärarens första tid i yrket i Sverige men det 
perspektiv som detta examensarbete har är ännu outforskat.  
 
Jag har själv en del tankar och kanske även fördomar kring den första tiden i läraryrket på 
Åland. Jag tror inte det finns något stöd1, liknande det som finns i Sverige, för 
nyutexaminerade lärare på Åland. Denna fördom baseras på det jag själv har sett och hört när 
jag har gjort min verksamhetsförlagda del av utbildningen i den åländska grundskolan. Jag har 
t.ex. inte sett någon nyutexaminerad lärare där som har haft någon handledare eller mentor. 
Att arbetslagen ansvarar för att stötta och hjälpa den nya läraren2 har jag däremot 
uppmärksammat. 
 

Litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer jag att beskriva den litteratur jag har tagit del av. Jag har valt att dela 
upp litteraturgenomgången i olika avsnitt. Dessa avsnitt är lärarutbildning, den åländska 
grundskolan, utbildningssystem3 och lärarens första tid i yrket. Under avsnittet lärarutbildning 
görs en jämförelse mellan den svenska och den finländska lärarutbildningen. Det åländska och 
svenska utbildningssystemet jämförs i avsnittet utbildningssystem. I litteratursökningen har 
jag använt både nationella och internationella databaser samt Högskolan i Gävle och Åbo 
Akademis hemsidor. 
 
Inom de nordiska länderna skall lärarutbildningen vara jämförbar. Detta innebär att en treårig 
lärarutbildning i ett nordiskt land även skall gälla som en behörig examen i ett annat nordiskt 
land (Statens forskningsdata 2007). På Åland måste dock ett behörighetsintyg beviljas av 
landskapsregeringen (Ålands lagsamling 1995:95). Även om de nordiska lärarutbildningarna 

                                                 
1 Vad som avses med begreppet stöd förklaras vidare under rubriken Lärarens första tid i yrket. 
2 Med ny lärare menar jag en nyutexaminerad lärare under sin inductionperiod. Begreppet inductionperiod 
förklaras vidare under rubriken Lärarens första tid i yrket. 
3 Med utbildningssystem avser jag hur skolan är organiserad. 
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skall vara jämförbara finns det en del skillnader mellan dem rörande utbildningens längd och 
upplägg (Skagen m.fl.2006). Enligt Sjöberg & Hansén (2006) ligger skillnaderna i strukturen 
och formen i lärarutbildningarna men även innehållet kan variera. Skillnaderna grundar sig i 
ländernas olika kulturer, traditioner och förutsättningar.  
 

Lärarutbildningen 
På Åland finns det i dagsläget ingen lärarutbildning. De personer som avser utbilda sig till 
lärare är tvungna att söka sig till den finländska lärarutbildningen eller utomlands till 
exempelvis Sverige. Därför kommer en jämförelse mellan den svenska och finländska 
lärarutbildningen att göras, i det här fallet lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle och 
klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi. Utbildningen vid Åbo Akademi har valts eftersom 
det är en helt svenskspråkig lärarutbildning som erbjuds i Finland.  
 

Den svenska lärarutbildningen 
Den första juli 2001 antog Sveriges riksdag en proposition om en förnyad lärarutbildning i 
Sverige. Den förnyade lärarutbildningen har en tydlig forskningsanknytning. Steget mellan 
utbildning och forskning har minskats och lärarprogrammen ger behörighet till 
forskarutbildning. En förutsättning för detta är att lärarutbildningen genomgående skall vara 
vetenskaplig, vilket innebär att studenter och lärare skall ha ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Ett vetenskapligt förhållningssätt innebär att kunna vara kritisk, analyserade och 
ifrågasättande när det gäller erfarenheter och ny kunskap (Regeringens proposition 
1999/2000:135). Sjöberg & Hansén (2006) skriver om lärarutbildningens 
forskningsanknytning i ett internationellt perspektiv. Det är inte enbart i Sverige som 
lärarutbildningarna skall ha en forskningsanknytning. Däremot varierar graden av i vilken 
utsträckning lärarutbildningarna har denna anknytning. 
 
Den svenska lärarutbildningen har ett enda lärarprogram, där flera olika inriktningar finns 
istället för att ha skilda utbildningar och program för tex. förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan. 

Lärarexamen omfattar 120, 140,160, 180, 200 eller 220 poäng beroende på kommande 
läraruppgifter. Varje student bygger ihop sin lärarutbildning med fler eller färre av de 
poängsatta ’byggklossar’ (allmänt utbildningsområde, inriktningar och specialiseringar) som 
programmet innehåller och får därmed behörighet för olika ämnes- och stadieområden. (Askling 
2006 s. 96) 

De tre delarna är fördelade på följande sätt; allmänt utbildningsområde (minst 60 poäng) som 
ger alla lärarstudenter en gemensam grund. Där behandlas till exempel frågor kring lärande, 
undervisning, samhälle, demokrati och värdegrund (grundläggande värderingar inom etik, 
moral, jämställdhet och jämlikhet). Vidare väljer studenten en eller flera inriktningar (minst 
40 poäng) och en eller flera specialiseringar (minst 20 poäng).4 Den svenska lärarutbildningen 
eftersträvar att ge studenterna både djup och bred kunskap. Denna kunskap skall uppnås 
genom lärarutbildningens uppbyggnad med allmänna utbildningsområden samt inriktningar 
och specialiseringar som studenterna väljer efter eget intresse. Inom de här tre områdena finns 

                                                 
4 För de studenter som påbörjat sin lärarutbildning vid Högskolan i Gävle hösten 2007 eller senare gäller 
följande högskolepoäng (hp) för lärarexamen; 180, 210 (grundnivå), 240, 270, 300 eller 330 hp (avancerad nivå).  
Lärarutbildningens tre delar får följande högskolepoäng; Allmänt utbildningsområde (90 hp), inriktning (minst 
60 hp) och specialisering (minst 30 hp). Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall vara minst 15 hp. 
Examensarbetets omfång är minst 15 hp (Högskolan i Gävle 2007). 
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även den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen som ger studenterna möjlighet att få 
utveckla praktiska yrkesfärdigheter (Regeringens proposition 1999/2000:135). Den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen, 10 poäng inom det allmänna utbildningsområdet 
och 10 poäng inom varje inriktning, är uppdelad i två delar, praktiskt lärararbete och 
fältstudier. Fältstudierna innebär att studenterna skall studera den pedagogiska verksamheten 
på fältet. Detta kan t.ex. göras genom observationer, intervjuer, studiebesök o.s.v. (Högskolan 
i Gävle 2005). 
 
Som avslutning på lärarutbildningen skriver studenterna ett examensarbete (10 poäng). Detta 
examensarbete är en förberedelse för en eventuell forskarutbildning samt ett sätt att öka 
studenternas utveckling mot professionella lärare (Högskolan i Gävle 2005). 
 
Den svenska lärarutbildningen förespråkar ett livslångt lärande inom läraryrket. Definitionen 
på livslångt lärande är enligt Regeringens proposition (1999/2000:135) ett sätt att se på 
utbildning samt en förmåga att kunna fungera i ett samhälle som är lärande och där många 
olika vägar till kunskap finns. Detta innebär att utbildningen ger studenterna de 
grundkompetenser som behövs för att kunna börja praktisera läraryrket men även färdigheter 
för att fortsätta inhämta kunskaper under hela livet. 

 En sådan grundkompetens bör omfatta kognitiv kompetens, kulturell kompetens, 
kommunikativ kompetens, kreativ kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och 
didaktisk kompetens. (Regeringens proposition 1999/2000:135, s. 10) 

Dessa olika kompetenser bildar tillsammans den grund som läraren behöver för att kunna ge 
eleverna de förutsättningar de behöver för sitt lärande. Att kunna analysera och tolka de 
gällande styrdokumenten är även det en kompetens som behöver utvecklas under 
lärarutbildningen, då organiseringen av den svenska skolan ställer stora krav på lärarnas 
kompetens inom detta område, t.ex. vid utformningen av skolornas lokala arbetsplaner 
(Regeringens proposition 1999/2000:135). Precis som citatet ovan beskriver anser Sjöberg & 
Hansén (2006) att det krävs mer än bara ämneskompetens för att klara av läraryrket. De väljer 
att lyfta fram den didaktiska och sociala kompetensen som särskilt viktiga samt tillägger en 
samhällelig kompetens. Läraren behöver ha kunskap om och förståelse för det samhälle som 
skolan formas av och som eleverna växer upp i.  
 
Ledord i den svenska lärarutbildningen är förståelse för etnisk och kulturell mångfald, 
samhällets värdegrund och professionalism (Regeringens proposition 1999/2000:135). 
 

Den finländska lärarutbildningen 
Från och med augusti 2005 skall alla som går lärarutbildningen i Finland fullgöra en 
magisterexamen för att räknas som behöriga klasslärare. Först avläggs en kandidatexamen 
och sedan fortsätter studenten vidare till magisterexamen. För att få magisterexamen skall 
studenterna skriva en pro gradu-avhandling (Niemi 2006). Pro gradu-avhandlingen är en 
projektstudie som avslutar lärarutbildningen5. Lärarstudenterna skall, genom avhandlingen, 
visa att de behärskar pedagogisk vetenskap, forskningsmetoder, vetenskaplig rapportering 
samt språkbearbetning (Pedagogiska fakulteten 2007 a). Pro gradu-avhandlingen är ett 
vetenskapligt arbete som omfattar 35 – 40 studiepoäng6 och syftet är att lärarstudenterna skall 
lära sig att reflektera över lärararbetet (Pedagogiska fakulteten 2007 c). 

                                                 
5 Motsvarande det examensarbete som lärarstudenterna skriver på lärarutbildningen i Sverige. 
6 En termins studier motsvarar 30 sp, vilket kan jämföras med det nya poängsystemet med högskolepoäng i 
Sverige (Kallio 2007). 
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Den finländska lärarutbildningen gör skillnad på klasslärare och ämneslärare. Klasslärare 
kallas de lärare som inriktat sig på skolår 1-6 och ämneslärare har inriktat sig på skolår 7-9. 
Klassläraren är behörig att undervisa i grundskolans alla ämnen och har under utbildningen 
pedagogik som huvudämnet. Ämnesläraren specialiserar sig på ett eller två ämnen vilka blir 
huvudämnen och som de sedan är behöriga att undervisa i (Niemi 2006). Jag kommer i denna 
beskrivning att koncentrera mig på den klasslärarutbildning som startade 2005 vid Åbo 
Akademi. 
 
Klasslärarutbildningen i Finland består av 300 studiepoäng (sp)7 och är uppbyggd i olika 
delar, språk och kommunikation (25 sp), pedagogik (140 sp), grundskolans ämnen och 
ämneshelheter (70 sp), biämne (25 sp) och slutligen valfria studier (40 sp) (Pedagogiska 
fakulteten 2007 d). Språk och kommunikation avser att ge studenten grundläggande kunskap i 
mediernas roll och påverkan samt i muntlig och skriftlig kommunikation. Huvudämnet 
pedagogik skall ge studenten de grundläggande pedagogiska kunskaperna såsom pedagogisk 
filosofi, pedagogisk psykologi och utbildningssociologi. I den pedagogiska delen av 
utbildningen ingår även didaktik, praktik och forskningsmetodik. Grundskolans ämnen och 
ämneshelheter är ämnesdidaktiken. Studenterna får själva välja vilket biämne de vill läsa av 
de biämnen som den pedagogiska fakulteten erbjuder. De valfria studierna kan innehålla 
studier i ett undervisningsämne, ämnesdidaktik eller andra valbara studier (Pedagogiska 
fakulteten 2007 c). 
 
Den finländska lärarutbildningen lyfter fram det kritiska tänkandet hos läraren. Läraryrket är 
ett föränderligt yrke och det är därför viktigt att läraren kan förhålla sig kritisk till 
förändringar och se saker och ting ur flera perspektiv. Förändringstakten leder också till att 
lärare i utbildningen behöver lära sig att vara flexibla (Niemi 2006). Sjöberg & Hansén (2006) 
lyfter fram den forskande läraren som den nya läraren. Då lärarutbildningen har en 
vetenskaplig grund utvecklas förmågan till att kritiskt granska, reflektera och analysera det 
egna arbetet. Detta är en nödvändighet för att kunna utvecklas inom läraryrket. Utöver detta 
skall studenterna under sin utbildning lära sig att behärska inlärningsprocesser, detta för att 
kunna möta alla elever utifrån deras behov och förutsättningar (Niemi 2006).  
 
Praktikperioderna (20 sp) är en väsentlig del av lärarutbildningen och finns både på grundnivå 
och på fördjupad nivå. Praktiken är strukturerad och bunden till den studerandes fältskola 
eller till Vasa Övningsskola. Praktikperioderna är även en grundläggande del i de studerandes 
utveckling till professionella lärare, något som betonas i den finska lärarutbildningen 
(Pedagogiska fakulteten 2007 b). 
 
Ledord i den finländska lärarutbildningen är demokrati, människovärde, aktivt medborgarskap 
och mänsklig välfärd (Niemi 2006). 
 
Det finns många likheter mellan den finländska och den svenska lärarutbildningen t.ex. 
vetenskapligheten och professionalismen som de båda förespråkar. Det ingår även praktiskt 
lärararbete i utbildningarna och de skall avslutas med att studenterna visar självständiga 
kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt genom att skriva någon form av examensarbete. 
Skillnaderna kan ses i hur utbildningarna är organiserade. Vid Högskolan i Gävle är alla 
lärarstudenter inordnade i ett gemensamt lärarprogram medan Åbo Akademi skiljer på 
utbildningen för klasslärare och ämneslärare. Den slutgiltiga nivån på examen är också en 
                                                 
7 300 studiepoäng fördelat på 30 studiepoäng per termin innebär att den finländska lärarutbildningen utgör fem 
års studier.  
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skillnad. I Sverige resulterar utbildningen i en lärarexamen medan studenterna i Finland 
avlägger en magisterexamen.  
 

Den åländska grundskolan 
I detta avsnitt kommer den åländska grundskolans uppbyggnad kort att beskrivas. Denna 
beskrivning baserar sig på den åländska grundskolelagen (1995:18). 
 
Enligt den åländska grundskolelagen (1995:18) skall den åländska grundskolan bestå av nio 
avgiftsfria skolår. Skolår 1-6 utgör lågstadiet och 7-9 utgör högstadiet. Skolåret skall ha minst 
188 arbetsdagar per läsår. Undervisningen skall bedrivas i olika former och bestå av olika 
verksamheter som grundskolelagen föreskriver: 

Undervisningen i skolan bedrivs i form av allmänundervisning, specialundervisning, 
stödundervisning, elevhandledning och verksamhet utanför skolan. (Ålands lagsamling 
1995:18, s. 678) 

De åländska eleverna innefattas av en så kallad läroplikt. Läroplikten innebär att eleverna har 
skyldighet att genomföra grundskolans nio skolår eller att på annat sätt tillgodogöra sig den 
allmänna kunskap som grundskolan ger eleverna. Läroplikten påbörjas då barnet fyller sju år 
(Ålands lagsamling 1995:18). 
 
Grundskolans undervisning är offentlig. Verksamheten bedrivs av kommunen och landskapet8 
reglerar verksamheten. Skolan skall alltid ledas av en rektor eller skolföreståndare som 
ansvarar för skolans pedagogiska verksamhet och utveckling av denna. På skolorna skall det 
även finnas ett lärarkollegium där skolans rektor/föreståndare, lärare och timlärare ingår. 
Lärarkollegiets uppgift är att planera och utveckla arbetet på skolan och skolans arbetsmiljö 
(Ålands lagsamling 1995:18). 
 
Grundskolan skall ge alla elever den allmänna kunskapsgrund som de anses behöva, såsom en 
gemensam värdegrund och kunskap om den åländska självstyrelsen, kulturen och 
demilitariseringen. De ämnen som skall ingå i grundskolans undervisning är svenska, 
matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, praktiska- och estetiska ämnen (Ålands 
lagsamling 1995:18). 
 

Utbildningssystem 
Det finns vissa skillnader mellan det åländska och svenska utbildningssystemets uppbyggnad 
och läroplaner. Nedan beskrivs dessa två utbildningssystem först var för sig och sedan 
kommer en jämförelse att göras. 
 

Det åländska utbildningssystemet 
Ur den åländska grundskolelagen (1995:18) kan följande styrning av den åländska 
grundskolan utläsas. Landskapsregeringen9 på Åland har hand om utvecklingen och 

                                                 
8 Finland är uppdelat i olika län precis som Sverige. I Finland ingår även landskapet Åland som är självstyrt och 
har därför rätt att själv besluta och bestämma över bl.a. utbildningen. Därav har Landskapet Åland en egen 
grundskolelag. 
9 Från och med den 1 juni 2004 bytte Landskapsstyrelsen namn till Landskapregeringen. I lagtexten står det dock 
fortfarande landskapsstyrelsen på Åland. 
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kontrollen av alla de åländska grundskolorna. Landskapsregeringen skall bl.a. kontrollera att 
grundskolelagen (1995:18) efterföljs. Det är också denna myndighet som sätter riktlinjerna för 
grundskolan genom att utforma den åländska läroplanen. Det är kommunen som är ansvarig 
för att erbjuda de läropliktiga eleverna i kommunen möjlighet att genomföra sin läroplikt. 
Kommunens uppgift är också att utse en skolnämnd som har ansvaret för skolan/skolornas 
skötsel och tillsynen av dessa. Skolnämnden skall i sin tur utse en skoldirektör som har i 
uppgift att assistera skolnämnden.  
 
 
 Ålands Landskapsregering 
 - ansvarar för skolutveckling,  

  kontroll och styrdokument 
 
 
 

Kommunen 
 - ansvarar för att erbjuda skolor 
   till de läropliktiga eleverna 
    
 
 
  
 Skolnämnd   Skoldirektör  
 - ansvarar för skötsel och tillsyn  - assisterar skolnämnden  
   av skolan     
 
 
 
 Skolan 
 Leds av rektor eller 
 skolföreståndare. 

  
 Lärarna ansvarar för de  
 pedagogiska övervägandena. 
  
 
Bild 1. Beskriver det åländska utbildningssystemets uppbyggnad.  
 
Den åländska grundskolan regleras i första hand av grundskolelagen (1995:18). Utöver denna 
lag skall skolorna följa den åländska läroplanen som är utarbetad av landskapsregeringen. 
Varje enskild skola skall sedan för varje läsår utarbeta en ny lokal arbetsplan, som skall 
godkännas av kommunens skolnämnd och sedan vidarebefordras till landskapsregeringen för 
kännedom (1995:18). 
 
Syftet med läroplanen är att skapa en likvärdig utbildning inom hela landskapet Åland genom 
att tydliggöra de mål som finns beskrivna i grundskolelagen. Den åländska läroplanen är 
utformad så att den ger riktlinjer för grundskolans undervisning och verksamhet. Utifrån dessa 
riktlinjer läggs möjligheter för de professionella lärarna att göra pedagogiska överväganden. 
Detta genom att varje enskild skola formar sin egen lokala arbetsplan (Ålands 
Landskapsstyrelse 1996). 

I arbetsplanen skall kommunen precisera och tydliggöra innehållet för skolans undervisning 
och fostran och beskriva de metoder skolan använder för att uppfylla den målsättning och de 
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riktlinjer som slagits fast för grundskolans verksamhet i grundskolelagen, -förordningen och i 
den föreliggande läroplanen. (Ålands Landskapsstyrelse 1996, s.14) 

Denna arbetsplan skall alltså innehålla dels etiska övervägande, skolans gemensamma 
utgångspunkter för verksamheten samt undervisningen i skolan dels ska den även innehålla de 
organisatoriska uppläggen av undervisningen såsom läromedelsförteckning, klassindelningar, 
timplan, samarbete och övrig verksamhet med anknytning till skolan (Ålands 
Landskapsstyrelse 1996). 
 
De övergripande riktlinjer som kan utläsas ur den åländska läroplanen är bland annat att 
skolan skall; ha en positiv människosyn, ge eleverna en grundkunskap, se till att varje elev 
skall få en personlig utveckling samt ge dem grunden för ett livslångt lärande. I denna 
grundkunskap som beskrivs i Landskapet Ålands läroplan för grundskolan (1996) ingår bl.a. 
naturvetenskaplig-, samhällsvetenskaplig- och estetisk kunskap, förmåga att göra etiska 
överväganden, strategier för att bidra till en hållbar utveckling, förståelse för den egna 
familjens betydelse för den individuella utvecklingen och samhällets utveckling samt kunskap 
om det egna samhällets kulturtraditioner. 
 
Den åländska läroplanen lyfter även fram fyra olika typer av kunskap fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Dessa fyra olika kunskaper skall finnas med i skolan alla 
undervisningsämnen (Landskapsstyrelsen 1996). 
 

Det svenska utbildningssystemet 
Ett övergripande ansvar för den svenska grundskolan ligger på staten. Staten skall se till att 
kvalitén på skolan är lika och att utbildningen är likvärdig i hela Sverige samt att tillgodose 
skolornas behov av välutbildade lärare (Regeringens proposition 1999/2000:135). 
 
Den svenska skolan är decentraliserad, vilket innebär att ansvaret för skolan är uppdelat. 
Riksdagen och regeringen bestämmer och utarbetar skolans styrdokument såsom lagar och 
läroplaner. Detta innebär att det är riksdagen och regeringen som sätter målen. Sedan är det 
kommunens ansvar att målen uppnås i skolan samt att genomföra de beslut som riksdagen och 
regeringen tar. De pedagogiska övervägandena och besluten ligger på varje enskild skola och 
dess lärare (Regeringens proposition 1999/2000:135). 
 
Syftet med den svenska läroplanen är att skapa riktlinjer för en likvärdig utbildning i hela 
landet. För att uppnå detta finns det nationella mål som påvisar vilken kvalité skolan skall 
hålla. De nationella målen finns både som mål att uppnå (de kunskaper som eleverna minst 
ska ha uppnått när de lämnar grundskolan) och mål att sträva mot (riktlinjer för arbetet i 
skolan). En likvärdig utbildning innebär även att undervisningen skall anpassas till varje elev 
och att hänsyn skall tas till dennes behov och förutsättningar. Utöver detta har lärarna ett 
professionellt ansvar för skolans kvalité och utveckling (Skolverket 2006). 
 
Enligt läroplanen är skolans uppdrag att underlätta elevernas lärande, där alla individer ges 
möjlighet att skapa kunskaper och utvecklas. Föräldrarna/vårdnadshavarna har ansvaret för 
elevernas fostran. Skolan skall dock vara ett stöd för hemmen i detta forstringsuppdrag 
(Skolverket 2006). 
 
I läroplanen står det att det finns flera former av kunskap nämligen fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet och alla dessa fyra kunskapsformer skall användas i skolan. Dock inte var 
för sig utan som en helhet så att de bästa möjligheterna för lärande skapas (Skolverket 2006). 
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Den svenska skolan skall arbeta utifrån fyra olika perspektiv som finns beskrivna i läroplanen. 
Dessa är ett historiskt-, internationellt-, miljö- och etiskt perspektiv. Genom att arbeta med de 
här olika perspektiven skall eleverna få de färdigheter de behöver för framtiden (Skolverket 
2006). 
 
De övergripande riktlinjer som går att utläsa ur den svenska läroplanen är: demokrati, 
jämlikhet, förståelse och respekt för andra. Att aktivt arbeta mot mobbning och andra 
kränkande behandlingar är också något som lyfts fram i läroplanstexten (Skolverket 2006). 
 
Både det åländska och det svenska utbildningssystemet är decentraliserat, ansvaret ligget inte 
enbart på en myndighet utan är fördelat mellan staten/landskapet, kommuner och de enskilda 
skolorna. På Åland är ansvaret för de pedagogiska överväganden fördelat till skolornas lärare 
precis som i Sverige. Styrdokumenten har som syfte både i Sverige och på Åland att 
utbildningen skall bli likvärdig inom hela landet/landskapet. I läroplanerna betonas de fyra 
formerna av kunskap, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som någonting skolan skall 
ha i åtanke i undervisningen. De största skillnaderna mellan utbildningssystemen hittas i 
styrdokumenten. Den svenska läroplanen (Lpo94) lyfter fram arbetet mot mobbning något 
som inte blir lika tydligt i den åländska läroplanen. I Lpo94 beskrivs även fyra övergripande 
perspektiv som skall genomsyra undervisningen. Dessa är de historiska, internationella, etiska 
och miljöperspektiven. Något motsvarande finns inte i de åländska styrdokumenten. Däremot 
betonas vikten av landskapets kulturtraditioner på ett framträdande sätt i den åländska 
läroplanen något som inte tas upp i den svenska.  
 

Lärarens första tid i yrket 
Lärarens första tid i yrket är fylld av nya situationer och händelser. Jag ska i detta avsnitt 
försöka redogöra för några av dem och eventuella dilemman som kan uppstå. Olika stöd för 
att hjälpa de nya lärarna att hantera dessa situationer och dilemman kommer att beskrivas. 
Begreppet induction kommer också att definieras i detta avsnitt. 
 

Induction 
Mycket av en lärares arbete sker enskilt och någon tradition av organiserad introduktion till 
läraryrket har inte funnits. Denna brist har gjort att många nya lärare upplever sig vilsna och 
den första tiden i yrket är en arbetsam tid. För en del lärare har denna period upplevts så 
ansträngande att de valt att lämna läraryrket. Dock har andelen introduktionsprogram ökat 
under de senaste åren vilket har lett till att fler lärare upplever att den första tiden känns lättare 
och en mindre del väljer att lämna läraryrket (Ingsoll & Smith 2004). 
 
Fransson & Morberg (2001 c, 2001 e) kallar tiden då en person går från att vara student till 
yrkesverksam lärare för inductionperiod. De menar inte enbart att fysiskt förflytta sig från 
lärarutbildningen till skolan utan även den mentala omställning som detta innebär. Jag 
kommer fortsättningsvis att använda mig dels av begreppet induction och dels av lärarens 
första tid i yrket när jag avser denna tidsperiod som Fransson & Morberg kallar 
inductionperiod. Paulin (2007) har i sin avhandling avgränsat undersökningen till lärarens tre 
första terminer i yrket. Tickle (2000) begränsar denna tidsperiod till att omfatta det första året 
som ny lärare. Det är Tickles avgränsning jag kommer att använda mig av i detta 
examensarbete. 
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Under inductionperioden skall de studerande omvandla de kunskaper de erfarit under 
lärarutbildningen till praktiskt arbete. Teorier, begrepp och metoder skall under denna period 
sättas in i sammanhang där pedagogiska överväganden skall göras. Denna omvandling går 
med andra ord ut på att läraren under sin första tid i yrket skall anpassa sina mer teoretiska 
kunskaper till de situationer som uppstår i den mer praktiska verksamheten, så att det passar 
en själv som lärare och de elever läraren arbetar med (Fransson & Morberg 2001 b). Tickle 
(2000) beskriver denna omställning som en bro. På denna bro lär sig studenten hur 
lärararbetet fungerar och utvecklas i sin professionella lärarroll. 
 
Fransson & Morberg (2001 b) hävdar att många studerande förväntar sig att under sin 
lärarutbildning få inte bara de teoretiska utan även de praktiska färdigheter en lärare behöver, 
ett behov som sedan inte blir tillgodosett under utbildningen. Lärarstudenterna vill få färdiga 
metoder och modeller som de kan ta med sig ut i arbetslivet och få veta hur de konkret skall 
handla i olika situationer. Detta är inte någon väsentlig del i lärarutbildningen och kan då göra 
de nya lärarna osäkra på hur de ska agera. Anledningen till detta är att lärarutbildningen ger 
studenterna teorier om olika metoder och begrepp med inte det konkreta handlandet. Eftersom 
det konkreta handlandet är situationsbundet finns det inte några metoder som kan vara 
generella. Däremot ger utbildningen de studerade en bredare kunskap genom att visa på olika 
teorier som de själva får omsätta till praktisk kunskap då de blir yrkesverksamma lärare.  
Sjöberg & Hansén (2006) beskriver också detta samspel mellan de teoretiska och praktiska 
färdigheter som studenterna erfar under sin lärarutbildning. De anser liksom det Fransson & 
Morberg beskrev att handlandet är situationsbundet men anser även att lärare behöver ha en 
helhetssyn på eleven och lärandesituationerna.  
 

Lärares upplevelser och erfarenheter 
Fransson & Morberg (2001 d) behandlar i sin bok de dilemman och upplevelser lärare har 
beskrivit under den första tiden i yrket. De dilemman som beskrivs är av olika karaktär. Dels 
är det organisatoriska problem och samarbete med eleverna dels andra svårigheter kopplade 
till den nya lärarrollen.  
 
De organisatoriska dilemman som finns beskrivna är t.ex. hur skolans organisation ser ut, 
vilka regler skolan har när elever är frånvarande, hur beställningen av materialet fungerar och 
de ekonomiska förutsättningarna. Det kan även vara svårt att komma in i arbetet på en skola 
då det ofta finns tydliga normer för hur arbetet skall fungera där t.ex. då undervisningen skall 
utföras på ett visst sätt för att de alltid har gjort så på just den skolan. Att få veta hur dessa 
normer ser ut och anpassa sig efter dem upplevs som svårt (Södergren 2001). Även Tickle 
(2000) och Paulin (2007) berör dessa organisatoriska dilemman och den tid som nya lärare 
lägger ner på detta.  
 
Även om utbildningen ger möjlighet att utveckla förmågan att tolka den svenska läroplanen 
och uppnå de mål som finns beskrivna i den, är detta någonting som upplevs som svårt som 
ny lärare. Läroplanen upplevs som otydlig och det läggs för stort ansvar på den enskilda 
läraren att tolka och göra överväganden kring vad som är relevant. Som ny lärare är man 
fortfarande osäker i sin lärarroll och pressen att kunna prioritera och plocka ut det väsentliga 
ur läroplanen kan upplevas som ett stort och svårt uppdrag. Att själv kunna ta ställning till vad 
som är relevant och lämplig kunskap utifrån elevernas behov ger en oro för att inte lyckas 
tillgodose deras behov (Fransson & Morberg 2001 a). Tickle (2000) beskriver även relationen 
till eleverna och deras behov som ett dilemma. Som lärare har man oftast en stor betydelse i 
elevernas liv och denna insikt kan vara svår att hantera. Detta leder till, som Fransson & 
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Morberg (2001 d) skriver, att man som ny lärare behöver granska sig själv och sina egna 
förutsättningar för att kunna ställa rimliga krav på sig själv. Det krävs att läraren kan se sig 
själv som tredje person och analysera sin egen förmåga och utveckling. Att reflektera kring 
undervisningssituation kan antas vara enklare men så är det inte alltid. Nya lärare har beskrivit 
att de erfarit att detta kan vara svårt även om det behövs för att en utveckling skall kunna ske. 
Om läraren har reflekterat över detta blir det även lättare att våga stå för sina val och göra det 
man själv anser vara rätt. 
 
Paulins (2007) undersökning beskriver några områden som lärarstudenter under sin sista 
termin på lärarutbildningen beskriver att de saknar kunskap om. Dessa områden kan 
sammanfattas som bedömning och betygssättning, föräldrakontakt, rena ämneskunskaper, 
grupprocesser och konflikthantering. Detta återspeglas även i de dilemman som Paulin 
beskriver. Bedömning av prov och betygssättning är något som nya lärare lyfter fram som 
någonting de har upplevt som svårare än vad de hade föreställt sig. Även utvecklingssamtalen 
upplevs som svåra och föräldrakontakten överlag kan vara ett dilemma då lärare och föräldrar 
inte alltid har samma åsikter och synsätt gällande kunskaper, skolans roll och fostran av 
eleverna/barnen. 
 
Områden som disciplin och arbetsro lyfts fram som dilemman. Nya lärare upplever 
svårigheter med att hantera stökiga, pratiga och otrygga klasser. I dessa klasser finns också 
ofta de så kallade problemeleverna vilka, i Paulins studie (2007) beskrivs som de stökiga 
eleverna, elever som mår dåligt eller som har någon form av inlärningssvårigheter. De nya 
lärarna anser att de har fått teorier om detta i utbildningen men svårigheten ligger i att 
omvandla dessa teorier och kunna tillämpa dem i praktiken (Paulin 2007). 
 
Den nya läraren behöver lära sig att vara flexibel i sin lärarroll samt inse att allt som händer 
inte kan kontrolleras. Ibland blir det inte som man hade tänkt sig från början och det är då 
viktigt att inte ta åt sig personligt av det som händer, något som särskilt nya lärare kan göra då 
de är osäkra i sin yrkesroll. Att göra prioriteringar i de arbetsuppgifter som finns upplevs även 
det som en svårighet, likaså att strukturera upp sin undervisning på ett tydligt sätt då läraren 
inte är så säker i sin lärarroll (Fransson & Morberg 2001 d). Paulin (2007) tar även upp denna 
osäkerhet och tidsbrist. 
 
Till den nya lärarrollen hör även att komma underfund med och dra gränser för vad som 
tillhör yrket och vad som inte gör det. Lärare upplever att de tar på sig för mycket under sin 
första tid i yrket och går på så sätt miste om sin fritid. Att hitta denna lärarroll är ett dilemma 
under inductionperioden (Fransson & Morberg 2001 d).  
 

Stöd till nya lärare 
Nya lärare kan uppleva att inductionperioden är en ensam och svår tid i deras yrkesliv. För att 
göra denna tid enklare finns det olika sätt att stödja lärarna. Internationellt finns det varierande 
inductionprogram. Användningen av handledare är ett sådant som används i Sverige 
(Fransson & Morberg 2001 d). Handledning genom mentorer och stödjande gruppsamtal, 
reducerade arbetsuppgifter och extra resurser i klassen är några inductionprogram som nämns 
i Ingersolls & Smiths (2004) artikel. 
 
Fransson & Morberg (2001 d) skriver att nya lärare inte alltid ber om hjälp eller rådfrågar 
andra lärare när de skulle behöva det eftersom de inte vill uppfattas som okunniga. Därför är 
relationen till de mer erfarna lärarna speciellt viktig under inductionperioden. Att ha en öppen 
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och tillåtande relation lärare emellan kan leda till att nya lärare vågar diskutera sina problem 
och svårigheter samt be om hjälp när det behövs. Eftersom de pedagogiska övervägandena 
ligger på de enskilda lärarna är det nödvändigt att de kan ha en öppen dialog och diskutera 
dessa, t.ex. i skolans arbetslag (Regeringens proposition 1999/2000:135). Att nya lärare får en 
handledare eller mentor under inductionperioden blir allt mera vanligt (Tickle 2001). Detta är 
dock inte en erfarenhet som delas av Paulin (2007) som anser att nya lärare saknar 
yrkesintroduktioner och allt som oftast lämnas ensamma utan stöd, vilket gör att de får svårt 
att hantera många av de situationer som uppstår.  
 
Tickle (2001) redogör för vad som krävs för att ett inductionprogram med en handledare eller 
mentor skall fungera. Självklart finns det variationer inom ett inductionprogram med 
handledare men Tickle beskriver några aspekter som bör finnas i åtanke. Förtroende är en 
avgörande faktor i detta samarbete. Både lärare och handledare behöver ha förtroende för 
varandra i denna situation som ofta upplevs som en period fylld av dilemman och kanske till 
och med känslig. Handledaren skall kunna ge konstruktiv kritik och respons på den nya 
lärarens undervisning och arbete. Bekräftelse är en annan faktor. Den nya läraren söker ofta 
bekräftelse från handledaren av flera anledningar, för att få sin egen lärarroll och 
undervisningen bekräftad men även för att få mod att våga genomföra nya tankar och idéer. 
Utöver detta psykiska stöd skall handledaren vara ett stöd när det gäller mer praktiska 
aspekter såsom lektionsplanering, klassrummets utformning, betygssättning, föräldrakontakt 
och skolans organisation. Tickle rekommenderar att handledaren och den nya läraren avsätter 
tid för ett möte en gång i veckan då dilemman kan lyftas och diskuteras. Slutligen är den nya 
lärarens del och ansvar i detta inductionprogram viktig att påvisa. Denne måste själv ta ansvar 
för att vara engagerad i sin egen personliga och professionella utveckling, hålla en öppen 
dialog med handledaren samt avsätta den tid som krävs för detta. 
 

Sammanfattning 
I denna litteraturgenomgång har den svenska och finländska lärarutbildningen, den åländska 
grundskolan, det åländska och svenska utbildningssystemet samt lärarens första tid i yrket 
beskrivits. 
 
Det finns många likheter mellan den svenska och den finländska lärarutbildningen. Bland 
annat kan vetenskapligheten och professionalismen som de båda förespråkar nämnas. Men 
även att det ingår praktiskt lärararbete i utbildningarna och att de skall avslutas med att 
studenterna visar självständiga kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt genom att skriva 
någon form av examensarbete. Skillnaderna kan ses i hur utbildningen är organiserad. Vid 
Högskolan i Gävle är alla lärarstudenter inordnade i ett gemensamt lärarprogram medan Åbo 
Akademi skiljer på utbildningen för klasslärare och ämneslärare. Den slutgiltiga nivån på 
examen är också en skillnad. I Sverige resulterar utbildningen i en lärarexamen medan 
studenterna i Finland avlägger en magisterexamen.  
 
Den åländska grundskolan är en nioåring grundskola som skall ge eleverna den allmänna 
kunskapsgrund som de behöver. Undervisningen är offentlig och eleverna på Åland innefattas 
en så kallad läroplikt. Ansvaret för den pedagogiska verksamheten ligger på den enskilda 
skolans rektor/skolföreståndare som också leder arbetet i skolan. 
 
Både det åländska och det svenska utbildningssystemet är decentraliserat, vilket innebär att 
ansvaret inte enbart ligger på en myndighet utan är fördelat mellan staten/landskapet, 
kommuner och de enskilda skolorna. På Åland är ansvaret för de pedagogiska övervägandena 
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fördelat till skolornas lärare precis om i Sverige. Styrdokumenten har som syfte både i Sverige 
och på Åland att utbildningen skall bli likvärdig inom hela landet/landskapet. I läroplanerna 
betonas de fyra formerna av kunskap, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som 
någonting skolan skall ha i åtanke i undervisningen. De största skillnaderna mellan 
utbildningssystemen hittas i styrdokumenten.  
 
Inductionperioden kan beskrivas som den period då en person går från att vara en student till 
en yrkesverksam lärare. Denna period kan avgränsas till lärarens första yrkesverksamma år. 
Det är under denna period som den nya läraren skall omvandla sitt teoretiska kunnande som 
lärarutbildningen tillgodosett till ett praktiskt arbete. Denna omvandling är inte enkel att göra 
och därför kan inductionperioden upplevas som svår och fylld med dilemman. Dessa 
dilemman kan kort beskrivas som organisatoriska dilemman, elevkontakt, föräldrakontakt, 
bedömning, upplevelsen av för lite tid och lärarrollen. Stödet till nya lärare finns det delade 
meningar om men något som alla är överens som är att det behövs stöd. Nya lärare som inte 
får något stöd under inductionperioden upplever den som fylld av dilemman och ensamhet. 
Det stöd som beskrivs i detta examensarbete är användningen av handledare då denna typ av 
stöd används i Sverige. Den nya läraren tilldelas en handledare/mentor som skall kunna 
erbjuda konstruktiv kritik och bekräftelse.  
 

Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur den första tiden i yrket ser ut för fyra 
klasslärare på Åland, som har tagit sin examen i Sverige och nu arbetar i den åländska 
grundskolan. Lärarnas upplevelser och erfarenheter av det första året i läraryrket, eventuella 
dilemman och hur lärarutbildningen tillgodosett deras behov som lärare avser denna 
undersökning redogöra för. Detta syfte leder fram till följande frågeställningar: 
 

• Hur ser den första tiden i yrket ut för en lärare som är utbildad i Sverige och som 
arbetar på Åland? 

• På vilket sätt anser informanterna att den svenska lärarutbildning tillgodoser de behov 
som finns och krav som ställs i den åländska grundskolan? 
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Metod 
I detta kapitel kommer jag att beskriva arbetsprocessen, den metod jag har använt mig av i 
min undersökning samt hur mitt urval har sett ut. Bearbetningen av data och de etiska 
aspekter jag tagit hänsyn till i detta arbete kommer även att beskrivas. 
 

Procedur 
Tidigt bestämde jag att mitt examensarbete skulle ha anknytning till Åland på något sätt. 
Under processen gång har mitt perspektiv ändrats. Inledningsvis avsåg jag göra en jämförelse 
mellan Åland och Sverige vilket sedan ändrade sig till att undersöka lärares arbete på Åland. 
Jag var intresserad av att se hur läroplanen användes och hur strukturen på 
utbildningssystemet såg ut. Genom diskussioner med min handledare bestämde jag mig för att 
en kompromiss mellan dessa tankar kunde vara lösningen. Därav tillkom idén kring att 
undersöka lärarens första tid i yrket på Åland. Hur är det egentligen att vara utbildad i Sverige 
och arbeta på Åland? Tillgodosåg utbildningen de behov som då uppstår? Och vilka är dessa 
behov? För att svara på frågor som dessa krävs både en jämförelse mellan Sverige och Åland 
samt en undersökning kring lärare på Åland. Under tiden som jag försökte avgränsa mitt ämne 
letade jag efter lämplig litteratur. I litteratursökningen använde jag både nationella och 
internationella databaser. Inledningsvis försökte jag finna litteratur som belyste 
lärarutbildning och lärarens arbete ur ett nordiskt perspektiv. Det visade sig vara glest med 
litteratur kring detta. I den litteratur jag fann var lärarutbildningarna beskrivna av författare 
från varje nordiskt land och på landets modersmål vilket gjorde det svårt för mig att förstå och 
tolka texterna. Jag var helt enkelt tvungen att tänka om och bortse från det nordiska 
perspektivet och istället se närmare till Sverige och Åland. Jag fann två studier gjorda kring 
lärarens första tid i yrket i Sverige. Dessa var Fransson & Morberg (2001) samt Paulin (2007). 
Studierna jämförde jag sedan med min egen undersökning som ser till lärarens första tid i 
yrket på Åland.  
 
Anledningen till att den åländska grundskolan, utbildningssystem och läroplaner finns 
beskrivna i detta examensarbete är att jag anser att kunskaper om detta behövs för att kunna 
förstå sammanhanget som de nya lärarna kommer till. Anledningen till att den finländska 
lärarutbildningen beskrivs är för att påvisa hur en lärarutbildning kan se ut i ett annat nordiskt 
land. Detta för att sedan göra en jämförelse med den svenska utbildningen och på så sätt kan 
en förståelse för likheter och skillnader utvecklas. Att enbart redogöra för en lärarutbildning 
blir inte lika beskrivande som att göra en jämförelse. Utbildningsplanen för lärarutbildningen 
vid Högskolan i Gävle fanns lättillgänglig från deras hemsida. Jag har även försökt få tag på 
en utbildningsplan för lärarutbildningen vid Åbo Akademi men de hänvisade mig istället till 
olika dokument på deras hemsida.  
 

Val av metod 
Intervju som metod passar min undersökning då jag avser att undersöka lärares erfarenheter 
och upplevelser. Intervjun som metod är en anpassningsbar och flexibel metod där 
intervjuaren kan följa upp informantens svar och på så sätt få mer utvecklade svar. En enkät 
med strukturerade frågor skulle i denna undersökning inte ge mig tillräckligt omfattande svar 
och en enkät med ostrukturerade frågor skulle vara svår att sammanställa. Jag anser även att 
risken för att jag tolkar svaren felaktigt skulle vara för stor för att jag skulle välja enkät som 
metod för denna undersökning. En intervjuundersökning gör inte automatiskt så att jag tolkar 
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svaren på ett bättre sätt men jag har chans att fråga informanten följdfrågor för att ytterligare 
klargöra hur denne menar med sitt svar. Mitt syfte är inte heller att undersöka detta hos en stor 
grupp lärare utan jag vill få en förståelse för hur några lärare upplevt deras först tid i yrket. En 
observationsundersökning är inte relevant i detta examensarbete eftersom det jag avser 
undersöka inte är någonting jag anser mig kunna observera (Stukát 2005). 
 
Intervjun kommer att utföras enligt Trosts (1993/2005) och Stukáts (2005) föreslagna 
riktlinjer för intervjuundersökningar. En frågeguide (se bilaga 1) kommer att användas. 
Frågeguiden består av arton förutbestämde frågor kring informanternas upplevelser och 
erfarenheter av lärarutbildningen, den första tiden i yrket, den åländska läroplanen samt det 
åländska utbildningssystemet. Utöver dessa förutbestämde frågor kommer jag att ställa 
följdfrågor för att bättre förstå vad informanten menar och för att informanten skall få 
möjlighet att utveckla sina svar. Intervjufrågorna är utformade så direkta och tydliga som 
möjligt. Jag har i så stor utsträckning som möjligt försökt att inte använda svåra begrepp i 
mina frågor. Frågorna ställs var för sig och informanten får god tid på sig att svara på en fråga 
i taget (Trost 1993/2005). 
 

Pilotstudie 
Innan intervjuerna genomfördes valde jag att göra en pilotstudie i en så kallad provintervju. 
En provintervju innebär att intervjufrågorna och intervjusituationen prövas. Detta för att se 
hur en lärare tolkar intervjufrågorna och om de täcker allt det jag vill undersöka eller om 
någon fråga behöver tilläggas, ändras eller tas bort. Trost (1993/2005) beskriver även vikten 
av att använda provintervjuer för att kontrollera intervjufrågornas utfall.  
 
Resultatet av min provintervju blev att intervjufrågorna gav för min undersökning relevanta 
svar som kunde följas upp med följdfrågor och därigenom få fram djupare svar. Ordningen på 
en del frågor flyttades om så att de fick en mer logisk och tydligare koppling till varandra. 
Frågorna kring den åländska läroplanen ansåg jag kunde diskuteras i samband med frågorna 
kring den första tiden i yrket. På grund av detta valde jag att flytta frågorna kring den 
åländska grundskolan så att de placerades direkt efter frågorna om den första tiden i yrket, 
eftersom jag under pilotstudien märkte att läroplanen kom på tal när informanten beskriv sin 
första tid i yrket. Trost (1993/2005) anser att en provintervju som kan tillföra något i ens 
undersökning med fördel kan användas i resultatredovisningen. Jag valde att göra 
provintervjun med en informant som stämde in på mitt urval eftersom jag ville ha möjlighet 
att använda intervjusvaren som en del av undersökningens resultat.  
 

Urval av informanter 
Informanterna valdes ut efter ett antal kriterier för att de skulle passa in i min undersökning. 
De informanter som ingick i min intervjuundersökning har genomgått den förnyade 
lärarutbildningen i Sverige, det vill säga att de genomgått sin utbildning efter 2001. För att 
min undersökning skall bli jämförbar med den tidigare forskningen jag beskriver under 
litteraturgenomgången behöver mina informanter ha genomfört denna lärarutbildning.  
 
För att ytterligare avgränsa undersökningsgruppen koncentrerades den till yrkesverksamma 
lärare i skolår 1-6 i den åländska grundskolan. Att informanterna skall vara verksamma i den 
åländska grundskolan är själva grunden för undersökningen. År 1-6 valdes av den 
anledningen att antalet skolor med dessa skolår är större än andelen skolor med år 7-9. Genom 
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att välja skolår 1-6 fick jag fler skolor att vända mig till samt att lärarutbildningen mot 
grundskolan tidigare år är kortare och då borde det rimligtvis finnas flera nyutexaminerade 
tidigare lärare jämfört med en lite längre utbildning mot grundskolans senare år. 
  
Jag valde att vända mig till skolor på Åland med ett högt elevantal då slutsatsen är att det 
arbetade många lärare på de skolorna och då borde sannolikheten att det vid de skolorna fanns 
någon verksam lärare som passade in i mitt urval.  
 
I undersökningen deltog fyra lärare, en manlig och tre kvinnliga. Nedan presenteras de i en 
tabell där det framkommer vid vilken högskola eller vilket universitet deras utbildning har 
varit förlag, deras examensår samt arbetserfarenhet av läraryrket. Samtliga lärare har tilldelats 
fingerade namn. 
 
Tabell 1. Undersökningens informanter uppdelade enligt högskola/universitet, examensår och 
arbetserfarenhet av läraryrket. Informanterna har tilldelats fingerade namn. 
Informant Högskola/Universitet Examensår Arbetserfarenhet av läraryrket 
Anders Högskolan i Gävle 2007 Första terminen 
Bella Linköpings universitet 2005 Fyra terminer 
Cecilia Uppsala universitet 2006 Andra terminen 
Desirée Högskolan i Gävle 2007 Första terminen 

 
Anders och Desirée har ännu inte fått ut sina examensbevis men har fullgjort sin 
lärarutbildning. Bella har arbetat som lärare fyra terminer men är ledig denna termin. 
 

Genomförande av intervjuer 
Fem skolors rektorer kontaktades i det inledande skedet av min undersökning. Jag hade en 
önskan om att få informanter från flera skolor då jag antar att introduktionen och den första 
tiden i yrket upplevs på skilda sätt i de olika skolorna. Jag informerade rektorerna kort kring 
mitt examensarbete och fick genom dem veta huruvida det fanns någon lämplig informant på 
skolorna. I tre fall visade det sig att det inte fanns någon informant som passade mitt urval. 
Rektorn på ena skolan gav mig kontaktuppgifter till fyra möjliga informanter och valde att 
först på egen hand ”förvarna”, som de själva beskrev det, de potentiella informanterna om att 
jag kanske skulle höra av mig. Rektorn på den andra skolan förmedlade kontakten till 
informanten via telefon. Jag valde att kontakta rektorerna främst av två anledningar. För det 
första anser jag att en rektor har rätt att veta att jag kommer att göra en undersökning på 
dennes skola och det känns bra att veta att jag har rektorns stöd i ryggen när jag går ut och 
genomför min undersökning. För det andra ansåg jag det vara en smidig väg att prata med 
rektorerna och på det sättet få veta om skolan hade någon lärare som passade mitt urval. 
Kontakten med informanterna skedde i första hand via telefon och därefter per mail till de 
som ville delta i min undersökning, då informanterna önskade detta. Ett informationsbrev (se 
bilaga 2) utformat efter Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer skickades till 
informanterna där jag kort informerade dem om mitt undersökningsområde. Där informerades 
även informanterna om att det insamlade datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt 
och det kommer endast att användas i forskningssyfte. Jag kommer i mitt examensarbete att 
avidentifiera dem och istället använda fingerade namn. Anonymitet kan inte garanteras då en 
intervju kommer att göras och informanten kan inte vara anonym under själva intervjun. 
Däremot kommer mina kassettband att märkas med Intervju 1, Intervju 2 o.s.v. Endast jag 
själv kommer att veta vem av mina informanter som besvarat frågorna vid respektive intervju. 
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I informationsbrevet stod det även tydligt att informanternas deltagande är frivilligt och att de 
själva kunde avbryta sitt deltagande om de så önskade.  
 
Informanterna fick själva välja var de ville genomföra intervjun eftersom jag hade för avsikt 
att intervjuerna skulle inbjuda till ett avslappnat samtal där informanten kunde ge utförliga 
svar på intervjufrågorna. Intervjuerna genomfördes på en plats där informanterna kände sig 
trygga. Detta var vanligtvis i deras egna klassrum. Att låta informanterna vara med och 
bestämma var intervjun skall hållas är något som både Trost (1993/2005) och Stukát (2005) 
förespråkar då detta tillvägagångssätt ger möjlighet till ett givande samtal.  
 
Informanterna fick intervjufrågorna i förväg då jag ville ge dem möjlighet att tänka igenom 
sina svar. Intervjufrågorna berörde lärarens första tid i yrket, en period som kanske låg något 
år tillbaka i tiden för informanten. För att undvika att informanten anser att de inte hade något 
svar på de frågor jag ställde fick de se frågorna i förväg. Det gav dem lite tid att dra sig till 
minnes hur deras inductionperiod såg ut och hur de upplevde den. Även under intervjun fick 
informanterna se frågorna. 
 
Jag använde bandspelare för att dokumentera mina intervjuer då jag anser precis som Trost 
(1993/2005) att detta är det lämpligaste sättet då informanterna kommer att få prata fritt under 
intervjun. Jag tillfrågade mina informanter detta i informationsbrevet men även på plats när 
intervjun skulle genomföras. Anledningen till att bandspelare användes är att det är svårt att 
försöka göra anteckningar samtidigt som jag aktivt lyssnar på informanten. Intervjun flyter 
inte på ett lätt sätt då utan det kan hända att informanten måste vänta in intervjuaren då denne 
behöver göra klart sina anteckningar innan nästa fråga kan ställas. Det är även svårare att 
ställa följdfrågor samtidigt som jag för anteckningar, något som jag vill ha möjlighet att göra 
för att försäkra mig om att jag har förstått min informant på ett korrekt sätt. Ett alternativ 
kunde vara att fullfölja intervjun utan att varken spela in den eller föra anteckningar, utan 
vänta med detta tills intervjun är slut och då skriva ner en sammanfattning av det informanten 
sagt under intervjun. Detta anser jag inte heller vara lämpligt då jag tror att intervjuaren lätt 
glömmer saker som informanten sagt och som kan vara relevanta för undersökningen (Trost 
1993/2005). 
 

Bearbetning av data 
Det insamlade datamaterialet bearbetades på följande sätt. Intervjusvaren skrevs rent efter 
intervjuerna, detta för att enklare kunna sammanställa resultatet av dessa. Jag valde att inte 
transkribera intervjuerna ordagrant eftersom transkribering är en tidskrävande process och 
tiden för skrivandet av detta arbete inte är särskilt lång. Jag har istället valt att fokusera på de 
delar som är relevanta för mitt undersökningsområde. Detta är ett korrekt tillvägagångssätt 
enligt Stukát (2005).  

Det förekommer också att man endast skriver ut särskilt intressanta delar av inspelningen – 
mycket tid sparas – och bortser från mindre intressanta och relevanta avsnitt. (Stukát 2005, s. 
40) 

Detta tillvägagångssätt valdes inte på grund av att jag ansåg att det mina informanter sa var 
ointressant. Deras svar var mycket intressanta, jag har dock valt bort delar som inte har någon 
anknytning till undersökningsområdet. En nackdel med mer öppna intervjufrågor är att 
informanterna ibland kom in på sidospår som inte hade någon direkt koppling till det jag 
avsåg undersöka och därför har dessa avsnitt valts bort. Nackdelen med att inte transkribera 
intervjusvaren är att saker som informanten sagt kan missas och informanternas svar blir då 
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inte korrekta i resultatgenomgången. Väl medveten om detta har jag varit noggrann med de 
delar av intervjusvaren som har valts bort för att minska denna risk så mycket som möjligt. 
 
Utifrån det insamlade datamaterialet valdes tre huvudteman som resultatredovisningen kunde 
byggas på. Dessa blev lärarutbildningen, den första tiden i yrket samt läroplaner och 
utbildningssystem. Under lärarutbildningen var det flera av informanterna som berättade om 
liknande områden. Jag valde då att presentera svaren gemensamt och gruppera dem enligt 
områdena. Sedan kompletterade jag dessa områden med informanternas avvikande svar. 
Under temat den första tiden i yrket valde jag till skillnad från det första temat att presentera 
svaren från varje informant var för sig då varje enskild lärares upplevelse av denna tid skiljer 
sig från de andras på ett eller annat sätt. Det tredje och sista temat behandlar lärarnas 
erfarenheter av det åländska utbildningssystemet och den åländska läroplanen. När den 
åländska läroplanen diskuterades gjorde lärarna jämförelser med den svenska läroplanen. 
Även dessa redovisas under detta tema.  
 
I resultatredovisningen har jag försökt låta varje informant ta lika mycket plats och att andelen 
citat även fördelades jämt. Alla intervjuer ha tillfört någonting till undersökningen men sedan 
har en informant kanske uttryckt sig tydligare. Det är då lättare för mig att tolka det som 
uttryckts tydligare men i så fall skulle fördelningen inte bli rättvis. Jag har försökt se till att 
även de som varit mer otydliga i sina svar skall få ta plats. Jag har valt att tillsammans med 
presentationen av resultatet knyta an informanternas svar till den tidigare forskningen som 
beskrivit i litteraturgenomgången. Detta är något som Stukát (2005) förespråkar. Däremot har 
de längre jämförelserna och diskussioner till dessa lagts i diskussionsavsnittet.   
 

Undersökningens tillförlitlighet 
Mitt tillvägagångssätt att finna lämpliga informanter genom skolornas rektorer kan ha 
påverkat de informanter som deltog i undersökningen. Det är möjligt att detta 
tillvägagångssätt har lett till att informanterna känt sig pressade att delta då rektorerna 
informerat dem kring min undersökning. Jag upplever dock inte att någon av mina 
informanter har gett uttryck för detta. Den upplevelse jag har är att de känt ett intresse och 
engagemang i deltagandet.  
 
Att informanterna har olika inriktningar och genomfört sina lärarutbildningar vid olika 
högskolor/universitet kan vara en felkälla i denna undersökning. Eftersom lärarutbildningarna 
kan ha lokala variationer. Informanternas erfarenheter av sin utbildning och inriktningar samt 
huruvida utbildningen tillgodoser kraven från den åländska grundskolan kan vara svåra att 
jämföra. Jag ansåg ändå att detta var det mest lämpliga sättet att genomföra min undersökning 
på, då mina avgränsningar för urvalet av informanter är snävt och det inte finns alltför många 
lärare som passar in i urvalet. Att göra ytterligare en avgränsning genom att välja en 
högskola/ett universitet där utbildningen skall ha genomförts tror jag skulle leda till att 
mycket få informanter skulle ha hittats. Detta kan även göra att det är svårt att generalisera det 
resultat undersökningen ger. Däremot speglar denna variation mellan utbildningar och 
inriktningar verkligheten på ett bra sätt. I verkligheten precis som i denna undersökning är det 
variationer i lärarnas utbildningar och inriktningar. 
 
Alla fyra informanter har haft mer eller mindre svårigheter att förstå intervjufrågorna (se 
intervjufråga 17 och 18 i bilaga 1) kring det åländska utbildningssystemet. Detta är självklart 
något som kan ha påverkat tillförlitligheten på de svar informanterna gett på den frågan samt 
är en felkälla i denna undersökning. Vad som egentligen innefattas inom det åländska 
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utbildningssystemet har varit oklart bland informanterna. Detta är dock bland annat något jag 
funnit intressant att få veta. Anledningen till att dessa intervjufrågor har varit svåra att förstå 
för informanterna tror jag har att göra med just den kunskap informanterna beskriver kring 
detta. Informanternas feltolkningar av intervjufrågorna kan vara en felkälla i en undersökning 
enligt Stukát (2005). 
 
Slutligen kan även min tolkning av informanternas svar på intervjufrågorna vara en felkälla. 
Även om jag har gjort mitt bästa är det inte säkert att jag har tolkat och uppfattat svaren 
korrekt. För att undvika eventuella feltolkningar har jag dels försökt få informanterna att 
utveckla sina svar så mycket som möjligt under själva intervjutillfället dels har jag även 
försökt återge informanternas svar på ett korrekt sätt när resultatet av undersökningen 
redovisats. Detta är även något Stukát (2005) skriver att kan vara en felkälla i en 
undersökning. 
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Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att beskriva undersökningens insamlade data under följande 
rubriker, lärarutbildningen, den första tiden i yrket, den åländska läroplanen och det åländska 
utbildningssystemet.  
 

Lärarutbildningen  
När lärarna skall rangordna delarna i lärarutbildningen kan tre områden lyftas som viktigare 
än andra. Dessa områden är den verksamhetsförlagda utbildningen, ämnen/ämnesdidaktik och 
pedagogik. 
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen anses vara viktig därför att det var då den studerade 
verkligen fick känna på hur det är att vara en lärare. Något som utbildningen inte kunde 
tillgodose. Cecilia beskriver detta  

Jag tycker nog man märker direkt när man kommer ut både i praktiken och sen när man börjar 
jobba att det är nog där man lär sig mest. Istället för att läsa i böckerna om hur det kan gå till. 
(Cecilia) 

Det lärarna ansåg att de konkret fick lära sig under den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen är exempelvis att få veta och prova på hur man lägger upp en planering, 
lektioner och scheman samt hur föräldrakontakten kan se ut. De lokala lärarutbildarna, 
studenternas lärare under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, kunde visa 
studenterna hur de arbetade och tänkte kring sitt arbete. Att den verksamhetsförlagda 
utbildningens syfte är just det som lärarna beskriver, att utveckla de praktiska 
yrkesfärdigheterna kan läsas i Regeringens proposition (1999/2000:135). Cecilia berättar även 
att hon har haft ämnespraktik och att denna var mycket lärorik och uppskattad. 
Ämnespraktiken har gett henne möjlighet att träna på att bara ha ett ämne och koncentrera sig 
helt på det under en tid. Hon säger även att det har varit värdefullt att få prova på att vara i 
olika skolår under den verksamvetsförlagda delen då studenten får känna på i vilket skolår 
hon trivts bäst.  
 
Två negativa aspekter kring den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har framkommit. 
Alla lärare är överens om att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får för lite 
utrymme i lärarutbildningen. Bella och Cecilia anser utöver tiden att en negativ sida också är 
att perioderna med verksamhetsförlagd utbildning har varit för utspridda och uppdelade.  
 
Anders berättar att för honom var det en chock när han kom ut på praktiken. Det var stora 
elevgrupper och undervisningen var till stor del läroboksstyrd, inget som han har upplevt 
tidigare under den tid han har arbetat som outbildad lärare (klasslärare och timvikarie) i den 
åländska grundskolan. Anders upplever att den åländska skolan har mer resurser och 
möjligheter jämfört med den svenska. En upplevelse som han delar med Desirée. Den svenska 
skolans fokus på sociala och verbala färdigheter lyfter Anders fram som något som 
överraskade honom positiv. Han anser att det är en viktig del i skolans uppdrag. Anders 
berättar vidare att har studenten haft tur och fått en lokal lärarutbildare som visar ett stort 
engagemang, kunnighet och lägger ner tid på studenten kan den verksamhetsförlagda 
utbildningen vara en stor inspirationskälla när studenten sedan börjar arbeta. Däremot är det 
inte alla som får en sådan lokal lärarutbildare. Vissa bryr sig inte utan ser studenten som en 
extra resurs som de kan utnyttja för avlastning. Studentens upplevelse av den 
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verksamhetsförlagda utbildningen är därför helt beroende på vilken lokal lärareutbildare 
studenten får, anser Anders. 
 
För alla lärare i undersökningen är det en självklarhet att utbildningen skall tillgodose 
studenterna med ämneskunskaper. Dessa behövs när de sedan börjar sitt yrkesverksamma liv. 
Förutom att ha rena ämneskunskaper har kurserna där ämnet integrerats med ämnesdidaktiken 
haft stor betydelse för undersökningens lärare. Cecilia förklarar att ämnesdidaktiken har gett 
henne konkreta tips och idéer på hur man kan lära ut ett ämne. Dessa tips och idéer är 
användbara särskilt som ny lärare. Ofta finns det material och liknande på skolorna men det 
tar tid att hitta det och då kan det vara skönt att ha egna övningar att använda sig av. Anders 
tycker att ämnesdidaktiken har gett honom ett nytt sätt att tänka på. 

Att jag funderar, är det viktigt att kunna femton olika floder eller är det viktigt att förstå varför 
den rinner som den gör och var de uppstår och vad för betydelse den har för tidiga 
civilisationer. Alltså vad är det som är viktigt och så plockar man ut det och ger ett samband. 
(Anders) 

Detta synsätt följer med Anders i allt hans tänkande och han tror att just ett sådant tänkande 
som beskrivits kunde vara användbart i alla skolår. Desirée har läst specialpedagogik och 
också hon berättar om hur hennes tankesätt har ändrats. Det har hjälpt henne att se sådant som 
kanske inte andra ser. Hon tycker själv att hon snabbare lägger märke till när någon elev har 
svårigheter jämfört med de lärare som inte har läst specialpedagogik. Anders tillägger också 
att examensarbetet han skrev inom ämnesdidaktik utvecklade honom mycket, genom att han 
fick möjlighet att bearbeta mycket material. 
 
Den pedagogiska kunskapen som lärarutbildningen gett lärarna är även det något som de 
väljer att framhålla som viktigt. Bella beskriver att i det nya lärarprogrammet vävs 
pedagogiken in i alla moment. I hennes utbildning har det inte varit några separata 
pedagogikstudier utan lärarutbildningen har kopplat tillbaka till pedagogiken under hela 
utbildningen. Bella tycker att detta stämmer bra överens med verkligheten. I skolan måste 
läraren vara en pedagog hela tiden, i matkön, på gymnastiken och i föräldrakontakten. Cecilia 
däremot som har läst vid Uppsala universitet har läst pedagogik som separata kurser men 
delar ändå Bellas positiva upplevelser av pedagogiken inom lärarutbildningen. 
 
Utöver dessa tre övergripande viktiga delar inom lärarutbildningen lyfter Bella och Desirée 
fram varsitt område som inte nämnts av de andra lärarna. Bella tycker att lärarutbildningens 
arbetssätt har gett henne en bra grund att stå på när hon börjat arbeta. Under lärarutbildningen 
har Bella fått arbeta mycket i arbetsgrupper tillsammans med andra lärarstudenter. Ett 
samarbete som liknar verkligheten väldigt mycket.  

Och sen jobbade ju vi i arbetsgrupper och det är också en lite förberedande aspekt inför 
läraryrket, för där jobbar man ju i arbetslag och kollegier. (Bella) 

Studenterna får ta mycket eget ansvar genom att utföra uppgifterna de tilldelats och dela upp 
ansvaret mellan gruppmedlemmarna. Det är dock inte alltid som arbetssättet fungerar, 
någonting som Bella har fått erfara. Studenterna får inte välja grupper och under 
utbildningens första år hamnade hon i en arbetsgrupp som inte fungerade och hade svårt att 
komma framåt i sitt arbete.  
 
Desirée tycker att en kurs hon gick inom lärarutbildningens allmänna utbildningsområde som 
behandlade skolans värdegrund var särskilt givande. Åland är ”en box av trygghet” säger 
Desirée. I värdegrundskursen fick hon se nya perspektiv och fick uppleva nya saker vilket är 
av betydelse när hon som lärare träffar elever från olika hemförhållanden.  
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Många viktiga aspekter lyftes fram av lärarna men även sådant som de saknat i sin utbildning 
eller som inte stämde överens med verkligheten de mötte på Åland. Anders tycker överlag att 
lärarutbildningen borde ställa högre krav på rena ämneskunskaper. Han anser att man borde få 
baskunskaper inom vissa ämnen. Bella berättar att kunskaper kring föräldrakontakten var 
något som saknades när hon började arbeta. Hur ser ett utvecklingssamtal ut, hur ringer man 
hem när det hänt någonting, vad ska man säga och hur ska man bete sig? Var frågor som Bella 
hade svårt att hantera inledningsvis. För varje barn så skall man ha kontakt med minst två 
föräldrar berättar Bella, om inte ännu fler. Hon har fått lära sig av sina egna misstag och hittat 
ett sätt att hantera dessa dilemman som passar henne. Både Cecilia och Desirée upplever att 
lärarutbildningen har innefattat flera onödiga kurser som de inte har sett nyttan av, vare sig 
under utbildningen eller i arbetslivet.  
 
Anders känner sig mer förberedd på att arbeta i en skola i Sverige efter att ha gått den svenska 
lärarutbildningen. Under utbildningen har han arbetat mycket med att tolka och förstå den 
svenska läroplanen och kände sig därför inte lika förberedd när han började arbeta på Åland. 
En viktig del i den förnyade lärarutbildningen är just det att studenterna skall träna sig i att 
tolka och analysera styrdokumenten så de är trygga i detta när de sedan börjar arbeta 
(Regeringens proposition 1999/2000:135). 
 

Den första tiden i yrket 
Upplevelserna och erfarenheterna av den första tiden i yrket kan variera mycket därför ska 
varje lärare var för sig berätta om just sin egen erfarenhet. 
 
Anders beskriver lugnt att han har fått ett lärarjobb på en skola där han har varit förut vilket 
har underlättat arbetat för honom, t.ex. så känner han redan personalen på skolan och det har 
varit enkelt att samarbeta med dem. Anders tycker att han har fått bra kontakt med sina elever 
även om det tar ett tag att lära känna individerna och se deras styrkor och svagheter. Något 
som Tickle (2000) beskriver att en del nya lärare kan uppleva som ett dilemma. 
Elevdemokrati och det sociala klimatet i klassrummet har Anders arbetat mycket med och han 
tycker att det har gett ett positivt resultat. De har gjort roliga saker tillsammans och Anders 
har försökt att visa engagemang för eleverna och att han bryr sig om dem. Att ha 
gemensamma intressen med eleverna ger en bra grund för att skapa kontakt och sedan att man 
bjuder på sig själv. Anders känner sig positiv till sin första tid i yrket. 

Jag har en bra elevgrupp, bra med resurser, elevassistenter om jag behöver, speciallärare, bra 
kollegor, klara dokument och ett arbetssätt jag trivs att jobba med. (Anders) 

Med klara dokument menar Anders den lokala arbetsplanen, som personalen på skolan har 
arbetat fram själv. Där är målen tydligt beskrivna och det skapar trygghet för honom som 
lärare. Att man som lärare trivs med en skolas profil och arbetssätt tror Anders är viktigt. Det 
gör han på sin nuvarande skola.  
 
Anders upplever att han har fått ett bra stöd från personalen och ledningen på skolan. De är 
måna om de nya lärarna, stöttar och hjälper till när det behövs och har gemensamma 
planeringar. De tar sig alltid tid att hjälpa till och svara på frågor som Anders har gällande 
material eller större övergripande frågor. Detta har gjort att han trivs och känner sig trygg på 
sin arbetsplats. Anders kommer inte att arbeta så länge på sin nuvarande skola och därför är 
det största dilemmat huruvida han skall lägga ner tid på att arbeta med gruppen eller på 



 

 22 

undervisningen. Han har försökt att göra en kompromiss genom att dels ge eleverna tid och 
göra roliga saker tillsammans och dels uppnå de mål styrdokumenten ställer. 
  
Bella beskriver sin första tid i yrket som kaosartad. Detta berodde på att hon fick arbete i en 
åldersintegrerad klass, något hon inte hade erfarenhet av, med väldigt många pratglada 
individer som hon själv beskriver det. Det var mycket att tänka på den första tiden, bl.a. hade 
hon själv ansvaret för nitton individer. Gruppen var splittrad efter många lärarbyten och sedan 
var det många elever i klassen som skulle gå iväg till specialläraren och då skulle Bella 
komma ihåg att säga till eleverna när de skulle gå iväg. Men även föräldrakontakten 
upplevdes som svår. Där har Bella försökt att ha en öppen dialog med föräldrar och helt enkelt 
prövat sig fram till vad som passar henne bäst. ”Det var så många olika moment så att jag höll 
på att gå in i väggen efter en månad” säger Bella. Även i Paulins (2007) avhandling tas 
dilemmat med föräldrakontakten upp. Den splittrade gruppen var Bellas största dilemma, men 
det löste hon genom samarbetsövningar med eleverna. Bella har själv varit elev i den skola 
där hon fick arbete. Det upplevdes som en fördel eftersom hon då redan kände till lokalerna 
och en del av skolans rutiner när hon började arbeta. För att klara denna första kaosaktiga 
period pratade Bella med en annan lärare på skolan och frågade om de kunde sitta ner 
tillsammans en stund efter varje skoldag och prata. Den andra läraren gick med på detta så 
den första veckan satt Bella och hennes handledare cirka tio minuter efter varje skoldag och 
diskuterade de frågor som Bella hade inför nästa skoldag. Efter de två första veckorna hade de 
ingen uttalad tid utan Bella kunde gå och prata med sin handledare när hon behövde det. 
Skolledare och de övriga kollegorna har även de varit ett stöd för Bella i hennes första tid i 
yrket och ställt upp för henne och svarat på frågor. 
 
Cecilia upplevde sin första tid i yrket som tung. Detta berodde på att hon fick en ganska 
stökig klass med en del sociala problem och konflikter som Cecilia inte riktigt visste hur hon 
skulle hantera.  

Det var bara som ett kaos, allting gick så snabbt och man var så ensam på något sätt. (Cecilia) 

Brister i ämneskunskaper var också ett dilemma för Cecilia. Det var mycket hon behövde läsa 
in för att sedan kunna förmedla till eleverna. När Cecilia lärde sig att utnyttja elevernas 
pratighet och vända det till någonting positivt gick arbetet lättare men det var fortfarande 
mycket störningar som inte handlade om själva skolan utan kring elevernas sociala problem. 
Cecilia upplever att utbildningen inte tog upp tillräckligt mycket om konflikthantering för att 
hon skulle känna sig trygg i de situationer som uppstod. Paulin (2007) beskriver även att 
okunskap kring hur stökiga klasser, grupprocesser och konflikthantering upplevs som 
dilemman av flera nya lärare. Cecilia vände sig till en lärare på skolan och frågade om den 
läraren kunde ställa upp och vara hennes handledare. De bestämde några tider då de satte sig 
ner i femton minuter ungefär och diskuterade de dilemman Cecilia upplevde. Utan den här 
lärarens hjälp tror inte Cecilia att hon hade orkat stanna kvar som lärare i den klassen. 
Rektorn, andra kolleger och skolkuratorn fanns också som stöd för Cecilia. Under den första 
tiden tog Cecilia av privata orsaker hem mycket av arbetet, t.ex. planering och rättning av 
böcker. På grund av detta kände hon sig aldrig riktigt ledig. Kvällar och helger kändes 
uppbundna av arbetet. Något som hon sedan har ändrat på och väljer numera att stanna kvar 
på skolan och göra klart arbetet. På det sättet är tiden hemma hennes lediga tid. Fransson & 
Morberg (2001 d) beskriver även att svårigheter med angränsning av tiden mellan arbete och 
fritid ofta upplevs som ett dilemma för nya lärare.  
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Desirée beskriver sin första tid i yrket som rolig. Det har varit mycket arbete och Desirée har 
varit trött, inte fysiskt men mentalt p.g.a. att det är mycket att tänka på den första tiden som 
lärare. 

Man har alltid fått höra att det ska vara jobbigt och tungt men då tror jag att man inte trivs. […] 
jag har haft fruktansvärt mycket att göra och tänka på och hinna förbereda men jag har bara haft 
kul. (Desirée) 

Desirée anser att skolan där hon arbetar är väl förberedd när det gäller att ta emot nya lärare. 
Skolan har resurser och snålar inte på dem. Om Desirée vill beställa in material så får hon 
göra det och skolan har ganska mycket material att använda sig av. De andra lärarna på skolan 
har delat med sig av sitt eget material till Desirée, vilket hon har uppskattat då hon varit i 
behov av material. Det är inte något man har hunnit samla på sig som ny lärare. Det är också 
kollegorna som har stöttat henne under den första tiden, svarat på frågor och hjälpt till med 
praktiska saker. Inte genom att göra det åt henne utan istället visat hur man kan göra.  
 
Som ny lärare har man behov som behöver tillfredsställas. Två huvudområden lyfts fram av 
lärarna. Dessa är kommunikation med andra lärare samt kunskaper om utanförskap och 
sociala problem. Bella, Cecilia och Desirée lyfter alla fram kommunikationen med andra 
lärare som oerhört viktig under den första tiden i yrket. Desirée berättar att hon under sin 
utbildning hade fått höra att lärare inte får prata med någon om sina dilemman. Något som 
sedan har visat sig inte stämmer överens med verkligheten. Lärare behöver få prata med 
varandra för att orka anser Bella. Desirée poängterar att en lärare inte kan diskutera sina 
dilemman med vem som helst. En kollega kan fungera bra eller arbetslaget. Anders, Cecilia 
och Desirée anser att det finns ett stort behov av kunskap om utanförskap och sociala problem 
hos nya lärare. Detta eftersom lärarutbildningen inte berör dessa frågor tillräckligt. Desirée 
berättar att hon inte en enda gång har fått prata om kriser under utbildning, t.ex. hur man 
hanterar skilsmässor som är så vanligt i dagens samhälle. Cecilia skulle ha velat att 
utbildningen innehöll mera konflikthantering och Anders tar upp utanförskapet. Hur skall man 
som lärare agera när någon i klassen har dåligt självförtroende och blir utanför? Anders anser 
att lärarutbildningen i för stor utsträckning tar upp de mer extrema fallen av sociala problem. 
Något som visserligen är viktigt men det är sällan man som lärare behöver handskas med 
dem.  
 

Introduktion till läraryrket  
Ingen av lärarna har haft något uttalat stöd från skolan under den första tiden i yrket. Något 
som även Paulin (2007) påvisar att är vanligt bland nya lärare i Sverige. Bella och Cecilia har 
haft tur och arbetat med andra lärare som har varit villiga att frivillig och på bekostnad av 
deras egen arbetstid ställt upp som någon slags handledare. De har haft bestämda möten med 
dessa handledare då de har haft möjlighet att diskutera frågor som de haft och dilemman de 
upplevt. Anders och Desirée däremot har upplevt att arbetslaget har gett dem tillräckligt med 
hjälp och stöd. De frågor de har haft och de dilemman de har upplevts har diskuterats med 
kollegerna i arbetslaget. Överlag anser alla lärare att de har fått det stöd och den hjälp som de 
har behövt under den första tiden i yrket även om skolan inte har organiserat det.  
 
Om lärarna själva fick bestämma hur introduktionen till läraryrket skulle se ut är de alla 
överens om att en handledare skulle vara en bra lösning. Dessa handledare skulle sedan ha en 
viss tid avsatt per vecka för att hjälpa den nya läraren, anser Anders. Anders ger förslag på 
äldre lärare som kanske vill gå ner i arbetstid. Dessa kunde få som uppgift att ha hand om 
handledningen. Bella tycker att utöver handledaren skulle en väloorganiserad 
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introduktionspärm vara bra och att rektorn tar sig tid att visa lokalerna ordentligt för den nya 
läraren. Cecilia berättar att man inte ska vara rädd för att göra misstag. Alla gör dem. Det 
gäller att lära sig av dem. Desirée anser att det borde ha ordnats någon övergång mellan 
läraren som lämnar klassen och läraren som tar över klassen. Det är läraren som lämnat 
klassen som känner dem bäst, det är inte något en handledare kan ersätta. 
 

Läroplaner och utbildningssystem 
Lärarnas erfarenheter av det åländska utbildningssystemet och den åländska läroplanen 
kommer att redogöras nedan. Lärarnas jämförelser med den svenska läroplanen kommer även 
att beskrivas.  
 

Utbildningssystemet 
Ingen av lärarna känner att de är i behov av att ha någon kunskap kring det åländska 
utbildningssystemet. Det är inte heller något som de har fått när de börjat arbeta. Desirée tror 
att det förväntas att läraren har den kunskapen redan när den börjar arbeta. Både Bella och 
Desirée tycker att de har den kunskap som behövs om det åländska utbildningssystemet. Den 
kunskap de har de fått genom att de är födda och uppvuxna på Åland, men också genom att 
läsa de lokala tidningarna och lyssna när personer runt om en diskuterar, anser Bella. 
 
Anders anser att huvudsaken är att man som lärare vet till vem man ska vända sig om man 
behöver få denna kunskap. Förslagsvis kan informationen sökas på skolan eller så kanske det 
finns någon kunnig kollega som kan hjälpa en.  
 
Att det åländska utbildningssystemet är decentraliserat upplevs som positivt. Cecilia anser att 
det är bra att lärarna själva får utforma den arbetsplan de vill arbeta efter, som att lägga upp 
arbetssätt och mål. Det Bella kan uppleva som frustrerande är att alla beslutsfattare inte alltid 
har de kunskaper om och insyn i hur skolan fungerar som krävs när de beslutar om skolan. 
Detta kan leda till att lärarna ibland måste finna sig i att följa beslut som inte är någon fördel 
för dem och eleverna. Kommunikationen fungerar inte heller alltid på bästa sätt mellan de 
olika myndigheterna och lärarna anser Bella. 
 

Läroplanen 
Att styrdokumenten är en viktig del i skolans arbete är alla lärare överens om. Läroplanen 
skall bl.a. ge riktlinjer för skolans verksamhet, lärarnas arbete och undervisningen (Ålands 
landskapsstyrelse 1996). Däremot skiljer det sig mellan lärarna i hur de använder läroplanen 
till vardags. Ingen av lärarna anser att de aktivt använder läroplanen i sitt arbete. Den används 
mer indirekt genom andra dokument så som skolornas arbetsplaner. Skolans arbetsplan skall 
innehålla bl.a. etiska överväganden, skolans gemensamma utgångspunkter gällande 
verksamhet och undervisning, läromedelsförteckning, klassindelningar och timplan (Ålands 
landskapsstyrelse 1996). Anders, Bella och Desirée använder inte läroplanen alls. Anders 
använder sig av den gemensamma planering han har gjort tillsammans med sina kolleger. 
Denna planering grundar sig på de mål som finns beskrivna i skolan arbetsplan. Desirée 
beskriver ett liknande tillvägagångssätt som Anders. Hon använder mest skolans arbetsplan 
och eftersom arbetsplanen är uppbyggd på läroplanen så kommer den indirekt med i hennes 
undervisning. Bella berättar att hon har läst genom den åländska läroplanen en gång från pärm 
till pärm. Hon anser att alla lärare borde veta vad som står i den. Det skall sitta i ryggraden på 
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läraren. Hon erkänner dock att hon själv inte vet det ännu. Det tror hon beror på hennes korta 
arbetserfarenhet och att hon ännu inte hittat ett lämpligt sätt att använda läroplanen på. 
 
Cecilia är den enda som använder läroplanen, i alla fall delar ur den. Den allmänna delen 
använder hon inte så mycket men kursplanerna där målen för varje ämne finns beskrivna 
används när hon planerar lektioner. Självklart använder hon även skolans arbetsplan där dessa 
mål är förtydligade.  
 
Anders är den enda av lärarna som uttryckligen säger att han känner sig trygg i vad som står i 
läroplanen. 
 

Läroplanerna en jämförelse 
Lärarna har olika åsikter gällande den svenska och åländska läroplanen. Anders och Desirée 
tycker båda att den åländska är tydligare och mer detaljerad än den svenska som upplevs mer 
diffus. Desirée berättar att hon upplever att det är skönt att arbeta efter en detaljerad läroplan 
som ny lärare. När hon sedan har arbetat ett tag och fått mer erfarenhet kanske en mer öppen 
och flexibel läroplan skulle vara en större utmaning. 
 
Bella upplever den svenska läroplanen som tung och svår att förstå. De största skillnaderna 
tycker Anders är att den svenska läroplanen betonar de sociala färdigheterna mer och den 
åländska lyfter fram kunskapskraven. Cecilia tycker att det finns flera likheter, bl.a. så är det 
liknande saker eleverna skall lära sig även om målen är beskrivna på olika sätt. Desirée ser 
även hon likheter mellan läroplanerna. Etik- och moral frågor har en framstående plats i båda 
läroplanerna likaså miljöfrågorna. Sedan beskriver även båda läroplanerna att skolan skall 
arbeta med fostran och undervisning av eleverna.  
 
Anders sammanfattar det hela med att säga att det nog är lättare att komma som 
svenskutbildad lärare och arbeta efter den åländska läroplanen än vad det skulle vara att ha 
gjort sin utbildning i ett annat land och sedan flytta till Sverige och arbeta efter den svenska 
läroplanen. 
 

Sammanfattning 
Som ny lärare finns det behov av kunskaper kring utanförskap och sociala problem samt en 
bra kommunikation med kolleger. Något som lärarna i undersökningen inte anser att 
utbildningen har gett dem. Anders, Cecilia och Desirée berättar att de i utbildningen har fått 
lite eller ingen kunskap om utanförskap och sociala problem. Cecilia och Desirée har inte fått 
någon information om detta. Anders däremot anser att utbildningen har lyft fram extremfallen 
inom detta område något som man som lärare inte har användning för i det dagliga arbetet. 
Bella, Cecilia och Desirée anser alla att kommunikationen med kolleger är ett stort behov, 
särskilt under den första tiden i yrket. Detta är inte heller något som utbildningen lyft fram. 
Desirée har till och med upplevt att lärarutbildningen hindrat henne i kommunikationen, 
eftersom hon under lärarutbildningen har fått höra att lärare inte skall berätta om sina 
dilemman för andra lärare utan det är något som enbart berör en själv. Bella väljer också att 
framhäva föräldrakontakten som någonting hon upplevde att lärarutbildningen inte tog upp 
tillräckligt och som är en stor del av lärarens arbete.  
 
Lärarnas ombads välja ut de delar de ansåg vara viktigast inom lärarutbildningen. Dessa var 
den verksamhetsförlagda utbildningen, ämneskunskaper/ämnesdidaktik samt pedagogik. 
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Den verksamhetsförlagda utbildningen är alla fyra lärare överens om att var en viktig del i 
lärarutbildningen. De upplevde att det var under detta moment som de fick känna på hur det är 
att vara lärare. Dock anser alla lärare att den verksamhetsförlagda utbildningen utgör en för 
liten del av lärarutbildningen. Bella och Cecilia anser även att perioderna med 
verksamhetsförlagd utbildning har varit för utspridda och uppdelade.  
 
Ämneskunskaper och ämnesdidaktik är även de två viktiga delar i lärarutbildningen. Att 
integrera de rena ämneskunskaperna med ämnesdidaktiken har stor betydelse för lärarna. 
Cecilia upplever att ämnesdidaktiken har gett henne konkreta tips och idéer något som lärare 
kan ha nytta av i sitt arbete.  
 
Den sista delen som lärarna framhåller som viktig är pedagogiken. Bella anser att sättet som 
den förnyade lärarutbildningen integrerar pedagogiken med i alla moment på är särskilt viktig. 
Eftersom den speglar användningen av pedagogiken i lärarens arbete på ett bra sätt, läraren 
måste vara en pedagog i alla situationer.  
 
Upplevelserna av den första tiden i yrket varierar från lärare till lärare. Anders och Desirée 
har haft en positiv upplevelse, det har varit mycket att göra och många nya individer att lära 
känna men det har varit en rolig tid för dem. De upplever att de har fått det stöd de behövt 
från arbetslaget. Bella och Cecilia har en mer negativ upplevelse av sin första tid i yrket. 
Kaosartad och tung är deras beskrivningar. Båda upplever att de har fått svåra och stökiga 
klasser med flera problem som de har haft svårt att hantera. De har fått dels stöd av lärare som 
fungerat som handledare dels från arbetslaget. Någon uttalad introduktion till läraryrket har 
inte någon av lärarna upplevt.  
 
Information och kunskap kring det åländska utbildningssystemet är inte något som lärarna 
lägger särskilt stor vikt vid. Det de kan från förut och det de kan lära sig från att följa med i 
media anser de vara tillräckligt. Läroplanen används mest indirekt genom den lokala 
arbetsplanen. Det är endast Cecilia som uttalat använder sig av delar ur läroplanen. Anders 
och Desirée känner sig trygga i innehållet i läroplanen medan Bella anser att hennes 
kunskaper inte är tillräckliga. Det tar tid innan man som lärare får in läroplanen som en 
naturlig del i arbetet anser Bella.  
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Diskussion  
I detta kapitel kommer jag att beskriva och diskutera kring de resultat undersökningen lett 
fram till. Jag kommer att koppla samman undersökningens resultat med den tidigare 
forskningen. En diskussion kring undersökningens metod kommer även att föras.  
 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur den första tiden i yrket ser ut för 
fyra klasslärare som genomfört sin lärarutbildning i Sverige och som nu är verksamma i den 
åländska grundskolan. Undersökningen har haft för avsikt att beskriva lärarnas upplevelser 
och erfarenheter av denna tid, belysa eventuella dilemman som uppkommit samt se huruvida 
lärarna upplever att utbildningen tillgodoser kraven från den åländska grundskolan. 
 

Intervju som metod 
Att använda intervju som metod är lämpligt när lärares erfarenheter och upplevelser skall 
undersökas (Stukát 2005). Eftersom detta var precis det jag avsåg att undersöka ansåg jag att 
intervju var den metod som var mest lämplig att använda. Stukát (2005) förklarar vidare att 
intervju som metod gör intervjuaren mer flexibel och på så sätt kan intervjuaren följa upp 
informanternas svar med följdfrågor och därför få mer utvecklade svar. Detta passade också 
överens med min undersökning. För att kunna förstå en lärares upplevelser behöver jag ha 
möjlighet att ställa följdfrågor och få informanterna att förtydliga vad de menat. På så sätt 
kunde jag på ett mer korrekt sätt tolka informanternas svar. Även möjligheten att kunna 
förklara och förtydliga intervjufrågorna har varit nödvändig i denna undersökning eftersom 
flera av informanterna upplevde att frågorna kring det åländska utbildningssystemet var svåra 
att svara på. Jag tycker att intervjun som metod speglade mitt syfte då informanterna under 
intervjun på ett fritt sätt kunde berätta om lärarutbildningen och den första tiden i yrket, både 
positiva och negativa upplevelser och erfarenheter. Genom att de fick berätta utifrån sig själva 
gjorde de samtidigt intressanta jämförelser mellan upplevelser från Åland och från Sverige 
något som bidragit med nya perspektiv i mitt examensarbete. Att låta informanterna välja 
plats för intervjun visade sig vara både mer och mindre lyckat. Två av intervjuerna 
genomfördes helt utan något störningsmoment, medan de andra två intervjuerna stördes en 
eller flera gånger. Dock var det inte särskilt svårt att hitta tråden igen och fortsätta intervjun. 
Kanske kunde en lapp ha skrivits och hängts upp på dörren för att informera andra om att 
rummet var upptaget och att vi inte ville bli störda. 
 
I denna undersökning varierar informanternas erfarenheter av läraryrket från några månader 
till fyra terminer. Jag ser informanternas varierande erfarenhet av läraryrket som en fördel. 
Informanterna med kortare erfarenhet bidrar med lika många intressanta upplevelser som 
informanterna med längre erfarenhet. Skillnaderna dem mellan är att då informanterna med 
längre erfarenhet måste försöka minnas hur den första tiden i yrket upplevdes så kan 
informanterna med kortare erfarenhet beskriva hur det är att befinna sig inom 
inductionperioden. Däremot har informanterna med längre erfarenhet ett annat och vidare 
perspektiv kring de behov som finns som lärare på Åland och huruvida lärarutbildningen har 
tillgodosett dessa. Något som informanterna med kortare erfarenhet har svårare att beskriva. 
Jag anser att informanterna med sina olika långa erfarenheter kompletterar varandra i denna 
undersökning.  
 
Den förförståelse jag har haft kring den första tiden i yrket och stödet till nya lärare på Åland 
anser jag inte att har påverkat min undersökning negativt. Jag anser att förförståelsen har gett 
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mig ett intresse av att undersöka och ta reda på hur det egentligen är. Så att jag sedan kan 
jämföra det jag från början antog med det resultat undersökningen visar. Denna jämförelse 
finns under resultatdiskussionen.   
 

Den första tiden i yrket 
Det finns flera aktuella studier kring lärares första tid i yrket, Fransson & Morberg (2001 a, 
2001 b, 2001 c, 2001 d, 2001 e) och Paulin (2007). Dessa studier undersöker lärare som både 
är utbildade och verksamma i Sverige. Något som både dessa studier och min undersökning 
visar är att den första tiden i yrket har stor betydelse och inverkan på de nya lärarna. 
Upplevelserna av den första tiden i yrket är ofta väldigt varierande helt beroende av den 
kontext lärarna blir en del av. Klassen, arbetslagen, arbetsbördan, stödet och lärarens 
kunskaper är faktorer som påverkar upplevelsen. Den första tiden i yrket verkar inte skilja sig 
särskilt mycket beroende på om läraren börjar arbeta i Sverige eller på Åland. Lärare i Sverige 
och på Åland beskriver liknande dilemman och upplevelser under inductionperioden.  
 
Paulin (2007) påvisar att nya lärare kan uppleva dilemman kring disciplin och arbetsro. 
Lärarna i min undersökning har även de beskrivit dilemman kring detta men även 
föräldrakontakten, brister i ämneskunskaper, kontakten med eleverna, arbetsmängden, 
avvägningen mellan arbete och fritid samt praktiska lärarkunskaper. Kunskaper i 
föräldrakontakt och elevkontakt kan vara svårt att förmedla då varje individ läraren skall lära 
känna är unik. Jag anser inte att en utbildning kan förmedla sådana kunskaper. Jag är av 
samma uppfattning som min ena informant att läraren måste prova sig fram och lära sig av 
sina egna misstag. Dock kunde kanske utbildningen erbjuda möjligheter för lärarstudenterna 
att diskutera de frågor och funderingar de har kring just föräldrakontakt och elevkontakt.  
 
Något jag reagerade på bland mina informanter, som jag inte har upplevt att varken Fransson 
& Morberg (2001 a, 2001 b, 2001, c 2001, d, 2001 e) eller Paulin (2007) erfarit på samma sätt 
som jag, är bristen i praktiska lärarfärdigheter så som övergripande planering, 
lektionsplanering och scheman. Enligt mig är detta grundläggande kunskaper en lärare 
behöver ha. Lärarens arbete bygger på att det i botten finns en färdig och genomtänkt 
planering. Om de nya lärarna inte känner sig trygga i detta, hur skall de då kunna känna sig 
trygga i sitt arbete? Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har 
lärarstudenterna möjlighet att få ta del av detta genom sin lokala lärarutbildare. Men precis 
som min ena informant beskriver så varierar graden av engagemang och kunnighet hos de 
lokala lärarutbildarna och alla studenter får då inte denna möjlighet. Överlag anser mina 
informanter att de känner ett behov av mer praktiska färdigheter genom modeller att använda 
sig av under den första tiden i yrket något de anser att utbildningen inte gett dem. Fransson & 
Morberg (2001 b) ger förklaringen till varför utbildningen inte tillgodoser detta behov hos 
lärarna. Det konkreta handlandet är situationsbundet och lärarutbildningen kan inte ge en 
modell för varje situation som kan tänkas uppstå. Därför beskrivs istället teorier och metoder 
som lärarna sedan själva får omvandla till praktisk kunskap. För de nya lärarna verkar detta 
vara ett dilemma men jag anser att det är fullt förståeligt att lärarutbildningen inte kan 
tillgodose detta behov.  
 
En påtaglig skillnad utmärker sig mellan den tidigare forskningen och min undersökning. 
Fransson & Morberg (2001 d), Södergren (2001), Tickle (2000) och Paulin (2007) beskriver 
alla att nya lärare upplever flera organisatoriska dilemman. Dessa organisatoriska dilemman 
kan t.ex. handla om hur skolans organisation ser ut, vilka regler skolan har när elever är 
frånvarande, hur beställningen av material går till och skolans ekonomiska förutsättningar. 
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Ingen av mina fyra informanter har beskrivit några organisatoriska dilemman. Det är därför 
intressant att fundera vidare kring detta. En av orsakerna tror jag kan vara att hälften av 
lärarna i undersökningen har fått arbete på skolor de själva antigen gått i under 
grundskoletiden eller känner till på annat sätt. Genom att känna till skolan kan läraren känna 
sig trygg i dess organisation. De övriga två lärarna beskriver inte heller några organisatoriska 
dilemman men detta har andra orsaker. Den ena läraren anser jag upplevde så många andra 
dilemman under den första tiden att hon inte upplevde de organisatoriska dilemmana som 
något betungande. Den andra tror jag har fått så pass mycket stöd från kolleger och arbetslag 
att de har kunnat redogöra för skolans organisation och regler innan de har börjat upplevas 
som ett dilemma. 
 

Stöd till nya lärare 
Att ha ett bra stöd som ny lärare är något som lyfts fram både i litteraturen och av mina 
informanter. Utan stöd känner sig de nya lärarna lätt vilsna och ensamma. En del väljer till 
och med att lämna läraryrket. För att underlätta den första tiden i yrket (inductionperioden) för 
lärarna har flera inductionprogram tagits fram, exempelvis handledare/mentor, stödjande 
gruppsamtal, färre arbetsuppgifter och extra resurser (Ingersoll & Smith 2004). I Sverige är 
det vanligast att den nya läraren får en så kallad handledare eller mentor som finns till för stöd 
och samtal (Fransson & Morberg 2001 d). Huruvida nya lärare får tillgång till dessa 
inductionprogram finns det delade meningar om. Tickle (2000) anser att tillgången till 
inductionprogram ökar och Fransson & Morberg (2001 d) berättar om användningen av 
handledare som förekommer i Sverige. Paulin (2007) däremot hävdar att nya lärare inte alls 
får ta del av detta stöd utan allt som oftast lämnas ensamma. Tickles (2000) undersökning är 
inte gjord i Sverige utan kan peka på att introduktionsprogrammen ökar på andra platser i 
världen, i Tickles fall USA. Det intressanta anser jag vara att Fransson & Morberg (2001 d) 
får mig att tro att inductionperioden uppmärksammas och att allt fler nya lärare erbjuds stöd 
något som Paulin (2007) hävdar inte alls stämmer enligt hennes studie. Om jag ser till min 
egen undersökning kan jag konstatera att likasom i Paulins (2007) studie ingick inte mina 
informanter i något inductionprogram. Ingen av lärarna hade heller upplevt att det fanns 
någon form av organiserat stöd till nya lärare från skolan. Det stöd de har fått har dels kommit 
från arbetslaget och kolleger de arbetar tillsammans med dels så har de själva tagit kontakt 
med en mer erfaren lärare på skolan och fråga denne om den kan tänka sig att fungera som en 
handledare.  
 
Eftersom mina informanter inte hade upplevt något organiserat inductionprogram bad jag dem 
beskriva hur de skulle vilja att ett sådant kunde se ut. De är alla positivt inställda till att ha 
någon form av inductionprogram och de anser då att en handledare vore en bra lösning. Jag 
håller med informanterna och Fransson & Morberg (2001 d) att nya lärare kunde ha en 
handledare att vända sig till under den första tiden i yrket. Eftersom litteraturen och min 
undersökning visar att den första tiden i yrket kan upplevas som tung, arbetsam och ensam 
anser även jag att nya lärare behöver någon form av stöd. En person som de kan vända sig till 
och få stöd och bekräftelse av. Tickle (2000) skriver att de nya lärarna ofta har ett stort behov 
av bekräftelse både i sin lärarroll och sina tankar och idéer. Vidare skriver Tickle (2000) att 
handledaren inte bara skall vara ett psykiskt stöd utan även vara ett stöd när det gäller 
praktiska aspekter såsom lektionsplanering, klassrummets utformning, betygssättning, 
föräldrakontakt och skolans organisation. Det som Tickle (2000) beskriver här som de 
praktiska aspekterna stämmer överens med det mina informanter lyfter fram som dilemman 
under den första tiden i yrket. Jag anser att mina informanter har haft tur och fått kolleger som 
utan någon som helst ersättning tagit sig an dem och stöttat dem. Detta är dock ingen hållbar 
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lösning på en yrkesintroduktion för lärare enligt mig. Jag tar för givet att alla nya lärare är i 
behov av stöd någon gång. Det är inte alltid som det finns någon erfaren lärare på skolorna 
som anser sig ha tid eller lust att vara handledare. Att inte ha något organiserat 
inductionprogram utan lämna ansvaret till de nya lärarna att själva ordna en handledare om de 
vill ha det skulle inte fungera enligt Fransson & Morberg (2001 d). De hävdar att det inte är 
särskilt lätt för nya lärare att be om hjälp eller råd då de inte vill verka vara okunniga. Om det 
som Fransson & Moberg (2001 d) säger här stämmer eller inte är svårt att säga då detta 
påstående inte överensstämmer med min undersökning men jag anser att det är tydligt både i 
litteratur och i min undersökning att nya lärare behöver stöd under sin första tid i yrket.  
 
Behoven hos en lärare i den åländska grundskolan med de dilemman de upplever skiljer sig 
inte märkbart från det som går att läsa i litteraturen om lärare i den svenska skolan. 
Kommunikation med andra lärare och kunskap om utanförskap och sociala problem är behov 
som lärarna i min undersökning beskriver. Att kunna kommunicera med andra lärare har 
bland annat att göra med behovet av stöd under den första tiden i yrket som jag beskrivit 
tidigare. Mina informanter anser dock att behovet av kommunikation finns även senare. En 
lärare har alltid ett behov av att få samtala med andra kring sina upplevelser och eventuella 
problem. Att få andras perspektiv på ens egna tankar och idéer kan hjälpa en att komma 
framåt och utvecklas i sitt tänkande. Kunskaper om utanförskap och sociala problem är också 
ett behov som lärare har, och ett dilemma lärare alltid kommer att behöva kunna hantera. 
Dessa kunskaper anser mina informanter att lärarutbildningen inte ger studenterna. De känner 
sig oförberedda och vet inte hur de ska hantera konfliktsituationer, kriser eller utanförskap. 
Informanterna har olika upplevelser av i vilken utsträckning lärarutbildningen diskuterar 
dilemman som detta. Två av informanterna upplever att utbildningen inte har berört dessa 
dilemman alls. En av informanterna anser att utanförskap togs upp fast inte tillräckligt och 
inte på rätt sätt. Det informanterna efterfrågar är att få möjlighet att diskutera dessa dilemman 
med andra studenter och då inte enbart de extrema fallen av utanförskap och kriser utan de 
som läraren kommer i kontakt med dagligen.  
 

Lärarutbildningen 
Den svenska lärarutbildningen ger en grund att stå på även som lärare på Åland. Den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen visar hur det praktiska lärararbetet går till och är 
till för att utveckla studentens praktiska yrkesfärdigheter (Regeringens proposition 
1999/2000:135). Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har varit viktig för lärarna i 
min undersökning. De upplever att den uppfyllde sitt syfte och att de fick lära sig mycket som 
inte togs upp någon annan gång under utbildningen såsom lektionsplanering, hur man lägger 
upp scheman osv. Några skillnader mellan den svenska och åländska skolan beskrivs. Den 
åländska skolan upplevs ha mer resurser och möjligheter av två lärarna. Det är lätt att beställa 
in det material man vill använda och eleverna får den hjälp de behöver. Det är bra ordnat med 
speciallärare och stöd i skolorna på Åland anser en informant. Elevgrupperna i den svenska 
skolan är enligt informanterna större än på Åland. Undervisningen i den svenska skolan 
upplevdes under den verksamhetsförlagda utbildningen som mer läroboksstyrd än på Åland 
av en informant. Denna informant var också positivt överraskad till den svenska skolans fokus 
på elevernas sociala och verbala färdigheter, något som är en viktig del i skolans uppdrag men 
som den åländska skolan inte har lika mycket fokus på. Jag anser att det är intressanta 
iakttagelser som lärarna har gjort men deras upplevelser ska inte generaliseras. Den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen har kanske varit förslag till en och samma skola 
för informanterna under alla perioder och därför har de inte tillräckligt många upplevelser och 
erfarenheter av den svenska skolan för att jag skall kunna dra några slutsatser av deras 
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resonemang. Likheter och skillnader mellan den svenska och åländska skolan vore emellertid 
intressant att undersöka närmare. 
 
De ämneskunskaper och den ämnesdidaktik studenten får under lärarutbildningen anser 
lärarna att de har stor nytta av i läraryrket. Särskilt ämnesdidaktiken som har format deras 
tankesätt och gett dem tips och idéer. Även lärarnas pedagogikstudier har varit betydelsefulla. 
Pedagogikstudierna har sett olika ut och varit antingen integrerade som en del i allt 
kunskapsstoff eller som rena pedagogikkurser. Att väva in pedagogiken i utbildningens alla 
delar ger en bra bild av verkligheten tycker en av mina informanter. I det dagliga arbetet som 
lärare behöver man vara en pedagog i alla situationer. Lika nöjd med den pedagogiska 
kunskapen är den informant som läst pedagogiken som rena kurser.   
 
De delar som lärarna berättar om som betydelsefulla och som behövs för att uppfylla deras 
behov stämmer väl överens med de kompetenser som Sjöberg & Hansén (2006) och 
Regeringens proposition (1999/2000:135) beskriver kring en lärares olika kompetensbehov. 
De hävdar att en lärare inte bara behöver en bra ämneskompetens utan även didaktisk 
kompetens, kommunikativ kompetens och kreativ kompetens. Läraryrket är komplext och för 
att klara det och alla dess prövningar behöver läraren ha en stor och varierad kompetens. Den 
förnyade svenska lärarutbildningen står på en vetenskaplig grund och därför blir även en 
kritisk kompetens viktig att utveckla (Regeringens proposition 1999/2000:135). Det är inte 
bara den svenska lärarutbildningen som har vetenskaplig anknytning utan det förekommer 
även i ett internationellt perspektiv (Sjöberg & Hansen 2006). Även den finländska 
lärarutbildningen har en vetenskaplig grund och lyfter fram lärarens förmåga till det kritiska 
tänkandet (Niemi 2006). Professionalism är även det något som den förnyade svenska 
lärarutbildningen arbetar för (Regeringens proposition 1999/2000:135) och således även den 
finländska. Jag tycker att det är bra att lärarutbildningarna siktar högt och satsar på att utbilda 
professionella lärare och att utbildningen skall vara vetenskaplig. Frågan är väl i hur stor 
utsträckning utbildningen skall fokusera på just vetenskapligheten. Enligt mig är det viktigt att 
lärare lär sig att söka vetenskapliga källor, handskas med olika typer av litteratur och vara 
kritisk i sitt tänkande sådant som bl.a. studenterna utvecklar när de genomför sitt 
examensarbete. Examensarbetets syfte är att förbereda studenterna för en eventuell 
forskarutbildning och öka studenternas utveckling mot professionella lärare (Högskolan i 
Gävle 2005). Däremot är jag fundersam till om lärarutbildningen har blivit så pass teoretisk 
och vetenskaplig att studenterna har svårigheter att anpassa sig till sitt yrkesliv när de börjar 
arbeta. En yrkesutbildning borde väl rimligtvis förbereda studenterna på den verklighet de 
kommer att möta? Något som jag till viss del uppfattar att mina informanter uttrycker att den 
svenska lärarutbildningen inte gör. Flera delar de dagligen skulle behöva kunskap om lyfts 
inte fram under utbildningen.  
 
En av informanterna beskriver att han efter att ha genomgått den svenska lärarutbildningen 
känner sig bättre förberedd för att arbeta i en skola i Sverige än en skola på Åland. Detta 
eftersom han i den svenska lärarutbildningen har arbetat mycket med att analysera och tolka 
de svenska styrdokumenten. Han var därför inte lika förberedd när han skulle börja arbeta på 
Åland som han hade varit om han börjar arbeta i Sverige. Vilket inte är särskilt märklig då 
den svenska lärarutbildningen arbetar efter de svenska styrdokumenten. Överlag verkar 
informanterna anse att den svenska lärarutbildningen förebereder dem att arbeta även utanför 
Sverige. Detta tror jag beror på att en lärarutbildning skall ge studenterna grundläggande 
kunskap inför det kommande yrkeslivet. Om studenterna är trygga i sig själva, sin lärarroll, 
sina värderingar och har kunskap om lärande i allmänhet tror jag inte att det blir något 
problem att arbeta i ett annat land. Dock måste jag tillägga att läraren alltid behöver vara 
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lyhörd inför de styrdokument och riktlinjer som finns bestämda, detta oberoende var läraren 
väljer att arbeta.  
 

Läroplaner och utbildningssystem 
Något som jag ansåg vara intressant att undersöka var hur den åländska läroplanen används av 
mina informanter. Detta med tanke på att lärarna i sin utbildning har arbetat med den svenska 
läroplanen och i sin yrkesutövning arbetar efter den åländska läroplanen.  
 
Det förvånade mig att undersökningens lärare inte använde sig mer aktivt av den åländska 
läroplanen i sitt arbete då alla är överens om att styrdokumenten är en viktig del i skolan. 
Visserligen använder de flesta av lärarna sig indirekt av läroplanen genom den lokala 
arbetsplanen, men endast en av lärarna säger att hon använder sig direkt utav läroplanen och 
då delen innehållandes kursplaner. Lärarutbildningen lägger stor vikt vid att studenterna skall 
lära sig tolka och analysera skolans läroplan (Regeringens proposition 1999/2000:135). Både 
utbildningen och lärarna själva anser att läroplanen är viktig. Hur kommer det då sig att den 
inte används mer aktivt? En av de tre informanterna som inte använder sig av läroplanen säger 
att hon läst genom läroplanen en gång från pärm till pärm och sedan lagt den åt sidan. De 
andra två anser att de har fått tillräckligt med kunskap om läroplanen när arbetsplanen arbetats 
fram. Den åländska läroplanen beskrivs som tydligare och mer detaljerad än den svenska 
läroplanen. Syftet med den åländska läroplanen är att skapa en likvärdig utbildning inom hela 
landskapet Åland. Den ger riktlinjer för grundskolans undervisning och verksamhet (Ålands 
landskapsstyrelse 1996). Om syftet med läroplanerna är att utbildningen skall vara likvärdig 
för alla elever oavsett i vilken skola de väljer att gå anser jag att det inte uppfylls, eftersom 
lärarna väljer att inte aktivt använda sig och ta till sig av de bestämmelser och riktlinjer som 
finns. Om läroplanen inte används kan heller inte en likvärdig utbildning utlovas. Jag anser att 
det är lärarens professionella ansvar att se till att styrdokumenten följs. Informanterna säger 
dock inte att läroplanen inte följs men jag är tveksam till att ett styrdokument som inte 
används kan uppfylla sitt syfte. Den lokala arbetsplanen används mer aktivt av lärarna och 
enligt Ålands landskapsstyrelse (1996) skall denna innehålla mer metodiska överväganden 
kring skolans mål med undervisning och fostran och hur de skall uppnås samt etiska 
överväganden. Detta innebär att lärarna i undersökningen tar del av delar ur läroplanen genom 
den lokala arbetsplanen. Jag anser det fortfarande vara intressant att ett styrdokument som har 
stor betydelse i undervisningen och som lärarna själv anser är ett viktigt dokument ändå läggs 
åt sidan när det praktiska lärararbetet genomförs. 
 
Någon större skillnad mellan det åländska och svenska utbildningssystemet kan inte urskiljas. 
De är både decentraliserade utbildningssystem vilket kan ha både för- och nackdelar. Mina 
informanter anser att det är bra att de pedagogiska övervägandena ligger på lärarna och att de 
på så sätt får möjlighet att forma den lokala arbetsplanen genom att lägga upp mål och 
arbetssätt. Däremot kan lärarna med sin utbildning, professionalism och kunskap ibland känna 
frustration över att beslutsfattarna inte alltid sitter inne med den kunskap och insyn kring 
skolan när de tar sina beslut. Detta kan leda till att lärarna får finna sig i att arbeta efter beslut 
som inte är till någon fördel vare sig för lärare eller för elever. Informanternas tankar kring det 
åländska utbildningssystemet är intressanta även om de anser att deras kunskaper kring det 
åländska utbildningssystemet inte är stora. Kunskap och information kring detta är inte heller 
något de erbjuds när de börjar arbeta. Det upplevs som att lärarna skall ha den kunskap de 
behöver kring detta redan när de börjar arbeta, vilket jag anser verkar vara lite märkligt. De 
lärare som deltagit i undersökningen är födda och uppvuxna på Åland och har gjort sin 
lärarutbildning i Sverige och sedan flyttat tillbaka till Åland för att arbeta. På så sätt har de 
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själva varit en del av utbildningssystemet när de genomför sina grundskolestudier. Detta är 
dock inget jag anser att man kan förutsätta hos de nya lärarna. I så fall blir det svårt för en 
lärare att börja arbeta på Åland som inte är född och uppvuxen där och på så sätt insatt i det 
åländska utbildningssystemet. 
 
Slutligen kan jag konstatera att den förförståelse och de fördomar jag i inledningen beskrev att 
jag hade kring den första tiden i yrket på Åland och det stöd jag antog inte fanns stämde. Min 
förförståelse och informanternas upplevelser stämde överens. Något uttalat stöd i form av 
handledare eller mentor finns inte men att arbetslagen fungerar som stöd för de nya lärarna.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Detta examensarbete har bidragit med ett nytt perspektiv på lärarens första tid i yrket. Genom 
att beskriva den första tiden i yrket för en lärare som genomfört sin lärarutbildning i Sverige 
och sedan arbetar på Åland. De resultat som framkommit är intressanta men går inte att 
generalisera då endast fyra lärare deltagit i undersökningen. Det vore därför intressant att 
undersöka detta vidare. Kanske genom att göra en liknande undersökning i ett annat 
grannland till Sverige och se vilka dilemman som kan uppstå där. Vidare vore det intressant 
att närmare undersöka skillnaderna mellan den åländska och svenska skolan, dels i 
styrdokumenten men även se om det finns några kulturella skillnader att uppmärksamma. 
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Bilaga 1 
 
Frågeguide 
 
1. I vilket skolår arbetar du? 
2. Hur lång arbetserfarenhet har du av läraryrket? 
3. Vad för utbildning har du, varifrån och när togs examen? 
 
 
Lärarutbildningen 
4. Rangordna olika moment i din lärarutbildning. Börja med det du anser vara viktigast. 
 
5. Hur svarade denna rangordning mot den verklighet du mötte på Åland? 
 
6. Om lärarutbildningen och verkligheten på Åland inte stämde överens, vilka konsekvenser 
medförde det för dig? 
 
 
Den första tiden i yrket 
7. Hur skulle du beskriva din första tid i yrket? 
 
8. Vad fungerade bra? 
 
9. Vad fungerade mindre bra? 
 
10 . Vilka behov har du som lärare? 
  
11. Tillgodosåg utbildningen dessa behov? 
 
12. Har du fått något stöd för att komma in i arbetet? (handledare, mentor, arbetslag) 
 
13. Om du fick bestämma, hur skulle introduktionen till läraryrket se ut då? 
 
 
Den åländska läroplanen 
14. Vilka delar ur den åländska läroplanen är viktiga för dig? 
 
15. Vad ser du för skillnader mellan den svenska och åländska läroplanen?  
 
16. Vad ser du för likheter mellan den svenska och den åländska läroplanen? 
 
 
Det åländska utbildningssystemet 
17. Hur har du fått information om det åländska utbildningssystemet? 
 
18. Vad anser du om det åländska utbildningssystemet? 
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Bilaga 2 
070921 

 
 
Till … 
 
 
Vill du delta i en undersökning kring lärares upplevelser av sin första tid i yrket? 
 
Den nordiska lärarexamen skall vara jämförbar och en minst treårig lärarexamen i 
Sverige ger behörighet som lärare i den åländska grundskolan. Med anledning av 
detta finns ett intresse av att undersöka hur första tiden i läraryrket såg ut för Dig.  
 
Undersökningen genomförs med en intervju under vecka 41. Intervjun tar en timme 
och kommer med Ditt samtycke att spelas in på band. Deltagande i denna 
underökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Svaren 
kommer att avpersonifieras, datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och 
användas för forskningsändamål. 
 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen. 
 
Vid frågor eller funderingar angående undersökningen, kontakta mig gärna. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Karolina Åkerblom 
Tel. xxxxx 
E-mail: xxxxx 
 
 
Handledare: 
Arne Sjölinder 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel. xxxxx 
E-mail: xxxxx 
 
 


