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Sammanfattning 

Denna C-uppsats är en litteraturstudie, en forskningsöversikt över ämnet socialisering till lärare.  Syftet 

med studien var att besvara tre frågor (a) Vad är yrkessocialisering till lärare och hur går den till? (b) Hur 

kan yrkessocialisering till lärare mätas och undersökas? (c) Hur har detta mätts tidigare och vad har man 

kommit fram till?  

Litteraturstudien bygger på en analys av nio vetenskapliga artiklar som alla handlar om lärares 

yrkessocialisering. Studien visade att lärare skapar sina yrkesidentiteter genom att använda sig av olika 

metoder, till exempel reflekterande samtal. Den blivande lärarens uppväxt och egen skolgång har 

betydelse för att de väljer att bli lärare. Lärarutbildningen, den första arbetsplatsen och de första 

kollegorna har också påverkat individerna i deras yrkessocialisering.  

Eftersom socialisationsprocesser är mycket komplicerade företeelser var inte syftet att ge någon exakt 

förklaring till hur socialisation går till utan snarare att ge exempel på olika sätt att mäta och redogöra för 

hur olika delar av yrkessocialisationsprocessen till lärare kan se ut. 

Till denna studie valdes nio artiklar, de lästes igenom och viktiga partier markerades. Detta upprepades 

flera gånger för att säkerställa att relevant information markerats.  Det gick då att utläsa mönster och 

gemensamma nämnare i de olika artiklarna och de gemensamma nämnarna infördes i en matris med sex 

olika kategorier för att tydliggöra de olika artiklarnas innehåll och inriktning. De nio artiklarna 

analyserades sedan utifrån dessa sex kategorier. Under arbetets gång upptäcktes också andra 

gemensamma beröringspunkter i de nio artiklarna och för att se detta samband tydligare sattes artiklarna 

in i ett Venndiagram som presenteras i resultatavsnittet. 

Resultaten visade också att inductionprogram kan påverka socialisationen till lärare. Individens högst 

personliga skäl till sitt yrkesval kan ha betydelse och det kan finnas samband mellan vilka alternativa 

utbildningsmöjligheter individen hade vid tidpunkten och den utbildning hon/han valde. Omgivningen 

individen befinner sig i och tidigare har befunnit sig i har betydelse för yrkesval och socialisering.  

De nio artiklarna i studien har flera beröringspunkter, till exempel samband mellan lärares levnadsbana, 

livserfarenhet och yrke, Lindblad (1995). Klass, socialgrupp, Arfwedsson (2002) samt att finna sin 

identitet som lärare, Eisenschmidt, Heikkinen & Klages (2008). 

Nyckelord: induction, lärarutbildning, nyutbildad lärare, yrkessocialisering.  
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INLEDNING 

Mitt intresse för socialisation och främst yrkessocialisationen till lärare har sin början från min tid på 

Summerhill School i England där jag tillbringade åtta veckor under min slutpraktik på 

grundskollärarutbildningen. Eftersom jag skulle ha praktik på Summerhill som är en privatskola hade jag 

ett behov av att få en bild av hur statliga skolor i England kunde se ut. Därför tillbringade jag några dagar 

i Bristol där jag gjorde studiebesök på tre statliga grundskolor. Dessa studiebesök skedde innan jag åkte 

till privatskolan. Kontrasten mellan de lärare jag mötte vid statliga engelska grundskolor och de lärare 

som arbetade på privatskolan Summerhill var mycket stor. Allt från klädstil, frisyr, den bil de eventuellt 

körde och det språk de använde sig av både tillsammans med kollegor och tillsammans med elever skiljde 

sig åt när jag jämförde de statliga skolorna och Summerhill som är en friare skolform med fria lektioner.  

Dessa skillnader i förhållningssätt beror sannolikt på flera faktorer som till exempel klass, etnicitet och 

kön hos både lärare, rektor, elever och föräldrar.  

Under de år som följde efter min tid vid Summerhill arbetade jag vid olika skolor i en medelstor kommun 

i Sverige och såg att det även där fanns lärare som bemötte och bemöttes olika av elever, kollegor och 

övriga samhället. Det fick mig att börja tänka kring hur lärare skapar sina yrkesidentiteter. Vilken 

påverkan har individens uppväxt och egen skolgång? Vilken roll har lärarutbildningen, kan den underlätta 

eller försvåra socialisationen? Har den arbetsplats och de kollegor på skolan där läraren får sin första 

tjänst någon större inverkan på individens socialisation till lärare? Påverkar eventuell förekomst av något 

inductionprogram? Har individens högst personliga skäl till sitt yrkesval någon betydelse, finns samband 

med vilka alternativa utbildningsmöjligheter individen hade vid tidpunkten? Hur var och är den 

omgivning individen befinner och befunnit sig i? Dessa frågor besvaras i inledningen till resultatavsnittet.  

 

Disposition 

Föreliggande examensarbete är upplagt på följande vis: först kommer inledningen som innehåller en 

historisk tillbakablick på allmän socialisation, yrkessocialisation samt yrkessocialisationen till lärare och 

efter det yrkessocialisation till lärare under en viss tidsperiod. Efter det följer studiens syfte och 

frågeställningar.  Sedan redogörs för metoden som använts och hur urvalet av artiklar har gjorts, efter det 

redovisas resultatet. I diskussionen analyseras resultaten utifrån olika perspektiv. Slutligen följer mina 

tankar kring det gjorda arbetet och förslag till framtida forskning.  
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Begreppsförklaringar 

Några av de begrepp som är centrala i denna studie lämnar tolkningsutrymme till läsaren och därför 

har jag valt att redan tidigt i studien presentera dessa och definitioner. 

 

Socialisering i allmänhet 

Jag har valt att i den löpande texten använda mig av både socialisation och socialisering eftersom de 

olika texter jag refererar till använder sig av både socialisation och socialisering. 

Primär socialisation är socialisation inom familjen och sekundär socialisation sker inom grupper utanför 

familjen (Lacey 1977).  

Under den primära socialisationen förekommer det inte något identifikationsproblem. 

Det existerar inga valmöjligheter när det gäller signifikanta andra. Samhället förser 

den individ som skall socialiseras med en i förväg definierad uppsättning av 

signifikanta andra, som han måste acceptera som sådana utan att kunna välja något 

alternativ. ... //… Man måste klara sig med de föräldrar som ödet har undfägnat en 

med (Berger & Luckman 1998 s. 158) 

Berger och Luckman (1998) definierar primär socialisation som den första socialisation en individ 

genomgår i barndomen och därigenom blir medlem av samhället. Sekundär socialisation kallas varje 

följande process som leder en redan socialiserad individ in i nya sektorer av samhällets objektiva värld.  

Enligt Lacey (1977) kan man se på socialisation utifrån två perspektiv, ”hur det är” och ”hur det bör 

vara”. En central aspekt av socialisation är att tolka vad man ser och hör och utifrån detta blir 

perspektivmedvetenheten central. Enligt Zeichner och Gore (1990) har socialisation traditionellt setts från 

tre teoretiska perspektiv, det funktionalistiska, det interpretativa (tolkande) perspektivet och det kritiska 

perspektivet. Dessa begrepp utvecklas vidare i avsnitt: Yrkessocialisering till lärare. 

 

Yrkessocialisering 

Yrken formar människor. Enligt Lortie (1975) har vetenskapsmän som Adam Smith, Karl Marx, Emile 

Durkheim, Max Weber, William James och Thorstein Veblen diskuterat den djupgående effekten arbete 

har på människans personlighet. Man kan tydliggöra skillnaderna inom yrkessocialisering i olika 

yrkesgrupper genom att jämföra den första tiden inom yrket. Jämför introduktionen inom yrken som 

jesuit-präst, professionell fotbollsspelare och diamantslipare med yrken som servitris, fabriksarbetare och 
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taxichaufför. De mätbara skillnaderna inom yrkessocialisering är den tid det tar att kvalificera sig för 

yrket, komplexiteten av de färdigheter som krävs för yrket och den insikt som krävs för fullt medlemskap 

i yrket enligt Lortie (1975) Lortie identifierar också tre komponenter som finns inom all 

yrkessocialisering. 1) formell utbildning; 2) inträde i yrket, till exempel lärling och AT-tjänster och 3) 

”learning by doing”. Det finns två slags skolgång inför inträdet i ett yrke, allmän och specialiserad. Enligt 

Lortie (1975) har lagar om skolplikt satt en lägre gräns för vilken utbildningsnivå de flesta människor har 

men över den nivån finns flera olika steg av utbildning. De flesta yrken idag kräver minst 

gymnasieutbildning men det finns undantag.  Det går att sluta skolan innan eller direkt efter gymnasiet 

och få arbete i till exempel en fabrik eller i en butik. Enligt Lortie (1975) mäts i dessa fall den speciella 

yrkesutbildning som behövs inom yrket i timmar och dagar istället för månader och år. Den andra 

extremen finner vi inom läkaryrken där det krävs flera års specialiserad skolgång och därefter en tid av 

speciell tjänstgöring innan kvalificering nås. När läraryrket jämförs med andra yrken i allmänhet så krävs 

en relativt lång och specialiserad utbildning för att bli lärare (Lortie 1975).  

Socialisering kan beskrivas som de anpassningar en individ gör när hon blir medlem av ett yrke eller en 

grupp. Jönsson (1998a) identifierar tre teman som alla indikerar någon form av yrkessocialisation, dessa 

tre teman är samsyn, språk och djup. Dessa anser Jönsson kunna vara ett resultat av lärarutbildningen, 

men de kan också ses som en ”mognadseffekt”. Uttrycket mognadseffekt kan tolkas på olika sätt och jag 

tolkar mognadseffekt i det här fallet som att individen, läraren, får mer erfarenhet av yrket och därför 

anpassar sig närmare sina kollegor i vissa avseenden. Enligt min tolkning handlar det alltså inte om en 

biologisk mognad.  
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Läraryrket skiljer sig inte mycket från flera andra yrken när det handlar om att som nyutbildad komma till 

sin första anställning och där skapa sin yrkesidentitet utifrån den person man är, den utbildning och de 

livserfarenheter man har och de människor man möter. Det som gör läraryrket särskilt komplext är att det 

finns många runt omkring som anser sig ha stor kunskap inom de områden som lärare möter varje dag 

och många har uppfattningar om hur verksamheten i skolan ska bedrivas (Andersson & Andersson 2004). 

Som jag ser det kan detta ha stor betydelse för yrkessocialisationen lärare genomgår genom att lärare ofta 

möter andra människor, som inte är lärare, men som själva har erfarenhet av hur skolan är och bör vara 

genom sin egen skolgång, detta måste läraren balansera. Läraren möter i sin vardag en mängd olika 

intressenter med olika krav på läraren och skolan, samtliga intressenter vill ha just sina intressen 

tillgodosedda. Dessa intressenter kan vi tydligt se i nedanstående figur. 
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Figur 1: De viktigaste kontext lagren kring lärare och lärares arbete. (Arfwedson 1998 s. 96) 
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Andersson (2005) tar i sin studie fram tre linjer av förväntningar nyutbildade lärare har när de går in i 

yrket, läraryrket. Den första linjen är en insocialiseringskultur som bekräftar tidigare uppfattning om 

socialisation genom att man förväntar sig att de nyutbildade är noviser som ska anpassa sig. Den andra 

linjen är en individuellt driven utvecklingskultur och där ställer vissa lärare krav på sig själva att bidra till 

skolans utveckling direkt eftersom de sen tidigare är vana att kunna bidra. Den tredje linjen är en 

gemensam utvecklingskultur där det förväntas och ställer krav på att de nyutbildade ska bidra till 

utvecklingen.  

 

Yrkessocialisering till lärare 

För att kunna gå närmare in på hur just socialisation till lärare går till vill jag utkristallisera några teman 

eller områden som kan antas vara viktiga delar i socialisationen till just lärare. Andersson och Andersson 

(2004) frågar sig just vad det är för skolkultur som lärare möter när de börjar sin lärartjänstgöring? Vad 

finns det för förhoppningar på dem från skolan som organisation och vad berättar de nyutbildade om alla 

dessa aktörers intressen som kommer att vara betydelsefulla för deras verksamhet och arbetsmiljö. De har 

efter lärarutbildningen ofta ingen direkt erfarenhet av att ensamma ansvara för undervisningen och leda 

grupper med elever men de har visioner om hur de vill arbeta och de är beredda på att den första  tiden 

som lärare kommer att bli mycket arbetskrävande.  

Socialisation in i läraryrket delas av Arfwedson (1998) istället in i tre olika huvudskeenden nämligen 

erfarenheter som gjorts med normer som utvecklats före, under och efter lärarutbildningen. Tiden före 

lärarutbildning tolkar jag som tiden från födsel tills individen blir antagen och påbörjar en lärarutbildning. 

Denna tid ser olika ut beroende på bland annat vilken uppväxtmiljö individen har haft och vilka 

möjligheter till skolgång som funnits.  Tiden under lärarutbildning ser jag som de år som individen är 

inskriven på en lärarutbildning. Denna tid är relativt kort, om vi jämför med tiden före och efter, och 

präglas av hur det som sker i undervisningen påverkar individen. I vissa fall påbörjas arbetet med 

induction under denna tid. (Se avsnitt om induction.) 

Tiden efter lärarutbildning tolkar jag som all tid efter erhållen lärarexamen. Denna tid kan vara av intresse 

oavsett om individen väljer att arbeta som lärare eller väljer att arbeta inom någon annan bransch. Jag 

anser det vara lika intressant att studera de första åren direkt efter lärarexamen som att fokusera på tiden 

tio eller tjugo år efter examen. Genom att välja tidpunkt olika lång tid efter lärarexamen är det möjligt att 

få fram resultat och erfarenheter som kompletterar varandra och ger en heltäckande bild av 

yrkessocialiseringsprocessen efter lärarexamen. 
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Enligt Lortie (1975) är läraryrket speciellt eftersom läraren får ta hela ansvaret för en klass direkt efter sin 

utbildning. De lär sig genom ”sink or swim” och detta formar hur de i framtiden utför sitt arbete.   En 

nyutbildad lärare får från första dagen samma arbetsuppgifter som lärare med 25 års erfarenhet.  Enligt 

Andersson (2005) studie består en del av komplexiteten i de nyutbildade lärarnas arbete i att deras 

intressen bryts mot elevers, föräldrars, kollegers och skolledares intressen, vilket kan leda till en känsla av 

utsatthet. 

Forskning kring lärarsocialisering kan beskrivas som att försöka förstå processen där individer blir 

medlemmar i lärarkåren enligt Zeichner och Gore (1990).  Socialisation har traditionellt setts från tre 

teoretiska perspektiv, det funktionalistiska, det interpretativa (tolkande) perspektivet och det kritiska 

perspektivet (Zeichner & Gore 1990). Dessa tre perspektiv kan ses som paradigm inom forskning kring 

lärares socialisering. Dessa paradigm karaktäriseras av olika teoretiska inriktningar som formar de frågor 

som ställs, hur forskningen utförs och hur de insamlade uppgifterna tolkas. Det är trots detta sällan dessa 

paradigm nämns inom forskning kring lärares socialisering utan istället väljer forskarna att använda sig av 

begränsade forskningsfrågor (Zeichner & Gore 1990). 

Det funktionalistiska perspektivet är det äldsta och mest genomträngande perspektivet inom socialisering 

till lärare. Samhället ses som något människan föds in i och bildar ram för hennes handlingar. Det 

funktionalistiska perspektivet har sina utgångspunkter inom positivismen. Funktionalisten vill ta rollen 

som observatör, relatera till vad de observerar och vad de tycker är viktigt (Zeichner & Gore 1990). 

Inom det interpretativa (tolkande) perspektivet söker man förklaringar som utgår från det som sker inom 

individens medvetande. Det funktionalistiska perspektivet och det interpretativa perspektivet har olika 

grundtankar kring hur samhället och vår sociala värld fungerar men trots dessa finns vissa likheter, till 

exempel att individer engageras i olika roller som resulterar i att individen aktivt eller passivt anpassar sig 

till yrket (Zeichner & Gore 1990). 

Det kritiska perspektivet har två huvudlinjer: reproduktion och produktion. Bourdieus
1
 teorier handlar om 

reproduktion. Verkligheten anses vara skapad och bibehållen av samhället. Inom det kritiska perspektivet 

är klass, genus och rasrelationer viktiga (Zeichner & Gore 1990). Lacey (1977) introducerade 

möjligheternas sociologi som ett ytterligare alternativ till dessa tre perspektiv. 

Något som återkommer i litteraturen är bilden av den gode läraren. Von Wright (2008) skriver i sin 

avhandling om blivande lärares vilja att göra gott. Detta ”att göra gott” beskrevs av en respondent i Von 

                                                                 
1 Bourdieu , Pierre, 1930–2002, fransk sociolog och kulturantropolog. Bourdieu är mest känd för sin teori om 
det symboliska eller kulturella kapitalet. Genom att tillägna sig vissa habitus (ungefär i betydelsen kollektiv 
livsstil, innefattande sätt att föra sig, tänkesätt, smak m.m.) bär de olika samhällsklasserna på särskiljande 
kännetecken. Dessa sociala distinktioner är centrala för förståelsen av hur makteliter formeras och reproduceras 
och av hur karriärvägar öppnas och stängs inom olika "sociala rum". http://www.ne.se/pierre-bourdieu 
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Wrights avhandling som att se till att bra saker händer för eleverna, att låta det som är gott komma fram. 

Att vilja vara god beskrevs däremot som rent egoistiskt. Även Arfwedson (1998) konstaterar att det finns 

ganska många allmänna föreställningar om ”den gode läraren”, lika starka idealföreställningar finns 

knappast i andra yrken, inte ens bland läkare och poliser.  Andersson och Andersson (2004)  beskriver att 

det finns ett sätt att undvika konflikter inom organisationen och det är att rekrytera personal som är 

relativt homogen och överens om vad de vill arbeta för.  

I Olesen och Pedersen (2004) kan vi läsa om hur Bourdieu uppfattar ojämlikheten och skillnaden i att det 

är de bäst utbildades barn som rekryteras till de högsta utbildningarna och att det således är så att det är de 

lägst utbildades barn som får det lägsta utbildningskapitalet, statistiskt sett. Bourdieu ser detta i ett 

bredare kulturellt perspektiv och både som en ekonomisk och en kulturell reproduktion, som ett raffinerat 

system för att ojämlikheten i samhället accepteras som ett till synes naturligt och allmänt fenomen. 

Bourdieu anser vidare att man inte kan förstå en skolas logik genom att analysera enbart undervisningen, 

för att förstå skolans logik måste man analysera skolan som en del av den samlade samhälleliga 

reproduktionen.  

Tornberg (2008) har intervjuat åtta lärare och har istället för att utgå från lärarprofessionen eller 

läraridentiteten utgått från de privata människorna i de lärare hon mött, Tornberg fokuserade på 

lärarskapets personliga dimension. Det är dessa lärares liv som varit studiens huvudfokus. Genom att 

Tornberg tematiserade intervjupersonernas livsberättelser som resor blev det möjligt att tala om deras 

olika erfarenheter på ett likartat sätt. Detta finner jag intressant eftersom Tornberg då fokuserar på tid 

före, under och efter lärarutbildning. 

I Davidsson, Dovemark och Hägglunds (1999) rapport väljer man att presentera den tidigare forskningen i 

två tydliga inriktningar, nämligen ”att bli lärare – skolerfarenhetens betydelse” och ”att bli lärare – den 

sociala bakgrundens betydelse”. Enligt Davidsson, Dovemark och Hägglund (1999) visar studier att 

lärarutbildningen inte har så stor betydelse för socialisation som lärarutbildare önskar, trots omfattande 

forskning om lärarutbildning finns få studier som behandlar vad som faktiskt sker i utbildningen.  

Anderssons (2005) studie visar att majoriteten av de nyutbildade lärarna har en relativt stabil uppväxt 

bakom sig och det kan då vara överraskande att möta elever som lever i en helt annan värld med droger, 

missbruk och problem. Det kan å ena sidan upplevas som positivt att dessa barn trots allt kan fungera 

ganska bra men också som svårt att förstå att föräldrar kan bry sig så lite om sina barn och läraren värjer 

sig inför inblicken i en obarmhärtig social verklighet. 
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Sammanfattning av yrkessocialisering till lärare 

Sammanfattningsvis vill jag nämna några av de teorier och idéer jag tar med mig i det fortsatta arbetet, 

nämligen att socialisation kan delas in i tre olika huvudskeenden efter Arfwedsons (1998) teori: normer 

som utvecklats före, under och efter lärarutbildningen. Att nyutbildade lärare ofta får samma 

arbetsuppgifter som lärare med lång erfarenhet kan också påverkas av hur yrkessocialiseringen till lärare 

går till, detta kan också illustreras genom ”sink or swim”. Det är också möjligt att se till lärarskapets 

personliga dimension, varför individer väljer att bli lärare och att förbli lärare. Två tydliga inriktningar 

kan också göras kring individers egna skolerfarenheters betydelse kontra den sociala bakgrundens 

betydelse när de väljer att bli lärare. 

 

Yrkessocialisering till lärare under en viss tidsperiod 

Fransson och Gustafsson (2008) nämner tre huvudområden som nyutbildade lärare måste hantera. a) sig 

själva, det att vara en ny lärare, b) lärarutbildningen och c) auktoriteter och anställda. Dessa tre områden 

har en sak gemensamt, nämligen hur man blir lärare och hur man utvecklas professionellt.  

Enligt Eisenschmidt, Heikkinen och Klages (2008) kan vi se flera likheter i de utmaningar de nyutbildade 

lärarna möter, men å andra sidan är förändringarna och utmaningarna också individuella samt påverkas av 

de olika skolor lärarna arbetar på. I sin artikel jämför de tre nyutbildade lärare från Estland, Finland och 

Norge och alla tre lärarna upplever det som konstigt att tänka på sig själva som ”lärare”, de kämpar för att 

finna sina identiteter som lärare. De tre lärarna talar i intervjuerna om att skapa sig en identitet som lärare 

men deras metoder och erfarenheter skiljer sig åt.  En gemensam erfarenhet var svårigheter med att 

hantera gruppen i klassrumssituationer och att möta föräldrarna, en annan likhet var att alla tre nämnde 

betydelsen av att ha en mentor.  

Lärares socialisering kan också ses inom ramen för induction, då fokuseras på lärares första 

yrkesverksamma period efter lärarutbildningen. 

 

Induction 

Begreppet induction innefattar nyutbildade lärares första yrkesverksamma period. Med den första tiden i 

yrkesverksamhet avses den första tiden efter den grundläggande lärarutbildningen. I Avtal 2000 

formuleras introduktionsåret som ett år men i forskarsammanhang brukar det sägas att de första tre till 

fem åren är de som formar en lärare mest (Fransson & Morberg 2001). 
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Ibland talas det om induction som en bro till läraryrket men Tickle (2000) varnar för den metaforen. Det 

handlar inte om att enbart skapa en säker väg från student till yrkesverksam utan istället om att lära sig att 

hantera en föränderlig och dynamisk arbetsuppgift.  

Begreppet induction är en anglosaxisk term som används för att i vid mening benämna den särskilda 

perioden i början av en lärares yrkesverksamhet. Begreppet används i flera länder i Europa och 

Nordamerika och kan vara ett användbart begrepp även i Sverige menar Fransson och Morberg (2001) 

En modell för nya lärares introduktion i arbetslivet kan se ut som nedanstående figur. Lärarutbildningen 

är den första delen sedan följer induction, introduktionsprogrammet, som kompetensutveckling parallellt 

med att läraren är yrkesverksam.  

 

 

Figur 2: Introduktionen pågar parallellt med det vardagliga arbetet. (Fransson & Morberg 2001 s 297) 

 

Tickle (2000) menar att de nyexaminerade lärarna själva sköter sitt lärande till lärare under det första året 

som yrkesaktiva men visar också att stöd från rektor och kollegor har avgörande betydelse för hur man 

upplever det första året. Tickle (2000) menar vidare att induction bör utformas så att de nyexaminerade 

lärarna får stöd av någon annan än rektor, någon som kan ge dem feedback på det arbete de utför. Stödet i 

den professionella utvecklingen kan erhållas av olika personer menar Fransson och Morberg (2001). Det 

kan vara till exempel föräldrar, lärarkollegor, lärarutbildare, nära och kära eller materiella hjälpmedel.  

Men enligt Tickle (2000) bör försiktighet iakttas med vilka som får uppdraget att sköta induction. 

Resultatet av induction vilar på kompetensen hos den som arbetar med det. Att endast använda sig av ett 

inductionprogram kommer inte att vara tillräckligt för att handleda de nyanställda pedagogerna enligt 

Bleach (1999).  

 

 

Yrkesverksam som lärare 

Kompetensutveckling 

som lärare 

Introduktionsprogram 

 

Grundutbildning                    
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I Williams (2003) fallstudie visas att nya lärares lärande i England, där alla nya lärare måste genomgå ett 

obligatoriskt, lagstadgat induction-år, är mer informellt än formellt och snarare reaktivt än reflekterande 

och betänksamt. Lagen om ett obligatoriskt induction-år kom i september 1999 och innebär att läraren får 

en tioprocentig nedsättning av arbetsbördan, möten med en mentor, individualiserat program för stöd och 

kontroll, observationer av de nya lärarnas undervisning, terminsbedömning samt en arbetsbeskrivning där 

kraven är ”vettiga”.  

Zeichner och Gore (1990)  varnar dock för att ta forskningsresultat från ett land och använda det i ett  

annat land eftersom de olika ländernas utbildningssystem, lärarutbildning och traditioner kan skilja sig åt.  
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att göra en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som 

fokuserar forskning kring yrkessocialisation mer specifikt. Övergripande fokus ligger på följande tre 

frågor: 

1. Vad är yrkessocialisering till lärare och hur går den till?  

2. Hur kan yrkessocialisering till lärare mätas och undersökas?  

3. Hur har detta mätts tidigare och vad har man kommit fram till?  

Jag är medveten om att detta är en internationell studie och att merparten av den forskning jag har hittat är 

från utlandet.  Den svenska forskning jag har använt mig av är främst från Morberg, Fransson och 

Arfwedson. 

 

Tidigare forskning kring lärares yrkessocialisering 

I detta avsnitt presenterar jag en historisk översikt som visar hur fältet utvecklats över tid.  

I slutet av 30-talet introducerades termen socialisation, det skedde ungefär samtidigt inom psykologisk, 

sociologisk och socialantropologisk forskning. Huvudfrågorna inom socialisationsforskningen är enligt 

Arfwedson (1998) hur vi människor reagerar på och anpassar oss till de vanor och sätt att tänka, som 

återfinns i vår omgivning (antingen vi själva valt denna omgivning eller tvingats/råkat hamna i den). 

Sekundära socialiseringsprocesser sker inom varje yrke till skillnad från den primära 

socialiseringsprocessen som sker i familjen och släkten under uppväxttiden. Lärarna är den ojämförligt 

mest undersökta yrkesgruppen och socialisationsprocessen på väg in i läraryrket betraktas ofta som ett 

problem fortsätter Arfwedson, lärarsocialisation ses från myndigheternas och forskningens sidor som en 

process som leder till att icke önskvärda skoltraditioner och undervisningsmönster består.  

Kärnfrågorna kring lärares socialisering har varit lärares självuppfattning, 1969 till mitten av 1980. 

Professionell hållbarhet, mitten av 1980-talet till sent 1990-tal, och ett framväxande av läraridentitet som 

en process under en socialisering in i en skolkultur, 2000-2005 (Cherubini 2009). 

Lindblad (1995) belyser sambandet mellan levnadsbana, livserfarenhet och läraryrke. Han visar att en 

mängd olika erfarenheter är av betydelse för lärares yrkeskompetens och samlade livserfarenhet.  

När det kommer till läraryrkets sociala position och löner så skriver Lortie (1975) att läraryrket omges av 

tal om professionalitet men lärares inkomster är lägre än vissa arbetare som har betydligt mindre 
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utbildning. Lindblad (1995) menar att rekryteringen till och socialisationen in i läraryrket bygger på olika 

faktorer som föregår själva yrkesvalet. Till exempel påverkas de av upplevelser i familjen under 

uppväxtåren, till de egna erfarenheterna som elev samt vilka andra alternativ som finns tillgängliga när 

individerna själva ska välja levnadsbana.  

Under 1990-talet låg fokus på de paradoxala motsättningarna mellan lärarens uppgift som 

medborgarformande samhällsrepresentant och lärarens uppgift att bygga upp sina elever, möta deras 

individuella intressen och behov (Carlgren, Lindblad, Sundgren & Arfwedson 1992).  

Forskningen kring lärarutbildningens betydelse av lärares socialiseringsprocess är motsägelsefull. Enligt 

Jönsson (1998a) sker dock en omfattande socialisering före lärarutbildningen och då främst genom de 

egna skolerfarenheterna. Merparten av de lärarstuderande hade redan vid påbörjandet av lärarutbildningen 

ganska bestämda uppfattningar om hur en bra lärare bör vara och vad skolans uppgift är. Jönsson har i sin 

studie jämfört hur blivande lärare uppfattar några problematiska skolsituationer före utbildningen och 

efter några års utbildning. Resultaten visar att det vanligtvis sker någon förändring i hur man bedömer och 

förhåller sig till situationen. En märkbar förändring är att språkbruket förändras i de senare 

beskrivningarna. En annan förändring är en större likriktning i de senare bedömningarna och 

åtgärdsförslagen. Ett gemensamt yrkesspråk är en viktig socialisationsfaktor och har en 

gruppsammanhållande funktion. Egelund Jensen och Mose (2002) jämför socialiseringen med samspelet i 

ett fotbollslag. Alla spelare är överens om de yttre reglerna som alla känner till och följer.  

Jönsson (1998b) identifierade i sin rapport tre områden eller teman som alla indikerade någon form av 

yrkessocialisation, språk, konsensus och djup. Dessa socialisationseffekter kan vara ett resultat av 

utbildningen men kan naturligtvis också ses som en mognadseffekt. Ett gemensamt yrkesspråk är inte 

bara en viktig socialisationsfaktor utan också en gruppsammanhållande funktion och fungerar som 

identitetsskapande faktor. Socialiseringsprocessen till lärare startar långt innan lärarutbildningen påbörjas, 

kanske redan så tidigt som från individens första möten med skolan vid ca sju års ålder. 

Gergen (1999) använder inte begreppet socialisation i dess traditionella mening som en grupps interna 

strukturer eller som det passiva nedärvandet av dominerande ideologier utan istället som en produkt av 

människors kollektiva handlande.  

Det råder stor enighet om att lärarrollen har förändrats men inte vad det innebär. Två av de mest utbredda, 

och ömsesidigt motstridiga, förklaringarna är enligt Hargreaves (1998) att det skett en professionalisering 

och en intensifiering av yrket. Professionaliseringen innebär att läraryrket beskrivs som mer komplext och 

kompetent, lärare ges ledaransvar och de deltar i skolutvecklingsprocesser. Intensifieringen innebär att 

lärarna förväntas möta fler krav och förhålla sig till en mängd olika innovationer, den kan beskrivas som 
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en kronisk överbelastning. Enligt det senare synsättet kan professionaliseringen ses som enbart ett 

retoriskt krav för att få lärarna att acceptera att de får arbeta allt hårdare (Hargreaves 1998). 

Enligt Arfwedson och Arfwedson (2002) har lärarkåren som yrkesgrupp en relativt lång teoretisk 

utbildning och en förhållandevis stor andel av lärarkåren rekryteras från hem med stark 

utbildningsbakgrund. Undersökningar visar att socialgrupp ett är överrepresenterad bland lärarna 

samtidigt som socialgrupp tre är underrepresenterad.  Rekryteringen och utbildningen av lärare har alltså 

bestämda karakteristika som gör att lärarkåren som helhet i praktiken kommer att representera ett slags 

”medelklasskultur” fortsätter. Men detta är inte längre lika entydigt och det är inte längre till största delen 

lärarbarn som blir lärare. I synnerhet har andelen kvinnor med arbetarklassbakgrund ökat inom 

lärarutbildningen. För samtliga lärarstudenter den senaste tioårsperioden gäller att 47 procent av 

männen har föräldrar med högskoleutbildning jämfört med 37 procent av kvinnorna (Högskoleverket 

2009). 

 

Lärarutbildningsstudenter är något äldre än andra studenter när de börjar sin 

utbildning. Den genomsnittliga nybörjaråldern de senaste 10 åren har legat mellan 

27 och 29 år. Nybörjarkvinnornas medelålder har ökat mer än nybörjarmännens. 

Den senaste utvecklingen har alltså varit att männen blivit färre samtidigt som de 

blivit yngre, medan kvinnorna blivit fler och äldre (Högskoleverket 2009). 

 

Enligt Waldenströms (2008) undersökning som baserats på 177 nyantagna på en lärarutbildning i Sverige 

hade 139 av informanterna föräldrar som inte har högskoleutbildning, 31 av informanterna hade en 

förälder med högskolutbildning och endast 7 kom från familjer där båda föräldrarna hade en 

högskoleutbildning.  

I en rapport från Högskoleverket (2009) diskuteras den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen. 

Mellan år 1984 och fram till 2009 har andelen kvinnor på lärarutbildningen aldrig varit under 70 procent. 

Högst var andelen kvinnor i början av 1990-talet (80 procent) och 2009 ligger den stabilt kring 75 

procent. Andelen kvinnor på utbildningar inriktade mot yngre barn har alltid varit mycket hög men också 

på ämneslärarutbildningarna har andelen kvinnor ökat. 

Det är troligt, enligt min mening, att mönstret har brutits vad gäller rekrytering av blivande lärare och 

detta kommer även att påverka hur yrkessocialiseringen till lärare kommer att se ut framöver. 
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Sammanfattning av tidigare forskning kring lärares yrkessocialisering 

Det jag uppfattar som extra viktigt är att lärarsocialisation från myndigheter och forskningens sidor setts 

som problem och att lärarsocialisation leder till att icke önskvärda skoltraditioner och 

undervisningsmönster består. Kärnfrågorna kring lärares socialisering har gått från att vara lärares 

självuppfattning till professionell hållbarhet till framväxandet av en läraridentitet till att ses som en 

process under en socialisering in i en skolkultur. Det går att påvisa samband mellan levnadsbana, 

livserfarenhet och yrke. Forskningen kring lärarutbildningens betydelse av lärares socialiseringsprocess är 

motsägelsefull. Det råder stor enighet om att lärarrollen har förändrats men enighet finns inte kring vad 

dessa förändringar innebär.  
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METOD 

I detta avsnitt presenteras varför litteraturstudien valts som metod, hur urvalet har gjorts och vilka 

avgränsningar som har använts. Här presenteras hur insamlandet av material har gått till, det vill säga hur 

undersökningen har gått till och hur resultaten har systematiserats. 

 

Val av metod 

Jag har valt att göra en litteraturstudie, en forskningsöversikt över ämnet socialisering till lärare. 

Forskningsöversikten är en studie av artiklar. Jag har också valt att först göra en översiktlig historisk 

tillbakablick för att få mer information om ämnet och därefter fokusera på de artiklar jag funnit. Enligt 

Kylén (2004) är läsning troligen den vanligaste formen av datainsamling, men eftersom den är så 

självklar ser vi den inte som en metod.  

Den strategi jag använt mig av för att strukturera informationen är en matris med de sex kategorier 

texterna analyserats genom. Kylén (2004) beskriver matriser som en form av sammanfattningar i 

överskådlig form. De sex kategorierna har valts utifrån det som jag har ansett vara viktigt inom 

yrkessocialisering till lärare efter att ha tagit del av tidigare forskning kring lärares yrkessocialisering. 

Jag har också valt att i resultatdelen göra ett Venndiagram
2
 över de nio artiklarnas beröringspunkter för att 

tydliggöra hur olika områden inom socialiseringen kan samspela. Detta diagram har tre beröringspunkter, 

samband mellan lärares levnadsbana, livserfarenhet och yrke; klass, socialgrupp samt att finna sin 

identitet som lärare. 

  

Urval av undersökningsmaterial 

I den här litteraturstudien analyseras nio artiklar. För att hitta dessa vetenskapliga artiklar inom ämnet 

socialisering till lärare gjordes sökningar i databaserna ERIC (EBSCO host) och Academic Search Elite. 

Sökorden var ”teacher identity”, ”professional identity”, ”professional identity” and teacher och 

socialization and teacher. Då jag ville ha nyare texter gjordes en första avgränsning vad gäller årtal för 

publicering till att endast ha med artiklar publicerade år 2008-2009. Antalet träffar var totalt 470, vissa 

artiklar återkom vid flera sökningar så det reella antalet unika artiklar var något lägre.  

                                                                 
2 Venndiagram, sätt att grafiskt återge förhållandet mellan olika klasser. Godtyckliga klasser representeras av 
varandra skärande cirklar, vilka tänks omsluta alla punkter som representerar klassens element. Venndiagramet 
utvecklades av den brittiska logikern John Venn och lanserades 1880. http://www.ne.se/venndiagram 
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De nio artiklarna som jag har valt är skrivna på engelska och tre av artiklarna kommer från USA, två av 

artiklarna kommer från Sydafrika och en artikel från följande länder Belgien, Sverige, Australien och till 

sist en artikel som har skrivits som ett samarbete mellan Storbritannien och Tanzania. 

 

Avgränsningar 

Av de 470 artiklar som hittades vid sökningarna valde jag de som handlade om socialisering till någon typ 

av lärare, artiklar som handlade om socialisering till ämneslärare, exempelvis musik- och datalärare, 

valdes bort till förmån för de artiklar som handlade om allmän socialisering till lärare. Det hade ingen 

betydelse vilken slags lärare som berördes i artikeln, artiklar som berörde förskollärares, grundskollärares, 

gymnasielärares samt universitetslärares socialisering togs med. Efter dessa avgränsningar kvarstod 34 

artiklar av vilka jag valde de nio som hade störst relevans för ämnet socialisering till lärare.  

Styrkan med att ha en stor internationell variation i valda artiklar är att resultaten visar på både skillnader 

och likheter i yrkessocialiseringen av lärare inom de olika länderna. Vi kan urskilja några gemensamma 

beröringspunkter men svagheten är som Zeichner och Gore (1990) varnar för att ta forskningsresultat från 

ett land och använda det i ett annat land eftersom de olika ländernas utbildningssystem, lärarutbildning 

och traditioner kan skilja sig åt. 

Jag har valt att inte gå in på upp hur de olika mätinstrumenten som nämns i några av artiklarna fungerar. 

Exempel på mätinstrument är CIPP-modellen i artikel ett och PSI-BT i artikel tre. 

 

Utförande 

När de nio artiklarna valts ut lästes de igenom igen och viktiga partier markerades. Detta upprepades flera 

gånger för att säkerställa att relevant information markerats. De partier som jag valde att markera 

handlade om hur lärarna såg på sig själva, sina arbetsplatser och kollegor, i många fall markerade jag 

korta uttalanden eller anekdoter kring varför respondenterna uttryckte sig som de gjorde. Jag 

sammanställde dessa uttalanden för att se likheter och skillnader i studierna. I dessa sammanställningar 

såg jag mönster och gemensamma nämnare i de olika artiklarna och bestämde mig för att göra en matris 

med sex olika kategorier för att tydliggöra de olika artiklarnas innehåll och inriktning.  Dessa kategorier 

fick jag fram dels genom att titta på faktorer som är viktiga för yrkessocialisation dels genom att se på 

gemensamma nämnare i innehållet i artiklarna. Sedan fortsatte jag med att markera text som klargjorde 

vilka metoder som använts i studien, hur stort urvalet varit, vad resultatet visade och vilket teoretiskt 

perspektiv som använts. 



17 

 

De nio artiklarna lästes igenom igen och analyserades utifrån dessa sex kategorier. Under arbetets gång 

såg jag också att de olika artiklarna hade gemensamma beröringspunkter utöver dessa kategorier och för 

att se detta samband tydligare satte jag in artiklarna i ett Venndiagram som presenteras i resultatavsnittet. 

Denna kategorisering och indelning av informationen i matriser och diagram måste betraktas som 

subjektiv eftersom det är min tolkning av texterna som ligger till grund för resultatet.  Det är också jag 

som valt ut de artiklar som tagits med i studien.  
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RESULTAT 

De frågor jag ställde i inledningen har besvarats. Dessa frågor var: vilken påverkan har individens 

uppväxt och egen skolgång? Vilken roll har lärarutbildningen, kan den underlätta eller försvåra 

socialisationen? Har den arbetsplats och de kollegor på skolan där läraren får sin första tjänst någon större 

inverkan på individens socialisation till lärare? Påverkar eventuell förekomst av något inductionprogram? 

Har individens högst personliga skäl till sitt yrkesval någon betydelse, finns samband med vilka 

alternativa utbildningsmöjligheter individen hade vid tidpunkten? Hur var och är den omgivning  

individen befinner och befunnit sig i? 

 Studien har visat att lärare skapar sina yrkesidentiteter genom att använda sig av olika metoder, till 

exempel reflekterande samtal. Individens uppväxt och egen skolgång har betydelse för att de väljer att bli 

lärare. Lärarutbildningen påverkar individerna, denna påverkan fortsätter sedan på den första 

arbetsplatsen och de första kollegorna som även de påverkar de nya lärarna. Inductionprogram kan 

påverka socialisationen till lärare. Individens högst personliga skäl till sitt yrkesval kan ha betydelse och 

det bör finnas samband mellan vilka alternativa utbildningsmöjligheter individen hade vid tidpunkten och 

den utbildning hon/han valde. Omgivningen individen befinner sig i och tidigare har befunnit sig i har 

betydelse för yrkesval och socialisering. 

De artiklar jag valt att fokusera på i denna uppsats redovisas i följande tabell där jag vill tydliggöra 

innehållet i artiklarna genom att kategorisera artiklarna utifrån sex kategorier, nämligen 1) Tema. Fält 

som studien fokuserar; 2). Tidpunkt som berörs
3
; 3)Vilken metod som används vid genomförandet; 4) 

Hur stort är urvalet; 5) Resultat och 6) Vilket teoretiskt perspektiv har använts
4
. 

 

                                                                 
3 De tre tidpunkter som artikeln kan beröra är a) tiden FÖRE lärarutbildning, b) tiden UNDER lärarutbildning och 

praktik och c) tiden EFTER lärarutbildning men under de/det första åren/t som nya lärare (Arfwedsson 1998). 
4 Tre teoretiska perspektiv på socialisation 1) det funktionalistiska perspektivet, 2) det interpretativa (tolkande) 

perspektivet), 3) det kritiska perspektivet (Zeichner & Gore 1990). 
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Redovisning av de 9 artiklar som valts och kategoriserats 

 

    1 2 3 4 5 6 

 Artikel- 
författarnas 

namn. Land; 
antal sidor 

Artikelns 
namn 

Utgiven i: Tema. Fält 
som studien 

fokuserar. 

Tidpunkt som 
berörs 

Vilken metod 
används vid 

genomförand
et 

Hur stort är 
urvalet 

”sample” 

Resultat Vilket 
teoretiskt 

perspektiv 
har använts 

1 Smit och Fritz 

(2008) 

Sydafrika;11 

Understanding 

teacher 

identity from a 

symbolic 

interactionist 

perspective: 

two 

ethnographic 

narratives 

South African 

Journal of 

Education 

2008. Vol. 

28:91-101 

Lärares 
identitetsskapa
nde utifrån tre 

faktorer: 
1.lärares 
auktoritet,     
 2. att  lämna 

yrket och 
3.multitasking 
leder till: 
situations, 

socialt  och 
personligt 
identitetsskapa

nde. 
 

C)EFTER 
De två lärare 
som artikeln 

handlar om 
har båda mer 

än 20 års 
erfarenhet av 

läraryrket. 

Observation, 
intervjuer, 
informella 

samtal och 
insamling av 
data. 
Den 

metodologiska 
ram som 
använts är 
”Clandininian 

metaphorical 
three-
dimensional 

space ”  

Tio skolor 
deltog i hela 
studien men 

denna 
delstudie 
omfattar två 
skolor och två 

lärares 
narrativ. Dessa 
skolor valdes 
pga sina stora 

olikheter. 
En var en 
town-ship 

skola och en 
var en 
afrikaans skola 
med vita 

elever. Under 
1 år och 5 mån 
besöktes 
skolorna ca 2 

ggr/månad. 
 

Lärares 
identitetsskapa
nde påverkas i 

större 
utsträckning 
av sin 
professionella 

identitet som 
reflekterar 
arbetsplatsen 
(social 

identitet) än av 
sin utbildning 
och sina 

kvalifikationer 
(personlig 
identitet)  

Det 
interpretativa 
(tolkande) 

perspektivet 

2 Schepens, 

Aelterman och 

Vlerick (2009) 

Belgien; 38 

Student 

Teachers’ 

Professional 

Identity 

Formation: 

Between being 

Born as a 

Teacher and 

becoming one 

Educational 

Studies. Vol. 

35, Nr 2 

Lärares 
personlighetsu
tveckling. Att 

vara född till 
lärare och att 
bli lärare. 

A) FÖRE 
B) UNDER 
C)EFTER 

De undersökte 
lärarkandidate
rs demografi 
och 

personlighet 
samt deras 
motivation till 

lärarutbildning
en när de 
började 
lärarutbildning

en samt deras 
produkt kort 
efter 
utbildningen. 

 

De använder 
sig av CIPP-
modellen som 

organiserar 
variablerna 
som berör 
identitetsutvec

klingen.  
Context, Input, 
Process, 

Product 

Alla som 
avslutade sin 
lärarutbildning 

vid 
universitetet i 
Ghent samt 
systeruniversit

et inbjöds att  
delta i studien. 
En enkät 

skickades ut 
och de fick 
762 svar. 
  

Den viktigaste 
faktorn för 
lärarstuderand

es 
professionella 
orientering var 
i vilken 

utsträckning 
den 
lärarstuderand

e kände sig 
förberedd för 
läraryrket 
under 

lärarutbildning
en. 
 
 

CIPP-
modellen  
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    1 2 3 4 5 6 

 Artikel- 
författarnas 

namn. Land; 
antal sidor 

Artikelns 
namn 

Utgiven i: Tema. Fält 
som studien 

fokuserar. 

Tidpunkt som 
berörs 

Vilken metod 
används vid 

genomförand
et 

Hur stort är 
urvalet 

”sample” 

Resultat Vilket 
teoretiskt 

perspektiv 
har använts 

3 Corbell et al 

(2008) 

USA; 13 

The 

Perceptions of 

Success 

Inventory for 

Beginning 

Teachers: 

Measuring its 

psychometric 

properties 

Teaching and 

Teacher 

Education 24 

(2008) 1551–

1563 

Konstruerande
t och 
utvärderandet 

av ett  
instrument 
som mäter 

nytubildade 
lärares 
uppfattning 
om framgång. 

 
Instrumentet 
kallas 
Perceptions of 

Success 
Inventory for 
Beginning 
Teachers 

PSI-BT 

C)EFTER  Experter inom 
Induction och 
mentorer 

tillfrågades om 
vilka faktorer 
som var av 

betydelse för 
att stötta 
nyutbildade 
lärare och de 

graderade 
varje faktor 
utifrån Likert 
skalan. Om 

faktorn ansågs 
som viktig 
indikerade det 
att faktorn 

borde vara 
med i PSI-BT. 

166 nya lärare 
som arbetade 
det första, 

andra eller 
tredje året 
efter examen 

deltog i 
undersökninge
n. Åldern på 
lärarna 

varierade från 
22 till 65. 
 
 

Resultatet 
visar att  
instrumentet är 

ett t illförlitligt 
och pålitligt 
sätt att  mäta  

nyutbildade 
lärares 
framgång. 
 

Instrumentet 
består av sex 
faktorer. 
(1)Administrat

ive Support 
(2) Classroom 
Climate (3) 
Mentor 

Support (4) 
Colleague and 
Instructional 

Resource 
Support (5) 
Commitment 
(6) 

Assignment 
and Workload 
 

Cronbach 
coefficient 
samt 

Likertskalan. 
 
Exploratory 

factor analysis 
har använts för 
att bedöma de 
sex faktorerna 

i PSI-BT. 

4 Cooper och 

Stewart (2008) 

Australien;13 

‘Learning 

Together, 

Shaping 

Tomorrow’: 

new teachers 

try new ways 

Research in 

Comparative 

and 

International 

Education 

Volume 4 

Number 1 

2009 

Induction och 
Newly 

Qualified 
Teachers, 
NQT 
 

Läraridentitet 
skapas och 
återskapas 
genom att 

lärarnas 
professionella 
kapital växer. 

 

C)EFTER 
 

Under de 
nyutbildade 
lärarnas andra 
år som 

yrkesverksam
ma 

En kvalitativ 
fallstudie, 

enkäter, 
intervjuer och 
observationer 
som handlar 

om 
erfarenheter 
nyutbildade 
lärare gör. 

Intervjuerna 
spelades in 
och 

transkriberade
s. Texterna 
tolkades och 
författarna 

drog slutsatser 
utifrån vad de 
NQT sa. 

Induction 
program i två 

stater i 
Australien, 
Queensland 
och Victoria. 

Fyra 
fallstudier.  
 
 

Artikeln 
identifierar de 

områden som 
ger 
professionella 
utmaningar för 

NQT. De NQT 
identitet som 
lärare skapas 
och återskapas 

ständigt. 
Deltagarna i 
studien som 

hade tillgång 
till formella 
induction-
program blev 

mer medvetna 
om sitt  
professionella 
kunnande än 

andra. 
 

Det kritiska 
perspektivet. 

Bourdieus 
idéer om det 
sociala och 
kulturella 

kapitalet. 
 
De kopplar det 
till byggandet 

av 
professionellt  
kapital. 
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    1 2 3 4 5 6 

 Artikel- 
författarnas 

namn. Land; 
antal sidor 

Artikelns 
namn 

Utgiven i: Tema. Fält 
som studien 

fokuserar. 

Tidpunkt som 
berörs 

Vilken metod 
används vid 

genomförand
et 

Hur stort är 
urvalet 

”sample” 

Resultat Vilket 
teoretiskt 

perspektiv 
har använts 

5 Andersson och 

Andersson 

(2008) 

Sverige;19 

Conditions for 

Boundary 

Crossing: 

Social 

Practices of 

Newly 

Qualified 

Swedish 

Teachers 

Scandinavian 

Journal of 

Educational 

Research,52:6,

643 — 660 

Boundary 
crossing 
 

Genom att 
undersöka 
nyutbildade 

lärares 
reflektioner 
kring sina 
erfarenheter på 

sina nya 
arbetsplatser 
kan vi visa vad 
de tyckte om 

utbildningen 
till lärare. 

C)EFTER 28 enkäter och 
14 
djupintervjuer 

vid svenska 
kommunala 
skolor. 

Intervjuerna 
tog mellan 45-
90 minuter 
och 

transkriberade
s. 

28 enkäter 
gjordes efter 6 
månader i 

yrket och efter 
ett år i yrket 
gjordes 14 

djupintervjuer  

Lärare som 
arbetar i 

samarbetskul

turer 
utvecklar 
troligen en 

mer positiv 
bild av att vara 
lärare. 
Nyutbildade 

lärare som får 
bra kontakt 
med mer 
erfarna lärare 

inom olika 
nätverk 
gynnas i sin 
professionella 

utveckling.  
 

Det kritiska 
perspektivet. 
 

6 Reeves (2008) 

USA;8 

Teacher 

investment in 

learner 

identity 

Teaching and 

Teacher 

Education 25 

(2009) 34–41 

Läraridentitet i 
relation till 
elever. 

 
Läraren har 
under tiden 

datainsamling
en pågått 
antagit tre 
olika lärar-

identiteter: 
1.sträng, 2. hip 
och ung, 3. 
naturlig och 

mycket 
kompetent. 

C)EFTER Fallstudie. 
Intervjuer och 
observationer. 

 

Datainsamling 
pågick under 
ett år, 279 

lärare deltog i 
enkäter varav 
fyra lärare 

utvaldes att  
delta i 
fallstudier och 
denna studie 

berör en  av de 
lärare som 
utvaldes för 
fallstudier. 

Han var ny 
lärare vid 
skolan men 
hade tre års 

erfarenhet  från 
andra skolor. 
 

Lärarutbildnin
gen bör öka 
lärares 

medvetenhet 
kring hur 
läraridentitet 

skapas och 
förändras.  
 
Lärarutbildnin

gen bör också 
ta upp hur 
lärarens egen 
identitetsskapa

nde  process 
utformar och 
begränsar 
maktbalansen i 

klassrummet.  

Det kritiska 
perspektivet. 
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    1 2 3 4 5 6 

 Artikel- 
författarnas 

namn. Land; 
antal sidor 

Artikelns 
namn 

Utgiven i: Tema. Fält 
som studien 

fokuserar. 

Tidpunkt som 
berörs 

Vilken metod 
används vid 

genomförand
et 

Hur stort är 
urvalet 

”sample” 

Resultat Vilket 
teoretiskt 

perspektiv 
har använts 

7 Barrett (2008) 

UK och 

Tanzania;12 

Capturing the 

diffe ŕance: 

Primary 

school teacher 

identity in 

Tanzania 

International 

Journal of 

Educational 

Development 

28 (2008) 

496–507 

Studier inom 
lärares 
identitet kan 

ge svar på hur 
lärare 
medverkar till 

och svarar på 
förändring. 

C) EFTER 
 
Informanterna 

hade arbetat 
som lärare 
mellan ett  år 

och 38 år. 

Semi-
strukturerade 
individuella 

intervjuer 
gjordes med 
34 lärare. 

En veckas 
intensiva 
observationer 
gjordes vid 

bägge 
skolorna. 
 
Tre lärare 

djupintervjuad
es vid tre 
tillfällen. 
Dessa lärare 

besöktes också 
i sina hem 
vilket visade 

hur deras 
arbete som 
lärare 
interagerade 

med familj 
och skapandet 
av deras egen 
identitet. 

34 lärare varav 
tre 
djupintervjuad

es i Tanzania. 

Lärarna kan 
utifrån 
identitetsskapa

nde delas in i 
tre olika 
grupper  

1. Relaters 2. 
Self-
improvers, 3 
vocational 

teachers 
(gazers and 
storytellers) 
 

utifrån fyra 
kategorier: 
-relational 
professionalis

m, 
-instrumental 
professionalis

m, 
- relational 
practice, 
Instrumental 

practice. 
Resultatet 
visar att: 
lärares 

identitet är 
inte homogen 
eller statisk 
men de har 

ett” minne”. 
 

Det kritiska 
perspektivet 

8 Cohen (2009) 
 
 USA;5 

Getting 
recognized: 
Teachers 

negotiating 
professional 
identities as 

learners 
through talk 

Teaching and 
Teacher 
Education 

xxx(2009) 1-9 

Hur lärare 
använder 

samtalsstrate
gier för att  
fastställa sin 
professionella 

identitet. 
 
 

C) EFTER Deltagande 
observation 
samt 

inspelning av 
lärares 
planeringsmöt

en, workshops 
och informella 
samtal utanför 
skolan. 

Samt en 
semistrukturer
ad 
djupintervju 

med en 
fokusgrupp. 

En av dessa 
fokusgrupper 
bestående av 

tre lärare inom 
humaniora 
som arbetat 

minst fem år 
vid den 
aktuella 
skolan.  

Reflekterande 
samtal är en 
central strategi 

i lärares arbete 
med att skapa 
en identitet.  

Cohen 
identifierade 
två genrer 
inom 

reflekterande 
samtal: 
personliga 
berättelser och 

analytiska 
samtal. 

Det kritiska 
perspektivet. 
 

Cohen grundar 
sin 
undersökning i 

den för lärare 
viktiga 
processen av 
att konstruera 

och förhandla 
sig till en 
professionell 
identitet 

genom att 
återskapa 
kunskapsmöns
ter och 

beteende och 
därigenom bli 
igenkänd som 
en särskild 

sorts person, 
nämligen en 
professionell 

lärare. 
Gee, 2004 
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    1 2 3 4 5 6 

 Artikel- 
författarnas 

namn. Land; 
antal sidor 

Artikelns 
namn 

Utgiven i: Tema. Fält 
som studien 

fokuserar. 

Tidpunkt som 
berörs 

Vilken metod 
används vid 

genomförand
et 

Hur stort är 
urvalet 

”sample” 

Resultat Vilket 
teoretiskt 

perspektiv 
har använts 

9 Hoadley och 
Ensor (2009) 
 

 Sydafrika;6 

Teachers´ 
social class, 
professional 

dispositions 
and pedagogic 
practice 

Teaching and 
Teacher 
Education 25 

(2009) 876-
886 

Klass och 
antagandet att 
lärare är 

medelklass 
och därför 
reproducerar 
det som 

förväntas 
Inom 
medelklassen 

C) EFTER Fallstudier, 
lärarna 
observerades 

och filmades 
under tre 
dagar vilket 
resulterade i 

totalt  89 
filmade 
lektioner. 

Lärarna 
intervjuades 
(strukturerade 
intervjuer) 

mellan 1,5-3 
timmar 

Åtta lärare och 
80 elever.  
Tio studenter 

ur varje klass 
testades. 

Klass är en 
viktig faktor i 
hur 

undervisning 
och inlärning 
sker och man 
bör undersöka 

vilka som lär 
sig och vem  
som lär ut.  

 

Det kritiska 
perspektivet. 
Författarnas 

teoretiska 
utgångspunkt 
har varit  
Bernsteins 

(1990) teorier 
om orientering 
till mening 

och den 
särskilda 
medvetenhete
n som 

skolkunskap är 
samt 
 Bourdieus 
(1974) 

föreställningar 
om socialt  och 
kulturellt  
kapital 

 

 

I artikel ett, Smit och Fritz (2008) Understanding teacher identity from a symbolic interactionist 

perspective: two ethnographic narratives, har lärares identitetsskapande delats in utifrån tre faktorer: 

1.lärares auktoritet, 2. att lämna yrket och 3.multitasking leder till: situations, socialt och personligt 

identitetsskapande. Artikel två, Schepens, Aelterman och Vlerick (2009) Student Teachers’ Professional 

Identity Formation: Between being Born as a Teacher and becoming one, handlar istället om lärarens 

egen personlighetsutveckling och bakgrund, att antingen vara född till lärare eller bli lärare. Artikel tre , 

Corbell et al (2008) The Perceptions of Success Inventory for Beginning Teachers: Measuring its 

psychometric properties, handlar om konstruerandet av ett instrument som kan användas för att mäta 

lärares uppfattning om framgång. Artikel fyra, Cooper och Stewart (2008) ‘Learning Together, Shaping 

Tomorrow’: new teachers try new ways, visar hur lärares identitet skapas och återskapas. I artikel fem, 

Andersson och Andersson (2008) Conditions for Boundary Crossing: Social Practices of Newly Qualified 

Swedish Teachers, undersöks nyutbildade lärares reflektioner kring sina erfarenheter på nya arbetsplatser 

och utifrån detta visas vad de tyckte om lärarutbildningen. Artikel sex, Reeves (2008) Teacher investment 

in learner identity, handlar om läraridentitet i relation till elever och visar att under studiens gång har 

läraren antagit tre olika läraridentiteter: 1. Sträng; 2. hip och ung; 3. naturlig och mycket kompetent. 

Artikel sju, Barrett (2008)  Capturing the diffe ŕance: Primary school teacheridentity in Tanzania, handlar 

om hur studier av lärares identitet ger svar på hur lärare medverkar till och svarar på förändring. I artikel 

åtta, Cohen (2009) Getting recognized: Teachers negotiating professional identities as learners through 

talk, ser vi hur lärare använder samtalsstrategier för att fastställa sin professionella identitet. Artikel nio , 

Hoadley och Ensor(2009)  Teachers śocial class, professional dispositions and pedagogic practice, 
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handlar om klass och antagandet att lärare är medelklass och därför reproducerar det beteende som 

förväntas inom medelklassen.  

 

Kategori 1 

I den första kategorin 1) Tema. Fält som studien fokuserar har jag under studiens gång noterat att det 

finns tre huvudlinjer, beröringspunkter i artiklarna som redovisas i ett Venndiagram. Detta Venndiagram 

speglar också kategori 5) Resultat. 

 

Kategori 2 

I kategori 2) Tidpunkt som berörs har jag funnit att samtliga studier fokuserar på tiden efter 

lärarutbildning till efter flera år som yrkesaktiv. En artikel berör samtliga tidpunkter och det är artikel två, 

Schepens, Aelterman och Vlerick (2009) som undersökte lärares demografiska bakgrund, deras 

personlighet, motiv till att påbörja lärarutbildning samt deras produktivitet kort efter utbildningen.  

 

Kategori 3 

En genomgång av kategori 3) vilken metod som används vid genomförandet visar att sju av studierna 

använder sig av multipla metoder och tre av studierna är fallstudier. Intervjuer användes i sju av 

studierna, sex studier använde observation som metod varav lärarna som deltog i en studie filmades under 

tre dagar. Två studier använde sig av enkäter och två studier av informella samtal, en studie använde sig 

också av hembesök hos lärarna som deltog i den studien. Två av studierna använde andra verktyg, CIPP-

modellen och PSI-BT. I artikel ett, Smit och Fritz (2008) Understanding teacher identity from a symbolic 

interactionist perspective: two ethnographic narratives,  används observationer, intervjuer, informella 

samtal samt journaldata. I artikel två, Schepens, Aelterman och Vlerick (2009) Student Teachers’ 

Professional Identity Formation: Between being Born as a Teacher and becoming one, har CIPP-modellen 

använts, en modell som organiserar de variabler som berör identitetsutvecklingen. I artikel tre, Corbell et 

al (2008) The Perceptions of Success Inventory for Beginning Teachers: Measuring its psychometric 

properties, tillfrågades experter inom induction om vilka faktorer som de ansåg var av störst betydelse för 

att stötta nyutbildade lärare och de faktorer de ansåg vara viktiga inkluderades i mätinstrumentet PSI-BT.  

Artikel fyra, Cooper och Stewart (2008) ‘Learning Together, Shaping Tomorrow’: new teachers try new 

ways, är en kvalitativ fallstudie med enkäter, intervjuer och observationer. I artikel fem,  Andersson och 

Andersson (2008) Conditions for Boundary Crossing: Social Practices of Newly Qualified Swedish 
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Teachers, gjordes 28 enkäter och 14 djupintervjuer. Artikel sex, Reeves (2008) Teacher investment in 

learner identity, är en fallstudie baserad på intervjuer och observationer. Artikel sju, Barrett (2008)  

Capturing the diffe ŕance: Primary school teacheridentity in Tanzania, kombinerade semistrukturerade 

intervjuer, intensiva observationer, djupintervjuer och hembesök hos lärare. 

Artikel åtta, Cohen (2009) Getting recognized: Teachers negotiating professional identities as learners 

through talk, använder sig av deltagande observation som metod, här inkluderas informella samtal samt 

semistrukturerad intervju med en fokusgrupp. Artikel nio, Hoadley och Ensor(2009)  Teachers śocial 

class, professional dispositions and pedagogic practice, är även den en fallstudie där lärarna observerades 

och filmades, lärarna intervjuades också. 

 

Kategori 4 

Kategori 4 hur stort är urvalet visar att studierna i denna undersökning varierar i storlek. Den minsta 

studien omfattar en lärare och den största studien omfattar 762 nyutbildade lärare. I tre av studierna 

gjordes först en kvantitativ studie som omfattade ett större antal lärare där sedan ett fåtal av dessa valdes 

ut för kvalitativa djupintervjuer. En studie omfattade åtta lärare och 80 elever, tio från varje klass, detta 

var den enda studie som hade med elever som informanter. I artikel ett, Smit och Fritz (2008) 

Understanding teacher identity from a symbolic interactionist perspective: two ethnographic narratives,  

deltog tio skolor i studien men denna delstudie omfattar två skolor och två lärares narrativ. I artikel två, 

Schepens, Aelterman och Vlerick (2009) Student Teachers’ Professional Identity Formation: Between 

being Born as a Teacher and becoming one, skickades enkäter ut till samtliga elever som avslutade sin 

lärarutbildning vid universitetet i Ghent i Belgien och 762 elever svarade. I artikel tre, Corbell et al (2008) 

The Perceptions of Success Inventory for Beginning Teachers: Measuring its psychometric properties,  

deltar 166 lärare som arbetar första, andra eller tredje året efter examen från lärarutbildningen.  

I artikel fyra, Cooper och Stewart (2008) ‘Learning Together, Shaping Tomorrow’: new teachers try new 

ways, är urvalet fyra lärare som deltar i ett inductionprogram i två stater i Australien. Artikel fem, 

Andersson och Andersson (2008) Conditions for Boundary Crossing: Social Practices of Newly Qualified 

Swedish Teachers, grundar sig på 28 enkäter och 14 djupintervjuer.  

Artikel sex, Reeves (2008) Teacher investment in learner identity, har ett urval på 279 lärare varav fyra 

lärare utvaldes att delta i fallstudien och denna studie berör en av de lärare som utvaldes för fallstudien. I 

artikel sju, Barrett (2008)  Capturing the diffe ŕance: Primary school teacheridentity in Tanzania, ingick 

34 lärare varav tre djupintervjuades. Artikel åtta, Cohen (2009) Getting recognized: Teachers negotiating 

professional identities as learners through talk, har en fokusgrupp med tre lärare. I artikel nio, Hoadley 
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och Ensor(2009)  Teachers śocial class, professional dispositions and pedagogic practice, testades 8 lärare 

och 80 elever, denna studie var den enda som hade med elever som informanter. 

 

Kategori 5 

Kategori 5) Resultat. I artikel ett, Smit och Fritz (2008) Understanding teacher identity from a symbolic 

interactionist perspective: two ethnographic narratives, redogörs för hur lärares identitetsskapande 

påverkas av deras professionella identitet, i artikel två, Schepens, Aelterman ochVlerick (2009) Student 

Teachers’ Professional Identity Formation: Between being Born as a Teacher and becoming one,  

undersöks huruvida lärarstuderande kände sig väl förberedda för läraryrket under lärarutbildningen, i 

artikel tre, Corbell et al (2008) The Perceptions of Success Inventory for Beginning Teachers: Measuring 

its psychometric properties, används ett mätinstrument, PSI-BT, för att mäta nyutbildade lärares 

framgång, i artikel fyra, Cooper och Stewart (2008) ‘Learning Together, Shaping Tomorrow’: new 

teachers try new ways, visas hur identiteten som lärare skapas och återskapas, i artikel fem, Andersson 

och Andersson (2008) Conditions for Boundary Crossing: Social Practices of Newly Qualified Swedish 

Teachers, redovisas reflektioner kring att vara ny lärare.  

I artikel sex, Reeves (2008) Teacher investment in learner identity, redogörs för lärares egna 

identitetsskapande process, i artikel sju, Barrett (2008)  Capturing the diffe ŕance: Primary school 

teacheridentity in Tanzania, delas lärare in i tre grupper utifrån identitetsskapande, artikel åtta, Cohen 

(2009) Getting recognized: Teachers negotiating professional ident ities as learners through talk, handlar 

om reflekterande samtal och artikel nio, Hoadley och Ensor(2009)  Teachers śocial class, professional 

dispositions and pedagogic practice, om klass som en viktig faktor i undervisning och inlärning.  

 

Kategori 6 

I kategori 6) Vilket teoretiskt perspektiv har använts ser vi att det kritiska perspektivet dominerar genom 

att sex av artiklarna befinner sig inom detta perspektiv, det interpretativa (tolkande) perspektivet används 

i en artikel och två av artiklarna använder sig av andra mätinstrument såsom PSI-BT och Cronbach 

efficient samt Likert skalan.  
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Sammanfattning av resultat 

Utifrån de artiklar jag valt till denna studie kan vi se att kategori 1) Tema. Fält som studien fokuserar kan 

indelas i tre undre huvudlinjer, dessa redogörs för i nästa avsnitt; Venndiagram över artiklarnas 

beröringspunkter. I kategori 2) Tidpunkt som berörs fokuserar samtliga studier på tiden efter 

lärarutbildning, endast en artikel berör tiden före, under och efter lärarutbildning. 

I kategori 3) Metod som använts ser vi att de flesta, sju, av studierna använde sig av multipla metoder och 

tre av studierna är fallstudier. Kategori 4) Hur stort urvalet är visar på en bredd vad gäller antalet 

informanter i studierna. Studierna varierar i storlek från en informant till 762 informanter. I kategori 5) 

Resultat ser vi att det även här finns flera underliggande huvudlinjer som redovisas i nästa avsnitt; 

Venndiagram över artiklarnas beröringspunkter. 

Resultatet visar att de artiklar jag valt att arbeta med i denna studie belyser en del av komplexiteten inom 

ämnet yrkessocialisering till lärare. Utifrån de tolkningar jag har gjort dominerar det kritiska perspektivet, 

sex av artiklarna befinner sig inom detta perspektiv. Detta kan bero på att det inom det krit iska 

perspektivet anses vara viktigt med klass, genus och rasrelationer, något som också jag ser som 

synnerligen viktigt och i vissa fall avgörande inom socialiseringsprocesser. 

 



28 

 

  

 

B 

               A 

 

#9                         #7 

#2                         #1 

                       #4   #6 

              #8           #5               

                 C 

Venndiagram över artiklarnas beröringspunkter 

De nio artiklarna har inte samma utgångsfrågor men de har beröringspunkter inom ämnet socialisering till 

lärare. Utifrån det jag läst kring yrkessocialisering till lärare har jag valt tre kategorier som satts in i ett 

Venndiagram för att visa hur artiklarna samspelar inom området. Jag är medveten om att dessa artiklar 

har valts utifrån mina sökord och att jag gjort urvalet av de artiklar som tas upp i detta Venndiagram. I 

metoddelen går jag närmare in på vilka sökord som använts och hur urvalet av artiklar har gjorts.  Mina 

tolkningar av resultaten inom kategori 1 och kategori 5 i matrisen ligger till grund för var jag har placerat 

in artiklarna i Venndiagrammet. 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

               #3 

 

Figur 3: Venndiagram med tre beröringspunkter A, B och C. Artiklarna har inplacerats med samma 

nummer som de har i matrisen. 

A. Samband mellan lärares levnadsbana, livserfarenhet och yrke Lindblad (1995). 

B. Klass, socialgrupp Arfwedsson (2002). 

C. Att finna sin identitet som lärare Eisenschmidt,  Heikkinen och Klages (2008). 
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1. Smit och Fritz (2008) Sydafrika Understanding teacher identity from a symbolic interactionist perspective: two 

ethnographic narratives 

2. Schepens, Aelterman och Vlerick (2009) Belgien Student Teachers’ Professional Identity Formation: Between 

being Born as a Teacher and becoming one 

3. Corbell et al (2008) USA The Perceptions of Success Inventory for Beginning Teachers: Measuring its 

psychometric properties 

4. Cooper och Stewart (2008) Australien ‘Learning Together, Shaping Tomorrow’: new teachers try new ways 

5. Andersson och Andersson (2008) Sverige Conditions for Boundary Crossing: Social Practices of Newly 

Qualified Swedish Teachers 

6. Reeves (2008) USA Teacher investment in learner identity 

7.  Barrett (2008) UK & Tanzania Capturing the diffe´rance: Primary school teacheridentity in Tanzania 

8. Cohen (2009) USA Getting recognized: Teachers negotiating professional identities as learners through talk  

9. Hoadley och Ensor (2009)  Sydafrika Teachers´social class, professional dispositions and pedagogic practice 

 

Jag valde att göra ett Venndiagram därför att jag såg samband mellan kategorierna i matrisen som jag 

ville tydliggöra. Det Venndiagrammet visar är att de flesta av de nio artiklarna, fem stycken, hamnar i 

cirkel C). Att fina sin identitet som lärare. Detta kan säkerligen ha att göra med att jag i mina sökord 

använt mig av begrepp som ”teacher identity”, se metoddel för vidare information kring sökorden. Jag ser 

inte individers identitetsutveckling som något statiskt eller förutsägbart, jag ser istället att identitet är 

något som skapas i mötet mellan människor och att identiteten därför kan vara föränderlig.  

Endast en artikel befinner sig i samtliga beröringspunkter i Venndiagrammet och det är artikel två 

Schepens, Aelterman och Vlerick (2009), Student Teachers’ Professional Identity Formation: Between 

being Born as a Teacher and becoming one, och i denna artikel kan vi alltså finna kärnan av det som jag 

nu anser innefattas av yrkessocialisering till lärare. I artikeln berörs samtliga tidpunkter; före, efter och 

under lärarutbildning. I artikeln undersöktes lärarkandidaternas demografi, personlighet samt motivation 

till lärarutbildningen när den påbörjades. Identitetsutveckling och klass fanns med som variabler. Enligt 

mig bör alla dessa delar finnas med om syftet med en studie är att få en mer heltäckande bild av lärares 

yrkessocialisering.     

De tre kategorierna i Venndiagrammet har jag valt utifrån kategori 1 och 5 i den matris jag gjort som 

redovisar innehållet i de nio artiklar som ingår i denna studie.  
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Fem av de nio artiklarna befinner sig inom kategori C, en artikel befinner sig i både kategori C och 

kategori A, en annan artikel befinner sig i både kategori A och kategori B. En artikel befinner sig utanför 

alla tre kategorier och det är artikel nummer tre: Cooper et al (2008) som handlar om PSI-BT. Endast en 

artikel befinner sig inom alla tre kategorier och det är artikel nummer två: Schepens, Aelterman och 

Vlerick (2009) 

Socialiseringsprocessen till lärare grundar sig i ett antal olika faktorer. Denna studie visar att lärares 

socialiseringsprocess kan utforskas och analyseras utifrån följande kategorier (1)samband mellan lärares 

levnadsbana, livserfarenhet och yrke, (2) klass, socialgrupp, (3) att finna sin identitet som lärare och 

eventuellt (4) (PSI-BT, ett) instrument för att mäta nyutbildade lärares (egenupplevda känsla av) 

framgång. 

 

1. Samband mellan lärares levnadsbana, livserfarenhet och yrke (Lindblad 1995). Denna 

faktor samspelar med faktor två. Artikel två berör just detta, att vara född till lärare eller att bli 

lärare. (Schepens, Aelterman o& Vlerick 2009). Här kan livshistorieforskning och djupintervjuer 

användas som metod. 

2. Klass, socialgrupp (Arfwedsson 2002).  Artikel nio handlar om klass och att lärare 

förväntas reproducera det som förväntas inom medelklassen. Vilka är det som utbildar och vilka 

är det som utbildas? (Hoadley & Ensor 2009) 

3. Att finna sin identitet som lärare (Eisenschmidt, Heikkinen & Klages 2008). I artikel ett 

har lärares identitetsskapande delats in utifrån tre faktorer: 1.lärares auktoritet, 2. att lämna yrket 

och 3.multitasking leder till: situations, socialt och personligt identitetsskapande (Smit & Fritz 

2008). Att lärare antingen finner sin identitet som lärare, och att den upplevs som positiv, eller 

väljer att lämna yrket kan påverkas av faktor ett, två och även av faktor fyra. 

4. PSI-BT, ett instrument för att mäta nyutbildade lärares (egenupplevda känsla av) 

framgång. Faktor fyra kan vara aktuell att använda som ett sätt att mäta ett större urval av 

informanters erfarenheter och på det viset få ett kvantitativt mätinstrument till skillnad från faktor 

ett och tre som är mer kvalitativa till sin natur.   

Samband finns mellan dessa kategorier. Enligt min åsikt är det så att en individs levnadsbana, 

livserfarenhet och eventuella yrkesval (kategori 1) alltid har att göra med och påverkas av vilken klass 

och socialgrupp (kategori 2) individen vuxit upp inom. Det är också troligt att det ser annorlunda ut när 

ett lärarbarn finner sin identitet som lärare (kategori 3) än när barn till föräldrar ur till exempel 

arbetarklassen gör detsamma.  
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Utfallet av detta Venndiagram är att vi kan se att yrkessocialisering till lärare kan indelas i olika mindre 

områden, undre huvudlinjer, till exempel de tre områden jag har med i diagrammet. För att ge en mer 

heltäckande bild av yrkessocialisering till lärare kan alla tre delar användas. Det är mycket troligt att fler 

och även andra områden kunnat tydliggöras om andra artiklar valts och andra sökord använts vid urvalet 

men efter de förutsättningar under vilka denna studie är gjord har dessa tre områden synliggjorts.  
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DISKUSSION 

Det övergripande syftet med denna studie var att göra en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som 

fokuserar forskning kring lärares yrkessocialisation mer specifikt. Övergripande fokus låg på följande tre 

frågor: 1. Vad är yrkessocialisering till lärare och hur går den till? 2. Hur kan yrkessocialisering till lärare 

mätas och undersökas? 3. Hur har detta mätts tidigare och vad har man kommit fram till? 

Syftet med studien har uppfyllts och de frågeställningar jag hade har besvarats. Yrkessocialisering till 

lärare kan beskrivas genom att lärare själva skapar sina yrkesidentiteter genom att de använder sig av 

olika metoder. Individens egen uppväxt och erfarenheter från sin skolgång påverkar yrkessocialiseringen 

som därför till viss del och i vissa fall kan sägas starta långt innan lärarutbildningen påbörjas. En metod 

som användes för identitetsskapande och socialisering var reflekterande samtal.  

Yrkessocialisering till lärare kan mätas och undersökas på olika sätt. I de artiklar som användes i denna 

studie mättes yrkessocialiseringen bland annat genom att undersöka hur lärare påverkas i sitt 

identitetsskapande, hur väl förberedda de kände sig för läraryrket under lärarutbildningen, socialiseringen 

kan anses börja före lärarutbildningen och därför även pågå under lärarutbildningen.  Man kan också mäta 

nyutbildade lärares egen känsla av framgång, hur positiv eller negativ bilden av att vara lärare är hos 

nyutbildade lärare genom att ta del av deras reflektioner kring sina arbetsplatser.  

Yrkessocialisering till lärare har mätts genom ovanstående metoder och resultaten har visat att lärare 

yrkessocialiseras genom modeller och metoder, dessa modeller och metoder kan vara medvetna, till 

exempel genom att de tar del av organiserade inductionprogram eller omedvetna, som till exempel vilken 

klass lärare och elever kommer från. Lärares yrkessocialisering kan mätas, analyseras och utforskas 

utifrån tre kategorier, samband mellan lärares levnadsbana, livserfarenhet och yrke; klass, socialgrupp 

samt att finna sin identitet som lärare. 

Av studien framgår skillnader i socialisationsprocessen beroende på när under en lärares liv och karriär 

socialisationen infaller.  Skillnaderna i yrkessocialisationsprocessen till lärare i de olika länderna måste 

också ses i ljuset av ländernas olikheter. Lärarutbildning, skoltradition och landets egen historia är tre 

faktorer som måste vägas in när vi ser på hur socialisationsprocesser går till.  Åtta av nio artiklar som 

använts i denna studie fokuserade på tiden efter lärarutbildningen. 

Gergens (1999) definition av socialisation som en produkt av människors handlande kombinerat med 

Bourdieus tankar om återskapande av mönster gör att yrkessocialisationen till lärare kan ses som ett 

resultat av de nyutbildade lärarnas möten med elever, kollegor och övriga samhället.  
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Corbell et al (2008) visar i sin artikel på faktorer i arbetssituationen som gör att nyutbildade lärare 

upplever sig vara framgångsrika, dessa faktorer har inget direkt samband med socialisation men väl ett 

indirekt samband. Om socialisationsprocessen till lärare går bra kan man anta att läraren känner sig mer 

framgångsrik i sitt yrke medans däremot motsatsen, att läraren känner sig mindre framgångsrik kan ha att 

göra med en misslyckad socialisationsprocess. De faktorer som anses vara viktiga i arbetet för att hjälpa 

nyutbildade lärare att stanna kvar i yrket är (1)Administrative Support (2) Classroom Climate (3) Mentor 

Support (4) Colleague and Instructional Resource Support (5) Commitment (6) Assignment and 

Workload. Den enda faktorn som direkt utgår från individen är (5) Commitment eventuellt också (2) 

Classroom Climate, men övriga faktorer kan ses som påverkbara av andra, till exempel mentorer, rektorer 

och övriga kollegor.  

De tankar och erfarenheter från Summerhill och tidigare arbetsplatser jag beskrev i inledningen och 

frågan hur lärare skapar sina yrkesidentiteter har jag fått svar på. Som resultatet i artikel ett, Smit och 

Fritz (2008) Understanding teacher identity from a symbolic interactionist perspective: two ethnographic 

narratives, visar så påverkas lärares egna identitetsskapande i större utsträckning av sin professionella 

identitet som reflekterar arbetsplatsen än av sin utbildning och sina kvalifikationer vilket gör att 

arbetsplatsen och kollegor skapar och återskapar mönster i beteende och tydliga skillnader i hur lärare 

bemöter och därför bemöts. 

 

Framtida forskning 

Denna studie har grundats på nio artiklar. För att få en djupare inblick i ämnet kan intervjuer och enkäter 

kombineras med lärares narrativ för att göra en kvalitativ studie. Denna studie kan betraktas som en 

utgångspunkt för fortsatt forskning inom området socialisering till lärare. Att följa några lärares narrativ 

kring att finna sin identitet som lärare och där speciellt fokusera på faktorer som rör klass, socialgrupp 

och lärarens levnadsbana för att sen använda lämplig modell och mäta hur framgångsrika dessa lärare 

känner sig skulle vara ett intressant upplägg. Tre tidpunkter skulle kunna användas för att tydligare visa 

på socialisationsprocessen till att bli lärare: före, under och efter lärarutbildningen. 
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