
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det förväntas att man kan allt 

 

- Nyexaminerade idrottslärares upplevelser om 

första året i yrket 

 

 

 

 

Martin Ehrenstråhle och Rosanna Silander 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete avancerad nivå 103:2014 

Lärarprogrammet: 2010-2014 

Handledare: Rolf Carlson 

Seminariehandledare: Bengt Larsson 

Examinator: Karin Redelius 

  



 

 

 

 

 

 

 

You are expected to know everything 

 

- Newly graduated physical education teachers' 

experiences of the first year in the profession 

 

 

 

Martin Ehrenstråhle och Rosanna Silander 

 

 

 

 

 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT  

AND HEALTH SCIENCES 

Master Degree Project 103:2014 

Teacher Education Program: 2010-2014 

Supervisor: Rolf Carlson 

Seminar Superviser: Bengt Larsson 

Examiner: Karin Redelius  



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärare upplever sitt första år på jobbet. 

1. Hur upplever idrottslärare det sociala samspelet och stödet mellan skolledning, 

arbetskollegor och elever? 

2. Hur upplever idrottslärare den fysiska miljön i skolan samt skolan som organisation? 

3. Vilka förväntningar och krav ställs på nya idrottslärare? 

 

Metod 

Metoden som användes i denna kvalitativa studie var en semi-strukturerad intervju. I studien 

deltog fyra idrottslärare, som jobbat mellan ett till tre år på gymnasie- eller grundskola. Data 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Det formella stödet med mentorskap och introduktion var bristande, men att kollegorna 

upplevdes som stödjande av idrottslärarna. Kollegorna och eleverna var viktiga 

arbetsmiljöfaktorer som påverkade hur de trivdes på arbetsplatsen. Upplevelser om den fysiska 

miljön varierade, men idrottslärarna ansåg idrottshallarna vara bristande eller ligga långt bort 

ifrån skolan. De flesta idrottslärarna hade tillräckligt med material men i vissa fall kunde 

otillräckligt material påverka undervisningen. Planeringstid uppfattades som väldigt viktigt. 

Påfrestningar som hög ljudnivå, mycket röstanvändning och stora klasser gjorde att några av 

lärarna kände sig utmattade. De förväntningar och krav som ställdes på idrottslärarna var 

liknanade de krav och förväntningar som ställdes på de mer erfarna idrottslärarna.  

 

Slutsats 

Skollagen följs inte angående introduktionsår och mentorskap för nya lärare. Vissa ramar gör 

att lärarna inte kan utföra sitt jobb professionellt, angående bland annat betyg och bedömning. 

Det borde finnas begränsningar som ger förutsättningar för lärare att göra ett professionellt 

jobb, till exempel att man som lärare inte kan ha för många elever. De förväntningar som 

idrottslärarna har när de kommer ut stämmer ofta inte helt överens med vad de möter i 

verkligheten och att lärarutbildningen borde visa en bättre verklighetsbild av yrket. Det sociala 

stödet är väldigt viktigt för att lärarna ska lyckas, komma in i yrket och göra ett bra jobb.  



 

 

Abstract 

Aim 

The aim of this study was to examine how physical education (PE) teachers experience their 

first year as teachers.  

1. How do PE teachers experience the social interaction and support between the school 

administration, colleagues and pupils?  

2. How do PE teachers experience the physical environment of the school and the school 

as an organization?  

3. What are the expectations and demands on new PE teachers?  

 

Method 

The method used in this qualitative study was a semi-structured interview. Participants in this 

study were four PE teachers who had worked between one to three years in high school or 

elementary school. Data was analyzed using a qualitative content analysis. 

 

Results 

The formal support, mentoring and introduction were inadequate, but colleagues were 

perceived as supportive by the PE teachers. Colleagues and pupils were important factors that 

affected their positive experience of the workplace. Perceptions of the physical environment 

varied, but the PE teachers considered the sports halls to be inadequate or are located far away 

from the school. Most PE teachers had enough material, but in some cases insufficient material 

affected teaching. Planning time was perceived as very important. Strains such as high volume, 

lots of voice usage and large classes contributed to exhaustion among some of the teachers. The 

expectations and demands placed on new PE teachers are similar to the demands and 

expectations placed on experienced PE teachers. 

 

Conclusions 

The school law is not followed regarding the introduction year and mentoring for new teachers. 

Some frames do not allow the teachers to do their job professionally concerning, among other 

things, grades and evaluation. There should be limitations that provide opportunities for 

teachers to do a professional job, for example that a teacher should not have too many pupils. 

The expectations that teachers have when they graduate are often inconsistent with what they 

encounter in the real world and that teacher education should display a better picture of reality 

of the profession. Social support is very important for teachers to be able to be successful, to 

enter the profession and to do a good job. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Vi är två lärarstudenter som snart ska ut i arbetslivet som idrottslärare. Inom läraryrket har det 

varit många diskussioner om bland annat introduktionsår, att få tillräckligt med stöd som ny på 

jobbet och förändringar i skolsystemet. Det har väckt tankar om man verkligen är redo och att 

man kommer att lyckas ta sig an och uppfylla de förväntningar och krav som ställs på nyblivna 

lärare. Intresset hos oss ligger i att få höra ifrån lärare som nyligen har varit ute och jobbat sitt 

första år på en skola, vad det har fått uppleva, vilka erfarenheter de fått med sig och om det är 

något man bör tänka på som nybliven lärare.  

 

Uppsatsen genomförs för att beskriva och få information om hur nyexaminerade idrottslärare 

upplever sitt första år på jobbet. Det är relevant och intressant för lärarstudenter som snart ska 

ut till arbetslivet. Nyexaminerade lärare har ofta orealistiska och diffusa förväntningar på 

lärarjobbet (Gordon & Maxey 2000). Det kan skapa svårigheter under de första åren i yrket och 

därför kan det vara värdefullt att få höra från andra lärare om deras erfarenheter, speciellt om 

de första åren i arbetet.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Skollag som stöd för nyexaminerade lärare 

Skolverket har sedan 1991 utformat en rad olika föreskrifter som fungerar som en regelbok för 

skolan som kallas för Skolverkets föreskrifter, SKOLFS. Dessa föreskrifter har Skolverket som 

myndighet fått i uppdrag av regeringen att utfärda eftersom dessa föreskrifter är lagar där det 

ofta kan ske förändring, vilket då underlättar att de snabbare ska kunna träda i kraft samt minska 

belastningen på regeringen. Dock sker detta i samband med att regeringen godkänner 

myndigheten att skriva föreskrifter inom det området. Dessa föreskrifter är viktiga att veta om 

som lärare för att alla ska få en likvärdig start och fortsättning på sin arbetsplats. (Skolverket 

2014-08-29)  

 

En viktig föreskrift handlar speciellt om lärarens start i arbetet, introduktionsåret. Med stöd 

ifrån skollagen har Skolverket utfärdat en föreskrift år 2010 som säger att: 
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En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som har behörighetsgivande examen 

ska se till att läraren eller förskolläraren i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas 

genomför en introduktionsperiod inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller 

förskollärarens behörighet, om inte läraren eller förskolläraren tidigare har genomfört en sådan 

introduktionsperiod. (2010:800) 

 

Syftet med att ha ett introduktionsår är bland annat att ”utveckla lärarens förståelse för skolan 

som arbetsplats samt dess roll i samhället, bidra till en trygg och utvecklande arbetsmiljö, 

stimulera till professionell utveckling samt att ge läraren stöd yrkesmässigt, personligt och 

socialt.” (2014:44) I samband med ett krav på att alla nyblivna lärare ska få ett introduktionsår 

krävs det också att läraren ska få en mentor. Det står i skollagen att ”Mentorn ska vara 

legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare. Han eller hon ska ha tillräcklig erfarenhet av 

arbete som lärare eller förskollärare för uppgiften som mentor.” (2011:326) 

 

I en stor undersökning angående läraryrket framgick det att 68,9 procent av lärarna hade tillgång 

till ett introduktionsår, men att endast 43,3 procent fick det (OECD 2013). I Sverige år 2013 

gjordes en undersökning angående hur många nyexaminerade lärare som får en mentor under 

sitt första år inom yrket. Det visade sig att mindre än 60 procent får tillgång till mentor under 

introduktionsåret, vilket är positiv med tanke på hur det var för några år sedan. Dock är det 

skrämmande lågt eftersom alla nyblivna lärare har rätt till ett introduktionsår med hjälp av 

mentorskap och support ifrån sin arbetsplats. (Lärarförbundet 2014-08-28)  

 

1.2.2 Verkligheten som lärarna möter under första året 

En studie har undersökt hur arbetsplatsen har påverkat lärare under sitt första år i yrket. En 

lärare hävdade att hennes lärarutbildning inte hade förberett henne för vad som skulle komma, 

ensamt arbete med lite hjälp av kollegor, rektor och mentor. Lärarens mentor befann sig på 

skolan endast två dagar i veckan och undervisade då själv klasser på andra sidan av skolan, men 

också utifrån ett helt annat didaktiskt perspektiv. En annan lärare har uppgett att han tvärtemot 

hade en kollega som var ansvarig inom stöd och hjälp på skolan som arbetsrumskollega och 

mentor, hade gott om resurser för att utöva alla möjliga aktiviteter samt kunde jobba fritt utifrån 

de läroplaner som fanns. Att ha en erfaren mentor att diskutera med och lära sig om skolan var 

en viktig del i att hans första år som lärare blev bra. Enligt studiens resultat och litteratur ger 
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det en bild av att många skolor ger inadekvat stöd och hjälp till nyblivna lärare som jobbar sitt 

första år. (Smyth 1995) 

 

Andra studier visar också att många av de svårigheter som nyblivna lärare stöter på handlar om 

just otillräckligt stöd, men också höga krav, diffusa förväntningar, otillräckliga resurser, 

konflikter mellan kollegor och att arbetet inte motsvarar tidigare förväntningar. Många skyller 

på de nyexaminerade lärare som kommer ut till arbetslivet att de inte har vad som krävs och att 

andra skyller på den lärarutbildning som ska förbereda inför arbetslivet som lärare. Dessa 

faktorer gör att ungefär hälften av alla nyblivna lärare kommer att sluta inom sju år, där de flesta 

slutar redan efter två år. (Gordon & Maxey 2000) 

 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har gjort en internationell 

undersökning, Teaching And Learning International Survey (TALIS), där de frågade hur många 

av lärarna som skulle välja att jobba som lärare om de fick välja igen. Av alla som svarade i 

Sverige var det 53,4 procent som hade valt att jobba som lärare igen (medelvärdet för alla länder 

som deltog var 77,6 procent). De frågade även lärarna hur många som tror att deras yrke 

uppskattas av samhället, i Sverige svarade 5 procent att de tror det (medelvärdet för alla länder 

som deltog var 30,9 procent). (OECD 2013)  

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Förväntningar, svårigheter & orosmoment 

Paulin har gjort en avhandling i Sverige om lärarnas första år och de svårigheter de möter.  

Under första terminen kände de nyblivna lärarna sig ensamma och saknade stöd.  De hade svårt 

att hantera många av de situationer som de mötte under första terminen. De fick inte 

introduktion till yrket och kände sig osäkra, bland annat i att hantera krävande 

klassrumssituationer. Många av dessa lärare fick skolans mest krävande klasser, för att de gamla 

kollegorna inte längre klarade och orkade med dem. Klassrumssituationer beskrevs som 

kaotiska och att det var svårt att hålla ordning i klassrummet samt att skapa arbetsro. 

Gemensamt för de nyblivna lärarna var också att de var väldigt engagerad ville göra ett bra jobb 

och lyckas, men att det upplevdes som svårt. Under den första terminen upplevde lärarna stor 

tidsbrist och de mötte många konflikter med eleverna, men också med kollegor och föräldrar. 

(2007, s. 162-166) 
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Under andra terminen upplevdes fortfarande tidsbrist, kaos och disciplinproblem, även fast 

lärarna kände eleverna bättre och kunde se och förstå saker som sker runt omkring bättre än 

tidigare. Lärarna beskrev att det var svårt att använda roliga och fria arbetsformer i 

undervisningen, eftersom det skapade kaos. Fokus lades på att leta efter bra och fungerande 

arbetsformer. Lärarna kände sig utmattade redan tidigt efter terminen hade börjat och de kände 

sig fortfarande ensamma samt att de hade ett behov av stöd och tips, men mentorer och arbetslag 

fungerade inte eller fanns inte över huvudtaget. Lärarna tyckte att det var svårt att se elever som 

mår dåligt och att det inte var mycket man kunde göra åt det, speciellt när föräldrarna inte 

brydde sig. Lärarna hade fått ett bredare perspektiv på skolan som organisation jämfört med 

den första terminen. (Paulin 2007, s. 166-167) 

 

Under tredje terminen upplevde lärarna fortfarande mycket stress och tidsbrist. Flera av lärarna 

hade uppdrag utöver att undervisa och att vara klassmentor. Problem som eleverna tidigare haft 

bestod och lärarna började acceptera att det inte fanns något att göra för att hjälpa dem. De 

började koppla bort problemelever, vilket resulterade i att de fick mer tid och fokus på andra 

elever och undervisningen. Lärarna hade svårt att förstå elevernas respektlösa beteende, vilket 

gjorde att lärarna började tappa arbetslusten, blev trötta och uppgivna. Det fanns fortfarande 

mycket konflikter, även så svåra att de inte var möjliga att lösa. Sammanlagda arbetsbördan 

började ta på lärarnas krafter och några funderade på sitt val av yrke, men de flesta stannade 

kvar i yrket. Enligt lärarna var eleverna och relationerna med dem det bästa i yrket, det var värt 

all stress, ångest och svårigheter. (ibid, s. 167-168) 

 

Hebert & Worthy (2001) har gjort en fallstudie om ett framgångsrikt första år i läraryrket. I 

studien har en 24-årig nyexaminerad idrottslärare observerats och intervjuats under sitt första 

år på en kommunal skola i USA. Data samlades under en period på nio månader och inkluderade 

sju intervjuer, en enkät och tre observationer. Fokus har lagts på lärarens upplevelser, 

erfarenheter, beskrivningar och tolkningar om sitt första år. Resultatet visade att det var flera 

faktorer som påverkade framgången under första året. Några av de faktorerna var lärarens 

förberedelser innan arbetet började, personlighet, förväntningar, skolomgivningen och att ha en 

aktiv roll i skolsammanhang. Resultatet föreslår att för att nå ett framgångsrikt första år som 

lärare är det viktigt med samspel mellan förberedelser, personlig bakgrund och arbetsplatsens 

kvaliteter. Det som också påverkade framgång var realistiska förväntningar och förståelse om 

svårigheterna med klassdisciplin. Skolans kvaliteter hade också betydelse för att få ett 

framgångsrikt första år. Läraren beskrev sin arbetsplats som att den hade en nåbar och stödjande 
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administration, rikligt med material och en icke våldsam miljö, vilket gjorde skolan till en 

önskvärd arbetsplats där nyblivna lärare kan lyckas. Vad som också är viktigt är att läraren hade 

förståelse för vad som förväntade henne i arbetet. I studien konstaterar de att det som bidrog till 

ett framgångsrikt första år inte var skolans kvaliteter utan lärarens kännedom och förståelse om 

skolans kvaliteter. Lärarens framgång kan förklaras en del med sin personlighet och 

livssituation. Lärarens livssituation och begränsad familj utanför skolan gjorde att hon kunde 

satsa och spendera mycket tid på arbetet. Lärarens personlighet bidrog till framgång genom att 

hon var självsäker och energisk samt engagerad i undervisning. (Hebert & Worthy 2001)  

 

He & Cooper (2011) har skrivit om nya lärares bekymmer och oro innan de börjat jobba som 

lärare och hur de har jobbat med dessa orosmoment. I studien deltog fem lärarstudenter. De 

blev intervjuade under deras två år på lärarutbildning samt under det första året i yrket. 

Intervjuer efter lärarstudenternas praktikperiod visade på tre huvudmoment som skapade oro 

hos lärarstudenterna: styrning och hantering av klassrum, elevmotivation samt föräldrarnas 

engagemang och inblandning. Efter första året i yrket hade lärarnas oro om klasskontroll 

minskat, medan de fortfarande fick jobba mycket med att motivera eleverna. Fyra av fem lärare 

beskriver sitt första år som ansträngande, och att de fick spendera mycket tid i skolan och ändå 

fortsätta med att göra jobbrelaterade saker hemma. Efter första året i yrket mötte novislärarna 

nya utmaningar: provstress; brist på aktuella och uppdaterade resurser samt administrativt stöd; 

brist på föräldrarnas engagemang; att hitta en balans mellan yrkes- och privatliv. Under 

studieperioden kunde författarna upptäcka ett antal strategier som lärarna utvecklade för att 

hantera utmanande och svåra situationer. Lärarna tog hjälp av sina elever för att kunna motivera 

dem samt gav uppgifter, genomförde observationer och klassdiskussioner för att skapa 

relationer till eleverna och deras familjer. Lärarna fokuserade på positiva erfarenheter, 

elevernas framgångar samt positiv feedback från föräldrar för att upprätthålla sitt eget 

engagemang inom lärarjobbet. Dessutom försökte lärarna hitta individuella strategier för att 

hantera frustration och stress. (He & Cooper 2011) 

 

1.3.2 Behov av stöd 

Lärares behov av hjälp och stöd har undersökts i sex olika studier. En sammanfattning av dessa 

studier visar vad nyexaminerade lärare behöver hjälp med under sitt första år inom yrket och 

har kommit fram till tolv arbetsuppgifter som de behöver hjälp med:  
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1. att hålla ordning i klassrummet  

2. att få information om skolsystemet  

3. att tillhanda undervisningsmaterial och resurser  

4. planering, organisera och hantera instruktioner samt andra professionella 

ansvarsområden 

5. att bedöma elever och utvärdera deras utveckling 

6. att motivera eleverna 

7. att använda effektiva lärarmetoder 

8. att ta hand om elevers individuella behov, intressen, kunskaper och problem 

9. att kommunicera med kollegor, administratörer och annan personal 

10. att kommunicera med föräldrar 

11. att anpassa sig till sin miljö och lärarroll 

12. att få känslomässigt stöd (Gordon & Maxey 2000) 

 

Feiman-Nemser skriver i sin artikel What new teachers need to learn att den brist på stöd som 

nyexaminerade lärare får bidrar till att lärare inte får den hjälp de behöver för att utvecklas och 

lyckas på jobbet. Hon säger vidare att ”nyexaminerade lärare nu står inför samma krav och 

förväntningar som ställs på sina mer erfarna kollegor” (2003, s. 25). 

 

Brock och Grady (1998) har undersökt nyblivna lärares introduktionsprogram och rektorns roll 

i det. I studien deltog 49 nyblivna lärare som börjat sitt andra år i yrket, 56 rektorer samt nio 

lärare som gick en universitetskurs inriktad för nyblivna lärare. Lärarna fick beskriva problem 

de mötte under sitt första år i yrket, förväntningar de hade om stöd från rektorn samt annat de 

tyckte borde vara med i introduktionsprogrammet. Rektorerna fick beskriva problem de hade 

haft med nya lärare, förväntningar de hade på nya lärare och hurdant stöd de erbjöd under första 

året. 

 

Rektorerna förväntade sig att nya lärare hade en professionell attityd, tillräckligt med kunskap 

om sitt ämne, bra kunskaper angående hantering av klassrum, utmärkta kommunikativa 

kunskaper, en tro om att alla barn kan lära sig samt en längtan efter att hjälpa elever att lyckas. 

Enligt nyblivna lärare var en av de viktigaste förväntningarna på rektorn att kommunicera 

kriterier för bra undervisning. Några lärare önskade också schemalagda möten med rektorn, 

samt feedback och bekräftelse. Både lärarna och rektorerna nämnde liknande problem och 
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svårigheter under det första året. Lärarna upplevde följande problem: hantering och disciplin 

av klassrum, jobba med elever med speciella behov, att ställa lämpliga förväntningar på 

eleverna, stresshantering, hantering av arga föräldrar, hinna med pappersarbete, utvärdering och 

betygsättning, hantering av elevkonflikter, varierande undervisningsmetoder, lektionernas 

tempo, hantering av elever med olika färdigheter samt känslan av otillräcklighet. Rektorerna 

erbjöd stöd i form av att de introducerade skolanläggningen, erbjöd mentorer samt spenderade 

mer tid för att jobba individuellt med de nyblivna läraren. Lärarna föreslog ett behov av att 

introduktionsprogram ska pågå hela första året samt att det inkluderar mentor. (Brock & Grady 

1998) 

 

1.3.3 Arbetsplatsens påverkan på idrottsläraren 

I en studie om nyexaminerade idrottslärares upplevelser om sin arbetsplats under första året i 

yrket, uttryckte alla 12 deltagare att arbetsplatsen påverkade hur första året upplevdes. 

Resultatet visade fem stora arbetsplatsfaktorer som påverkade deras upplevelser om sitt första 

år: idrottsundervisningens faciliteter, närvaro eller frånvaro av lärarkollegor, schemaläggning 

av idrottslektioner, organisationsmiljö och elever. Idrottsfaciliteter påverkade både lärarnas 

undervisningsmetoder och vilka aktiviteter de kunde erbjuda. Upplevelser om kollegor 

varierade och de som var ensamma idrottslärare gillade sin autonomi, men kunde önska att ha 

någon att diskutera och dela idéer med. De flesta lärarna upplevde att det var för lite schemalagd 

tid för idrott och därför hade de svårt att nå sina mål med undervisningen. Studien visade också 

att nyexaminerade lärare förväntades prestera lika bra som erfarna kollegor. Många av de nya 

idrottslärarna fick en mentor, men de upplevde ändå att de inte fick tillräckligt med hjälp. De 

var många som upplevde en ”verklighetschock” och de hade inte förväntat sig så bristande 

faciliteter, strikta undervisningsscheman eller bristande stöd från ledning och kollegor. (Smyth 

1995) 

 

Stroot, Collier, O'Sullivan och Englands (1994) studie om idrottslärares arbetsmiljö visade 

liknande resultat. Enligt deras studie kan faktorer på arbetsplatsen antingen förbättra eller 

förhindra en lärares förmåga att göra sitt jobb. De mest nämnda arbetsplatsfaktorer, som 

förbättrade idrottslärarnas förutsättningar att göra sitt jobb, handlade om faciliteter och 

utrustning samt stödjande administration. Faktorer som förhindrade deras jobbutförande 

handlade om begränsningar med schemat samt uppgifter utanför undervisningen. Kollegor 

påverkade också lärarnas upplevelser om arbetsplatsen. 
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En studie undersökte ”wash-out” på två nyexaminerade idrottslärare och hur arbetsplatsen kan 

ha påverkat hur kraftig wash-out de fick. Med wash-out menar studien de ideer och 

föreställningar som lärare lärt sig under utbildningen men som inte följs när de kommer ut i 

yrket. Resultatet visade att båda lärarna hade wash-out i vissa områden och att det var flera 

arbetsmiljöfaktorer som kunde ha påverkat till wash-out. Två faktorer som bidrog till wash-out 

var att båda lärarna saknade lokal och utrustning under sitt första år, för att de byggde om 

skolan, och den andra faktorn som bidrog till wash-out var att idrottsämnet hade låg status och 

prioriterades minst i de skolorna. Faktorer som hämmade wash-out var bland annat: att de hade 

andra idrottslärarkollegor och kunde samarbete med dem, att de fick idrottslokal och utrustning 

när skolan byggts klart, att de fick stöd från rektorn samt hade kontroll över sin undervisning. 

En annan viktig faktor var att lärarna jobbade aktivt mot de negativa faktorer som kunde bidra 

till wash-out, till exempel när de inte hade tillräckligt med utrustning kontaktade de närliggande 

skolor och lånade ifrån dem. (Blankenship & Coleman 2009)  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Lundgren (1989, s. 231) har forskat och arbetat fram en teori som han kallar läroplansteorin. 

Läroplanen som finns i dagens samhälle är ett dokument som visar vilka krav som ställs på 

elevernas uppfostran och utbildning. Den teori som Lundgren arbetat fram försöker förklara 

hur dessa krav har kommit till och hur de visas i utbildningen som undervisning eller 

uppfostran. Läroplansteorin försöker svara på tre frågor:  

 

 Hur formulerar man mål för utbildningen?  

 Hur väljer man innehåll för utbildningen? 

 Hur organiseras innehållet i utbildningen? (ibid) 

 

För att besvara dessa frågor delas läroplansteorin upp i tre olika nivåer. Den första nivån 

försöker svara på den första frågan genom att kolla tillbaka i tiden, hur den historiska 

utvecklingen av läroplaner har sett ut och hur det kan påverka dagens syfte, mål och innehåll i 

läroplanen. Men också hur samhällets ideologier om utbildning och uppfostran spelar roll för 

hur läroplanen byggs upp. Den kunskap som nämns i läroplanerna, som undervisningen ska 
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innehålla, är viktig och ett krav att alla lärare ska beröra. I den första nivån undrar man varför 

just den kunskapen i läroplanen är viktig. (Lundgren 1989, s. 231)  

 

Den andra nivån beskriver hur läroplanerna konkret tillverkas och när beslut tas. Men också 

hur forskning tas i beaktning för att utvärdera vilket innehåll som ska tas med angående mål 

och metoder för utbildningens undervisning. Med utgångspunkt ifrån de organisatoriska 

ramarna talas det här om vilka ekonomiska värden som utbildningen får, vilket behov den har 

av personliga och materiella resurser. (Lundgren 1989, s. 232)  

 

Den tredje och sista nivån beskriver hur den färdiga läroplanen gestaltas i undervisningen med 

de organisatoriska faktorer som finns på den skolan, eller i den kommunen och hur 

undervisningen då leder till olika typer av inlärning beroende på till exempel vilka 

förutsättningar som finns på skolan. Att all inlärning sker enskilt hos varje individ i 

undervisning och att man måste kolla på de två första nivåerna för att förstå och tolka den tredje 

nivån. (Lundgren 1989, s. 232)  

 

Att fundera över Lundgrens tre nivåer och förändra utbildningen handlar således om att 

förändra metoder, att kunna tillämpa kunskap om inlärning samt förbättra lärarutbildningen och 

urvalet av lärare. Genom att till exempel öka kraven på de som söker till lärarutbildningen och 

att utvärdera den lärarutbildning vi har idag för att den ska utvecklas och bli bättre. (Lundgren 

1989, s. 233) Den andra och tredje nivån har nyckelordet ram som utgångspunkt för att förklara 

”hur ett utbildningssystem byggs upp materiellt, hur organisatoriska ramar etableras, hur en 

arbetsledning inom utbildningen görs, som i sin tur cementerar organisationen”. (ibid) 

 

Linde beskriver även han läroplanen i tre olika nivåer som kan liknas, till viss del vid Lundgrens 

tre nivåer. Linde beskriver läroplanens process genom formulering av läroplanen, tolkning av 

läroplanen och användandet av läroplanen i samhället utifrån tre olika arenor: 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. (Linde 2006, s. 56) Han 

menar att ”stoffurvalet i undervisningen inte är detsamma som den förskrivna läroplanen, utan 

att denna tolkas med tillägg och fråndrag, dels beroende på lärares intentioner, rutiner och 

repertoarer men också genom begränsande ramar och praktiska betingelser” (ibid, s. 18). 

Formuleringsarenan handlar om att bestämma vilka kunskaper som ska förmedlas och vad som 

ska finnas med i skolämnets innehåll (Linde 2006, s. 38-39). Transformeringsarenan handlar 

om att det sker en tolkning av läroplanen, det görs tillägg och fråndrag beroende på läsaren. 



10 

 

Vad som påverkar tolkningsfriheten är bland annat om ämnet är svagt- eller starkt 

avgränsat/inramat. Ett starkt avgränsat/inramat ämne är till exempel matematik och ett svagt är 

till exempel geografi. (ibid, s. 48-50) Realiseringsarenan handlar om hur undervisningen ter sig 

i användet av läroplanen, till exempel hur lärarna håller i lektionerna och vilka aktiviteter som 

utförs (ibid, s. 65). Olika ramfaktorer påverkar den formulering, tolkning och realisering som 

sker av läroplanen.  

 

Tiden till förfogande är en viktig faktor för tolkningen av läroplanen. Andra yttre begränsningar 

är antalet elever i klassen, utrustningen såsom laboratorier, bibliotek etc. Dessa fysiska ramar 

begränsar lärarens handlingsutrymme. Även reglerande ramar som t.ex. betygssystemet och 

formella kompetenskrav på lärarna påverkar innehållet. Statliga beslut, som inte avser själva 

läroplanens föreskrifter om innehåll utan andra saker, är mycket bestämmande för vad som 

faktiskt väljs ut. Ramfaktorteori, kallas denna tradition i läroplansforskning där relationerna 

mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsande yttre betingelser studeras. (ibid, s. 15) 

 

Den så kallade ramfaktorteorin utvecklades ursprungligen av Urban Dahlöf, som introducerade 

ämnet redan 1967 (Dahlöf 1999). Teorin handlar om de olika ramar som begränsar 

undervisningen och som inte kan kontrolleras av lärare eller elever. 

 

 

Figur 1 – Enkel förklaring av ramfaktorteori (framställd av författarna). 

 

Bilden visar att politiska och administrativa beslut påverkar de ramar som man ute på skolorna 

jobbar utefter och som i sin tur påverkar vad som sedan är möjligt att göra i undervisning och 

därmed vilka resultat som lärare i undervisningen kan uppnå (Lindblad, Linde & Naeslund 

1999, s. 98).  

 

Teorin har sedan vidareutvecklats av Lundgren. Lundgren har formulerat tre olika 

ramkategorier: konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar. 

Konstitutionella ramar inkluderar bland annat skollag och styrdokument. Organisatoriska ramar 

handlar om bland annat klasstorlek, tidsplanering och ekonomiska resurser. I fysiska ramar 

ingår skolans miljö, lokaler och läromaterial. (Lundgren 1989, s. 233) Utvecklingen av 

ramfaktorteorin har tagit en väg genom reproduktionsteorier, som försöker förklara hur 

samhället återskapas. Förklaringen av hur skolan reproduceras i koppling till de ramfaktorer 

som finns kom till att bli av intresse och forskning kunde visa hur skolan reproducerade en del 
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av samhället som finns idag, till exempel brister i jämställdhet. Det finns alltså annat än ramarna 

som påverkar skolans möjligheter, bland annat traditioner i klassrummet, och att ramarna med 

tiden påverkas beroende på den kultur och politisk makt som finns i samhället idag. Teorin har 

utvecklats från att vara enkel till att bli komplicerad, genom att inte endast ta hänsyn till statens 

tydliga ramar utan också dess samspel mellan de sociala och historiska förutsättningar som 

finns. (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 98-99) Utgångspunkten i ramfaktorteorin är att 

alla elever ska få en likvärdig utbildning och att skolornas olika ramar påverkar lärarens 

möjligheter att undervisa, lärarna måste anpassa sig till ramarna (Raza, Bhatti, Maitlo, Rizvi & 

Shaikh 2002, s. 171).  

 

I denna studie ska ramfaktorteorin tillsammans med läroplansteorin användas som 

utgångspunkt för att analysera idrottslärarnas upplevelser av det första året i yrket och hur dessa 

ramar kan påverka upplevelserna. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare upplever sitt första år på jobbet. 

 

1. Hur upplever idrottslärare det sociala samspelet och stödet mellan skolledning, 

arbetskollegor och elever? 

2. Hur upplever idrottslärare den fysiska miljön i skolan samt skolan som organisation? 

3. Vilka förväntningar och krav ställs på nya idrottslärare? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

För den här studien valdes en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Att använda sig av kvalitativ 

intervju innebär att försöka förstå personen, dess synpunkter och få en bild av människans 

livsvärld innan man kommer med vetenskapliga förklaringar (Dalen 2008, s. 11). Att få ut 

tillräckligt med information och även att få ut sanningen är en utmaning som den som intervjuar 

står inför. Det förutsätter att personen är insatt i ämnet eller situationen men ändå är en person 

som står utanför (ibid, s. 12-13). Vi kommer att använda oss av en form av intervjuer som är 

semi-strukturerade med färdiga öppna frågor men också delvis stängda frågor, där deltagaren 
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alltså pratar öppet men inom våra ramar. Ett genomförande av sådana intervjuer innebär att man 

har ett öppet fenomenologiskt förhållningssätt, där man vill förstå utifrån den intervjuades 

perspektiv, höra personens berättelser och gå i dess fotspår (Kvale & Brinkmann 2009, s. 140). 

För att göra det möjligt behöver vi utarbeta en intervjuguide som vi använder oss av för att 

skapa de intervjufrågor som ska svara på syftet och frågeställningarna (Dalen 2008, s. 30-31). 

 

Att skapa en miljö som är öppen där deltagaren känner sig välkomnad kan påverkas av både 

den som intervjuar men också av omgivningen i sig. Att ställa en svår och jobbig första fråga 

kan skapa en miljö där deltagaren känner sig på påhoppad och inskränkt, formulering och val 

av frågor är viktigt att tänka på. Omgivningen där vi har intervjun ska vara en plats som passar 

både deltagaren samt den som intervjuar, att den har en lugn och avslappnad känsla. (ibid, s. 

31-33)  

 

2.2 Urval 

Noggrant urval av deltagare är viktigt eftersom det då blir lättare att svara på syfte och 

frågeställningar. Det behövs en urvalsgrupp som är representativ för vad studien syftar till att 

undersöka. Relevant för den här studien var att hitta nyligen examinerade idrottslärare som har 

jobbat ett till tre år på någon grundskola eller gymnasium. Urvalsgruppen i en kvalitativ 

intervjustudie behöver inte vara lika stor som i en kvantitativ intervjustudie, vilket betyder att 

antalet idrottslärare som intervjuas inte är mest väsentligt utan att intervjumaterialet är av så 

bra kvalitet att analys och tolkning är möjligt (Dalen 2008, s. 54-55). Enligt Kvale & Brinkmann 

är det normalt att intervjua 5-25 personer i en vanlig intervjustudie, men att det ibland kan vara 

bättre att ge mer tid till förberedelser av intervjuer och analys än att fokusera på att få ett stort 

antal intervjuer (2009, s. 130). På grund av brist på tid och resurser valdes att göra ett färre antal 

intervjuer för att lägga fokus på kvaliteten i intervjuerna. 

 

För att hitta idrottslärare som passade in i studiens urval skickades e-post till 20 olika rektorer 

på gymnasieskolor inom Stockholm stads kommun. Tre av dessa 20 svarade på förfårgan om 

deltagande men ingen av dem kunde delta. På grund av detta byttes utgångspunkt och alla 

skolnivåer inkluderades. Då kontaktades också bekanta som gått på Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Tanken var från från början att även ha med nyblivna 

idrottslärare som inte tagit examen från GIH för att få en större bredd i urvalsgruppen. Fyra av 

de bekanta från GIH som kontaktades var positiva till att delta i undersökningen, dock var två 
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upptagna med skolstarten och kunde inte delta. Flera deltagare behövdes och då kontaktades 

GIHs administration. Vi fick då kontaktuppgifter till 20 idrottslärare som nyligen tagit examen, 

vilka kontaktades via e-post. Två av dessa ville delta i undersökning och då blev det totala 

antalet idrottslärare som deltog i studien fyra.  

 

2.2.1 Presentation av deltagarna 

Här presenteras grundläggande information om deltagarna för att visa deras bakgrund, 

erfarenhet och arbetssituation under det första året som idrottslärare.  

 

 

Tabell 1. Information om deltagarna (namnen är fiktiva).  

 Torulf Valdemar Råbine Zelda 

Utbildning Ettämneslärare GIH 

(3,5 år)  

Tvåämneslärare GIH 

(4,5 år)  

Tvåämneslärare GIH 

(4,5 år)  

Treämneslärare SU & GIH 

(6,5 år) 

Tid som lärare 6 månader 2,5 år 1,5 år 1 år 

Typ av skola Grundskola 

(kommunalskola) 

Gymnasieskola 

(kommunalskola) 

Grundskola (friskola) Gymnasieskola (friskola) 

Timmar (h)  

per vecka 

20 h 17-18 h 16 h (90 procent) 12,5 h idrott 

(3 h annat) 

Antal elever 

läraren har i 

idrott och hälsa 

300 elever 380 elever 200 elever 340 elever  

Klasstorlek 21-25 elever 27-30 elever 22 elever 35 elever 

 

 

2.3 Utformning av intervjumall 

Ett av de viktigaste momenten i studien är att utforma en intervjumall som leder studien i den 

riktning som är tänkt, det vill säga att intervjufrågorna besvarar syftet och de frågeställningar 

som studien avser att svara på. Eftersom det som sägs under intervjuerna är det enda 

arbetsmaterial som kan jobbas med senare, krävs alltså svar som ger mycket och relevant 

information (Dalen 2008, s. 31-33). 

 

Vid arbetet med intervjumallen krävs det först att en tydlig formulering av syftet och att 

frågeställningarna är klara för att kunna ställa intervjufrågor som täcker det område som avses 

att undersöka. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar utfördes semi-

strukturerade intervjuer, där vi utgick från ett öppet samtal där personen som blir intervjuad 

svarar öppet och beskrivande men där intervjuaren kan styra samtalet genom att ställa frågor 
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om det som kanske inte nämns. Det är lättare att få ut mycket information samt information om 

det som studien avser att mäta genom det arbetssättet. Processen med att utforma frågorna var 

lång och tog tid, men när frågorna började formuleras blev det väldigt tydligt i vilken riktning 

vi skulle gå eftersom syftet och frågeställningarna var tydliga och då lättare att besvara. (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 146) För att strukturera intervjuerna har en intervjuguide guide gjorts 

som avser att dela upp intervjufrågorna i olika kategorier, för att ge en bättre överblick över 

samtalet (ibid, s. 126).  

 

Innan intervjuerna startade fick alla deltagare ett missivbrev (se bilaga 2 ”Missivbrev”) på e-

post för att ge dem en bättre förståelse för studiens syfte. Missivbrevet togs även med till varje 

intervjutillfälle om någon missat att läsa den. I missivbrevet presenterade vi oss själva, 

informerade om studiens syfte, studiens omfattning, att intervjuerna kommer att spelas in, att 

inspelningarna endast kommer vara tillgängliga för oss som skriver uppsatsen och att de 

kommer att raderas då uppsatsen är klar samt att den slutgiltiga versionen av arbetet kommer 

att offentliggöras. Efter utformningen av intervjumallen (se bilaga 3 ”Intervjumall”) gjordes en 

pilotintervju med en person som uppfyllde urvalskriterierna, för att säkerställa att frågorna är 

tydliga och att de genererarde svar i linje med studiens syfte. 

 

2.4 Standardisering av intervjuer 

För att skapa en standardiserad intervjumiljö genomfördes intervjuerna på de skolor som 

intervjupersonerna jobbar på. Vi var även båda på plats vid varje tillfälle för att en kunde hålla 

i intervjun och den andra kunde skriva ned anteckningar och säkerhetsställa att samtalet täckte 

upp alla områden i intervjun. En andra anledning till varför båda var på plats var för att två 

inspelningar av intervjun då kunde göras och eventuella problem med inspelningen kunde då 

undvikas.  

 

Vi kommer att utgå ifrån Kvale & Brinkmanns kunskaper om olika typer av intervjufrågor för 

att standardisera intervjuerna:  

 Inledande frågor för att ge personen som blir intervjuad en chans att få säga det han eller 

hon tycker och tänker 

 Uppföljningsfrågor för att visa på nyfikenhet, delaktighet och för att fortsätta samtalet 

framåt 

 Sonderande frågor för att få fram mer inom ett område utan att påverka utfallet 
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 Specificerande frågor för att komplettera de sonderande frågorna och vara mer specifik 

 Direkta frågor för att fylla upp det som inte har sagts inom ett visst område 

 Indirekta frågor för att få en bild av hur intervjupersonen förhåller sig till andras 

tankesätt 

 Strukturerande frågor för att gå vidare i samtalet 

 Tystnad och tolkande frågor för att få ut mer information samt få svar på att man fått en 

korrekt förståelse av vad som tidigare sagts. (2009, s. 152)    

 

2.5 Genomförande av intervjuer 

Alla intervjuer genomfördes på respektive lärares egen skola, i ett rum där vi kunde prata ostört. 

Tillfällena då intervjuerna ägde rum bestämdes av respektive lärare, då det passade deras 

schema. Innan intervjuerna startade pratade vi allmänt med respektive lärare och de fick en 

chans att åter ta del av missivbrevet. Innan intervjuerna frågade vi om lov att få spela in samtalet 

och alla lärare tillät inspelningen. I alla intervjuer följdes intervjuguiden noggrant och i de flesta 

intervjuer behövdes inga sonderande frågor då lärarna berättade omfattande och detaljerat om 

sina upplevelser. Intervjuerna tog mellan 30 till 70 minuter, majoriteten av intervjuerna tog 

omkring 60 minuter. Efter att vi var klara med intervjuguidens frågor kontrollerades att vi hade 

fått svar på alla frågor och eventuellt ställdes någon mer fråga för att fylla på med det som 

saknades.  

 

2.6 Databearbetning 

Det första steget i databearbetningen var att skriva ut intervjuerna från inspelningarna, vilket är 

en process som ska göras noggrant. Eftersom inspelningen är från ett samtal mellan två personer 

som kan ha skilda sätt att tänka, tolka och uttrycka sig åligger det personen som skriver ut 

intervjun att uttrycka sig i texten så att både den intervjuade och intervjuaren känner igen sig i 

vad som sagts. Icke-verbala uttryck som till exempel kroppsspråk och ironi kan inte noteras 

genom inspelning och är därmed svåra att få med i en utskrift. Att skriva ned en ironisk mening 

kan ge läsarna en bild som inte är korrekt. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 193-198) 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes av oss, för att inte missa de icke-verbala uttryck som 

förekom. 
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2.6.1 Innehållsanalys 

Det andra steget i processen var att analysera den data som transkriberats. Metoden som 

användes för att analysera transkriberingarna var innehållsanalys. Innehållsanalys har tidigare 

används mycket inom mediastudier, men har senare utvecklats och använts i exempelvis 

psykologi, sociologi och pedagogik. Innehållsanalys kan användas som metod i analys av bland 

annat dagböcker och intervjuer. (Danielsson 2012, s. 330-331) 

 

I kvalitativ innehållsanalys av intervju kan en mall på datorn användas som stöd, där alla 

transkriberade intervjuer sätts in. Mallen byggs sedan upp med hjälp av olika analysenheter 

såsom meningsenheter, koder, (sub)kategorier och/eller (sub)teman. (ibid, s. 336) 

   

 Meningsenhet: ett antal ord, till exempel del av eller hel mening som har gemensamt 

budskap. Underlag för koder. 

 Kod: den reducerade/kondenserade meningsenheten, som kan beskrivas med bara ett 

ord. Underlag för kategorier. 

 Kategori: en grupp av koder som har liknande innehåll. Underlag för eventuellt tema. 

 Tema: kan binda samman kategorier.  (ibid, s. 333) 

 

Transkriberingar måste läsas flera gånger för att kunna avgränsa meningsenheterna och de kan 

färgmarkeras i mallen på datorn för att tydliggöra uppdelningarna. Det kan vara bra att bli klar 

med uppdelning av analysenheter med alla intervjuer innan man går vidare med bearbetning av 

data. (ibid, s. 336-337) 

 

Innehållsanalysen av transkriberingarna i den här studien resulterade i kategorier och 

subkategorier. Kategorierna blev: förväntningar och förberedelser; arbetsmiljö; socialt 

samspel och stöd; elevrelationer. Två av kategorierna har subkategorier. Subkategorierna för 

Arbetsmiljö blev: material och resurer; lokaler och fysisk miljö; yrkespåfrestningar; 

klasstorlek och arbetstid. Subkategorierna för socialt samspel och stöd blev: kollegialt stöd och 

relationer; mentorskap och introduktion.  
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2.7 Tillförlitlighetsfrågor 

För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forksning används dessa fyra begrepp: trovärdighet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Trovärdighet handlar om datans 

noggrannhet, precision och om datan svarar på studiens syfte. (Denscombe 2009, s. 378-379) 

På grund av att intervjuerna i den här studien blev omfattande kan datan avses ha bra precision 

och svara på studiens syfte, det vill säga att studien har en hög trovärdighet.  Forskare kan även 

använda sig av triangulering, vilket innebär att jämföra sin egen data med studier som redan 

har gjorts inom samma område, för att öka trovärdigheten (ibid, s. 380).  Sett till att tidigare 

forskning har kommit fram till liknande resultat som den här studien ökar det trovärdigheten. 

Att låta de som intervjuats få läsa igenom och bekräfta den data som samlats in kallas för 

respondentvalidering, vilket också används för att kontrollera resultatens trovärdighet (ibid). I 

den här studien har respondentvalidering inte använts.  

 

Tillförlitlighet handlar om metodens genomförande och om andra forskare skulle kunna 

reproducera studien med dess metodinstrument och få samma resultat (ibid, s. 381). Den 

intervjuguide som har utformats i den här studien är tydlig och omfattande, vilket bidrar till att 

andra forskare skulle kunna göra samma intervju och få ut liknande svar. Även fast intervjuerna 

har haft en semi-strukturerad ingång, för att eventuellt kunna ställa sonderande frågor, har den 

till slut blivit mer av strukturerad form där intervjuguiden har följts till störst del. En fullständig 

redogörelse har även gjorts av metoden, genomförandet samt analysen av data. Enligt 

Descombe (2009, s. 389) ökar dessa faktorer studiens tillförlitlighet. 

 

Generaliserbarhet handlar om hurvida studiens resultat kan överföras till andra situationer eller 

om det är unik för sig (ibid, s. 382). I den här studien är generaliserbarheten låg för att vi har 

ett litet urval som inte är representativ för en större grupp.  Eftersom det finns en stor variation 

i vilka områden som idrottslärarna jobbar på, vilken tidigare bakgrund de har, utifrån de 

didaktiska överväganden som de väljer att undervisa i samt deras egen personlighet gör det 

också svårt att generalisera. Men samtidigt är generaliserbarheten hög med tanke på att studiens 

insamlade data har en stor bredd och går på djupet i studiens syfte. Studien har en större 

generaliserbarhet i den specifika gruppen ”nyexaminerade lärare ifrån GIH” med tanke på att 

studien endast har intervjuat lärare som tagit examen ifrån GIH. Enligt Denscombe skulle 

studiens resultat kunna tillämpas på liknande lärare i liknande skolor, om tillräcklig information 

om deltagarna och skolorna finns (ibid, s. 382-383). Presentationen av deltagarna får inte 
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överskrida de forskningsetiska principerna vilket är upp till läsaren om tillräcklig information 

finns för att tillämpa den här studiens resultat på andra nyexaminerade lärare. 

 

Objektivitet handlar om att vara neutral och opartisk som forskare. Kvalitativa data är en 

produkt av en tolkningsprocess eftersom forskarens personlighet och värderingar påverkar 

analysen. (ibid, s. 383-384) I den här studien har vi strävat efter att vara så neutrala som möjligt 

under genomförandet av intervjuerna samt analysering och kategoriserisering av data.  

 

Enligt Dalen är det, i en kvalitativ intervjustudie, viktigt att göra en eller flera pilotintervjuer, 

för att få testa intervjumallen och också för att få testa hur man själv är som intervjuare. Under 

pilotintervjun får intervjuaren värdefull information om sitt beteende samt frågornas 

utformning och hur de fungerar. Pilotintervjun ger också möjlighet att testa om teknisk 

utrustning fungerar som den ska, till exempel mobil med ljudinspelning. (2008, s. 37) För att 

öka tillförlitligheten genomfördes en pilotintervju innan intervjuerna med deltagarna ägde rum. 

Intervjupersonen upplevde frågorna som tydliga och omfattande, därför gjordes inga 

förändringar i intervjumallen. Teknisk utrustning fungerade bra och vi lyssnade på inspelningen 

för att få information om hur intervjufrågorna ställdes, om till exempel personen fick tillräckligt 

med tid till att svara.  

 

2.8 Etiska överväganden 

Under arbetets gång har vi tagit hänsyn till etiska aspekter och deltagarna har informerats om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). 

 

Informationskravet har tagits hänsyn till genom att deltagarna informerats om studiens syfte. 

Att delta och spela in samtalet bestämdes i samtycke med den som intervjuades, enligt 

samtyckeskravet. Deltagarnas personuppgifter hanterades konfidentiellt, det vill säga att inga 

uppgifter som kan ge läsaren en bild av vem som uttrycker sig i texten kommer att framgå. 

Även konfidentialitets- och nyttjandekravet togs i beaktning under inspelning av intervjun 

eftersom det måste framgå tydligt att ingen annan än forskarna kommer att lyssna på 

inspelningarna och att användningen av inspelningarna och anteckningarna endast är till för att 

skriva uppsatsen. (ibid) 
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3. Resultat 

Här presenteras resultat i form av kategorier som tagits fram under innehållsanalysen av 

intervjuerna. Kategorierna är förväntningar och förberedelser (rubrik 3.1), arbetsmiljö (rubrik 

3.2), socialt samspel och stöd (rubrik 3.3) och elevrelationer (rubrik 3.4). Dessa kategorier 

förstärks och förklaras med hjälp av citat och sammanfattande text, utifrån vad som sagts under 

intervjuerna. Majoriteten av citaten presenteras i blockform men det förekommer även kortare 

citat i texten.  

 

3.1 Lärare från första dagen 

Förväntningar och krav som ställs ifrån skolan på nya idrottslärare varierade, två idrottslärare 

tyckte att det ställdes höga krav och de andra tyckte att det inte ställdes några större krav på 

dem. Zelda och Torulf kände att det förväntas att man kan allt och att kraven som ställs på nya 

idrottslärare är de samma som för andra lärare som jobbat där längre.  

 

Äh, men det förväntas ju att man kan allt, det gör det ju faktiskt. Även om folk är med på att man 

är ny och såhär så förväntas det ändå, du är ju lärare första dagen du kommer ut. Jag vet inte om 

det... jag upplever det inte som nån såhär jättepress liksom, men det tror jag ändå att dem förväntar 

sig av en... att man kan allt. Det är vad man funderar på, kan jag allt? (Torulf)  

 

Zelda beskriver hur hon upplevde sitt första år och de krav som ställdes på henne:  

 

Där det förväntas att du ska vara lika professionell som människor som har jobbat i den 

verksamheten i kanske 20, 30 år... när du kommer ut. Du ska möta elever som har samma krav 

på dig som asså en pedagog eller lärare som har jobbat i 50 år eller 30 år eller 20 år. Du möter 

föräldrar på ditt första föräldramöte som har samma krav på dig som någon som har jobbat i 20, 

30 år. Du ska hålla utvecklingssamtal som du aldrig har utbildat dig i, asså inför. Du har ingen 

aning om poängplaner och studieplaner och... ja föräldrasamtal och utvecklingssamtal... asså det 

är ingenting som någon någonsin har pratat med dig om och det förväntas att du ska göra dom 

grejjerna det första du gör när du börjar. Du ska vara mentor kanske för 35 elever i en klass och 

det är ingenting du har haft på din utbildning. (Zelda) 

 

Valdemar och Råbine tyckte att det inte ställdes speciellt höga krav på dem. Valdemar började 

som vikarie och enligt honom kändes det som att rektorn inte lade någon större ansträngning 

vid anställningen.  

 

Första året så ställdes ganska låga eller lite förväntningar, jag var där som en ersättare på ett halvår 

först […] det var inte så mycket mer förväntningar än att jag skulle hålla det flytande och ha 

undervisningen och ersätta de här lektionerna, men inga förväntningar på att jag skulle… ja 

planera långsiktigt eller tänka långsiktigt med eleverna, det var ingen diskussion om hur jag skulle 

tolka läroplanen just för den skolan. (Valdemar) 



20 

 

 

Några möten var schemalagda under den tid som Valdemar hade undervisning, vilket han 

tolkade som att det inte förväntades av ledningen att han då skulle närvara. Råbine tyckte också 

att det inte fanns några större krav och förväntningar från skolans sida. 

 

Jag känner nog inte att jag hade jättemycket krav utan det var nog mer att jag hade krav att jag 

ville hade på ett speciellt sätt och det tror jag utstrålades… asså till både rektor och kollegor 

(Råbine). 

 

Alla idrottslärare hade höga krav på sig själv men förväntningarna på hur arbetet skulle vara 

varierade. Valdemar till exempel kände att det skulle bli roligt att äntligen få komma ut och 

jobba som idrottslärare, en chans för honom att göra avtryck på arbetsplatsen och visa att han 

är duktig.  

 

Det var sex års aktivt väntan nästan på att få bli idrottslärare… äntlingen fick jag jobba med det 

och det var helt underbar känsla. Jag kommer ihåg att jag stannade upp tänkte det… var riktigt 

härligt. (Valdemar) 

 

De resterande lärarna hade förväntningar som fullt ut inte uppfylldes. 

 

Jag trodde att det skulle vara ungefär såhär… kanske mer planeringstid, kanske mer lydiga elever 

om man tänker så, både faktiskt på låg-, mellan- och högstadiet. Att man hade mer utrymme till 

att få arbeta pedagogiskt än med kanske beteenden och ordning och sådär […] Jag trodde att 

eleverna skulle komma såhär, nu vill vi lära oss, och så skulle man bara liksom bara köra på med 

sin planering liksom och beta av den lite så, men nu är det väldigt mycket annat. (Torulf)  

 

Torulf trodde också att det skulle finnas mer tid och sammarbete med kollegor. Råbine 

förväntade sig en bra idrottshall, vilket inte uppfylldes. Zelda lyfte fram problematiken med 

utbildningen under intervjun där frågan om förväntningar på yrket ställdes.  

 

Jag kan känna att vi aldrig pratade riktigt om verkligheten. Vi pratade aldrig om dom 

förutsättningar som faktiskt finns när du kommer på plats... utan vi fick oändligt mycket 

möjligheter och asså vi kunde vara så kreativa... och ha så mycket tid till saker och ting... att bara 

liksom planera en lektion kunde ju liksom ta flera dagar [...] Vi skulle använda oss av hela den 

här gympasalen och bara ta ut allt material, det skulle vara som en lustfylld plats där man bara 

ville dyka ned och utveckla sig som barn... det finns ju inte, asså det finns ju inte, jag kan liksom 

inte se en sånn verklighet när man kommer ut på plats. (Zelda)  

 

Torulf och Råbine lyfte även fram att man inte förväntade sig att vara till exempel rastvakt eller 

omklädningsrumsvakt.  
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Det var ju ganska många saker på GIH som man kände var bra, men precis när man var klar då 

var det ganska många saker som hur ska jag bedöma? När ska eleverna träna? När ska jag göra 

en bedömning? Hur ska jag föra anteckningar för hur det går? Hur mycket ska jag dokumentera? 

... sånna bitar fick man ju inte jättemycket med sig ifrån utbildningen. (Råbine) 

 

Valdemar och Torulf förberedde sig inför arbetet genom att läsa på kursplaner. Valdemar 

skapade även ett par lektionsplaneringar inför skolstarten. Zelda och Råbine förberedde sig inte 

på något speciellt sätt.  

 

3.2 Upplevelser om arbetsmiljön i skolan 

3.2.1 Skolan är fräsch, idrottshallen inte så fräsch 

Nästan alla uppfattade de allmänna lokalerna som bra men att problemet var att idrottshallarna 

låg långt ifrån skolanläggningen och/eller att de inte var speciellt fräscha. Skolan är fräsch, 

idrottshallen inte så fräsch (Torulf). Han säger även att arbetsrummet endast finns i 

idrottshallen, han tycker att det skulle vara bra att ha ett både i idrottshallen och i skolan. Råbine 

tyckte också att skolan var bra men säger om idrottshallen att Den är ganska stor och ganska 

sliten samt att den låg en tågresa bort ifrån skolan. Zelda beskriver sin arbetsplats som inte 

ultimat för att den är uppdelad och lärarna är utspridda på olika ställen. Idrottshallen är ett gym 

som skolan hyr in sig i där de lånar en lokal på ca 70 kvadratmeter som har två pelare i mitten. 

Zelda säger att hon är orolig för att eleverna ska springa in i pelarna och skada sig och att den 

lilla lokalen begränsar hennes möjligheter att bedriva undervisning. Skolan som Valdemar 

jobbade sitt första år på kände han att det inte kunde vara bättre, det enda negativa var att 

idrottshallarna låg långt ifrån skolan.  

 

På den skolan jag var då kan man ju inte ha en bättre fysisk miljö för det ämnet jag jobbar med 

[…] vi hade simhall, vi hade ishall, vi hade idrottsplan, vi hade friidrottsplan… allting med hög 

tillgänglighet. Vi hade allt material man kan tänka sig. (Valdemar) 

 

Både Valdemar och Zelda pratade om möjligheterna att bedriva lektioner utomhus. Valdemar 

hade ett stort friluftsområde relativt nära skolan. Zelda hade utomhusundervisning i en park 

vilket kunde skapa konflikter med andra idrottslärare eller andra personer som var där, eftersom 

parken är en offentligplats.  
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3.2.2 Material och ekonomiska resurser till idrotten 

De flesta lärarna tyckte att de hade tillräckligt med material, dock varierade utbudet mellan 

skolorna väldigt mycket.  

 

Vi kan inte bedriva gympa. Vi har inga mattor, inga plintar, inga bänkar, inga ribbstolar, inga 

bockar, inga bommsystem, vi har ingenting… (tyst). (Zelda) 

 
Svårt med kanske ren... gymnastik just med att vissa plintar är inte godkända och de är lite trasiga 

och så (Råbine). 

 

Det finns tillräckligt och det finns så mycket mer än vad man egentligen behöver som tillräckligt. 

Behöver man 10 saker så fanns det 150 saker där. Det fanns allt. (Valdemar) 

 

Valdemar säger även att det bland annat finns mycket friluftslivsutrustning.  

 

Vi har friluftsdag en dag om året när vi åker långfärdsskridskor och då finns det pjäxor och 

skridskor, långfärdsskridskor, till alla. Vi har längdskidor till alla. Kanoter till alla, om vi vill 

paddla bara en lektion. (Valdemar)  

 

Torulf säger att det finns tillräckligt men att han saknar teknikutrustning i idrottshallen. Råbine 

säger att hon inte kan påverka idrottshallens material speciellt mycket. 

 

[...] det finns ganska okej med redskap. Men man kan inte påverka eftersom vi hyr in oss där och 

är en friskola så kan vi inte påverka speciellt mycket material. Allt löst material får vi köpa dit 

själva. (Råbine) 

 

Fördelningen av de ekonomiska resurserna på skolorna är bra, sett till idrottsundervisningen, 

men det finns undantag där nästintill inga ekonomiska resurser läggs på idrotten. Torulf sa att 

det inte skulle vara något problem att beställa material och att skolan respekterar att 

idrottsmaterial kostar. Råbine tycker att ekonomin är jämnt fördelat mellan idrotten och de 

andra ämnena. Valdemar säger att idrottens ekonomiska resurser på hans skola läggs ihop med 

andra skolor och skolorna delar då på materialet, vilket gör att de kan köpa in mycket och dyr 

utrustning. Zelda tycker inte att hennes skola lägger mycket resurser till idrotten, de enda 

ekonomiska resurserna som går till idrotten är för att kunna hyra idrottslokal.  

 

3.2.3 Påfrestande att vara idrottslärare 

Alla idrottslärare hade problem med att arbetsmiljön skapade påfrestningar för rösten och/eller 

ljudnivån. Råbine säger till exempel att hon hade tinnitus innan hon började arbeta och att hon 
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märkte av att det blev värre när hon hade många lektioner, hon fick då formgjutna hörselskydd 

av skolan. Torulf hade också problem med ljudnivån i idrottshallen.  

 

Idag har jag provat ut hörselskydd för att få... för det blir väldigt hög ljudvolym när man är 

inomhus. Så det är en sånn här grej som jag... man blir helt matt efter en dag. (Torulf) 

 

Torulf säger även att rösten blir väldigt ansträngd i den arbetsmiljön som idrottslärare är i. 

Valdemar pratar också om röstanvändande.  

 

[...] jag är dålig på att använda rösten på ett smart sätt [...] jag tar gärna i, inte för att jag vill skrika 

på eleverna utan mest för att det ska höras tydligt [...] därför jag är lite risig idag, hade mycket 

undervisning igår när vi var ute och... mycket rastverksamhet runt omkring och då får man höja 

rösten ännu mer. (Valdemar)   

 

Zelda har också med tiden fått problem med rösten. 

 

[…] man får använda rösten... rätt mycket. Jag har fått ganska problem med rösten sen jag 

började, mina stämband har tagit rätt mycket stryk och jag var och kollade upp det hos 

vårdcentralen och dem sa till mig att antingen sjukskriver du dig när du börjar känna av 

stämbanden eller så sjukskriver du dig när du tappar rösten, du får välja själv […] Rösten håller 

inte när man är i en sånn miljö där man får skrika mycket och det får man göra mycket i idrotten. 

(Zelda)  

 

Att yrket ibland är ensamt och/eller exkluderande tyckte alla idrottslärarna. Råbine sa att hon 

var ensam idrottslärare och saknade en idrottslärarkollega. Torulf tyckte också att det kan bli 

ensamt som idrottslärare. 

 

[…] på dom skolorna jag har jobbat på nu då, så har idrottshallen alltid legat en bit från… vanliga 

skolan. Det blir ju liksom det här ensamnt arbetet mycket, man får själv liksom se till att man blir 

delaktig […] att man verkligen går till personalrummet så att man får träffa lite folk, för annars 

blir det du och eleverna liksom nästan hela dagen. (Torulf)  

 

Valdemar nämner också att det blir exkluderande på grund av att alla idrottslärare hade sina 

arbetsrum i idrottshallen, som inte ligger nära skolanläggningen. Det gjorde att han ibland inte 

hann till möten eller fick reda på information, vilket han tyckte var jättetråkigt, att han inte 

riktigt var en del av skolan på samma sätt som andra lärare.  

 

Några lärare upplevde transportsträckan till idrottshallen som jobbig och energikrävande. 

Råbine beskriver det som en negativ händelse under sitt första år:  

 

[...] det tog ganska mycket energi, var jobbigt att åka till hallen. Alltså själva det momentet, som 

inte hör ihop med själva undervisningen (Råbine). 
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På grund av att Zeldas arbetsplats är uppdelad är hon tvungen att använda mycket tid och energi 

till att ta sig till olika ställen. Eftersom de inte har någon egen idrottshall får hon även släpa det 

material som hon ska använda fram och tillbaka varje dag, vilket hon ser kan resultera i framtida 

arbetsskada. Hon önskar även att hon kunde använda den tiden som försvinner under 

transportsträckorna till att planera bra lektioner eller rätta prov. 

 

Andra påfrestningar, med tanke på att vara ny som lärare, var bland annat att hitta på skolan, 

lära känna alla elever och kollegor, att hitta sitt arbetssätt och att allt i princip är helt nytt. 

 

Det första jag kommer att tänka på är hur… utmattad jag blev, när jag liksom kommer hem på 

kvällarna, ska lära sig några hundra nya namn, ett femtiotal kollegor kanske och en skola där man 

knappt hittar, fem olika förråd där man knappt hittar och det här liksom att… allt är nytt. Både 

ny arbetsplats och ny i yrket. (Torulf)  

 

Ganska mycket nytt… man var tvungen att sätta egna rutiner och egna sätt för att kunna anpassa 

sig efter miljön (Råbine). 

 

[…] oftast så är jag rätt trött efter varje lektion jag haft, asså jag… om man har haft idrott två 

timmar, ibland har jag tre timmars lektioner ute, då är man rätt trött. För det är mycket ljud, det 

är mycket rörelse, mycket intryck. (Zelda)  

 

3.2.4 Planeringstiden är jätteviktig 

Arbetstiden för idrottslärarna var generellt ca 40 timmar, vilket innebär heltidsanställning. 

Lärarnas ramtider, antalet timmar då de var tvungna att befinna sig i skolan, och antalet timmar 

förtroendetid, då de kunde arbeta på valfri plats, varierade. Alla lärare betonade vikten av 

planeringstid. 

 

Planeringstiden är jätteviktig […] det är det som gör att det är kvalitet på lektionerna och den får 

man aldrig ta ifrån en lärare (Valdemar).  

 

Råbine och Valdemar tyckte att planeringstid i förhållande till lektionstid var bra. [...] lagom 

med planeringstid och... till skillnad från hur mycket lektioner jag har (Råbine). Valdemar hade 

en och en halv timme varje morgon innan lektionen, vilket enligt honom var jättebra. Han 

nämnde även att han hade planer om att jobba ungefär 50 timmar per vecka de första åren för 

att skapa häften, uppgifter och annat material för sin undervisning, för att senare om några år 

kunna gå ned på 40 timmar per vecka. Torulf tyckte att undervisningstiden var bra men att 

planeringstiden var för lite.  
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Undervisningstiden tycker jag räcker, men planeringstid det är ju där det liksom… det är svårt. 

Och även för- och efterarbete… om man tänker där just att man ska kunna sitta efter en lektion 

och faktiskt kunna kryssa liksom på varje elev vad dom… hur dom har presterat sådär. Där skulle 

man ju behöva mer tid. (Torulf) 

 

Zelda kunde också känna att det inte var tillräckligt med tid för att planera, speciellt när det 

blev stressigt med förändringar i skolan.  

 

[...] jag gillar att planera och veta mina ramar som jag ska jobba efter […] jag känner att jag inte 

gör ett bra jobb på grund av att jag inte får planera det på mitt sätt asså jag får inte planera så 

mycket som jag vill göra inför en lektion, utan ibland kanske man bara måste slänga ihop 

någonting och jag gillar inte det. För jag tycker inte att mina elever får den utbildning som de 

förtjänar och det gör mig frustrerad, arg och stressad. För att jag tycker att utbildning är det 

viktigaste vi har i samhället och… om vi i Sverige strävar efter att att bedriva en bra undervisning 

då måste vi ha ramfaktorer som ger oss lärare förutsättningar att bedriva den undervisningen… 

och jag tycker ibland att vi inte får det. (Zelda)  

 

3.2.5 Hur ska jag bedöma över 300 elevers kroppsliga förmåga? 

Klasstorleken varierade mycket på de olika skolorna och även beroende på om det var 

gymnasium eller grundskola. Råbine, som jobbade på en grundskola, hade i genomsnitt 22 

elever, vilket hon tyckte var optimalt för att alla elever ska få synas. Råbine säger även att 

ungefär 25 elever känns som en magisk gräns, över 25 elever gör att det lätt blir kaos. Zelda, 

som jobbade på en gymnasieskola, hade 35 elever i genomsnitt. Så här svarade Zelda på frågan 

om hur hon upplevde klasstorleken  

 

(Skrattar högt) … Jaaa... det är svårt att bedriva en undervisning där man ska bedöma 35 elevers 

kroppsliga förmåga på ett professionellt sätt. Hur gör man en professionell bedömning i en lokal 

på 70 kvadrat med 35 elever? Alltså... då finns inte förutsättningarna att göra en bra bedömning 

och det är ett problem i vårt yrke. Har man förstora klasser, med för många elever i en klass, kan 

man inte granska eller bedöma den kroppsliga förmågan tycker jag. (Zelda)  

 

Zelda säger även att det inte finns någon reglering för hur stora klasserna får vara, vilket är ett 

problem och att det borde finnas begränsningar för klasstorlek. Torulf har ungefär 300 elever 

som han träffar varje vecka, vilket han anser vara för mycket.  

 

Om man pratar rättssäkerhet och man ska sätta betyg och man pratar kursplanen och 

styrdokumenten... att man verkligen följer det. Det blir lite svårt när man har 300 elever, att se 

alla elever. Det står många fina grejer i början av läroplanen, att varje elev ska utvecklas efter sin 

förmåga du vet och allt sånt där. Och dom ska ha inflytande över sin undervisning... och det är 

ganska svårt. Jag vet inte allas förmåga så... Ja efter ett tag gör man ju det, men det är lite för 

mycket för att kunna göra ett professionellt jobb. (Torulf)  
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Torulf ser det totala antalet elever som ett hinder, men att klasstorleken är bra. Han menar att 

det är tur att han inte behöver betygsätta alla 300 elever eftersom grundskoleeleverna inte får 

betyg tidigare än årskurs sex, det hade varit svårt att göra det på ett rättssäkert sätt. Till skillnad 

från Torulf ska Zelda betygsätta alla sina 340 elever eftersom hon är idrottslärare på gymnasiet. 

Det ser hon som ett problem sett utifrån kunskapskraven om man vill ha inlämningsuppgifter, 

till exempel om friluftsliv och säkerhet som ska bedömas enligt kunskapskraven.  

 

Jag har inte tid i mitt schema för att rätta 300 inlämningar i idrott på en uppgift, om vi nu ska 

tänka friluftsliv (Zelda). 

 

Valdemar anser att stora klasser på gymnasiet ökar chansen till att fler deltar, med tanke på 

skolk, sjukanmälan och elever som inte är ombytta. 

 

Jag har aldrig haft problem med att det är många elever, framförallt inte på gymnasiet och 

framförallt inte i idrotten, det är bara en fördel om det är många (Valdemar). 

 

Valdemar undervisade även på särskolan och där tyckte han att små grupper i 

verksamhetsträningen var bra, men hade gärna haft större grupper med de högfungerande 

eleverna. 

 

3.3 Socialt samspel och stöd 

3.3.1 Bristande mentorskap och introduktion 

De flesta lärarna fick inte mentor och/eller introduktion som ny idrottslärare inom yrket. Råbine 

fick en ordentlig introduktion och hade rektorn som mentor, men hon säger också att hon hade 

fått mer stöd om hon hade bett om det.  

 

Jag fick börja en vecka i juni och sen var jag ledig och sen fick jag börja två veckor innan eleverna 

börja, så jag hade lång tid på mig att göra lektionsplaneringar och köpa in mer material och 

inventera och planera... och även lära känna barnen (Råbine).  

 

Resterande lärare fick varken introduktion eller mentor, men Valdemar hade haft 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på den skolan och kände att han inte hade behövt någon 

introduktion. Valdemar började som vikarie på en skola och det var då inte tal om att få någon 

mentor, men när vikariatet blev förlängt sa skolan enligt Valdemar att  
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[…] nu har ju du gått ett introduktionsår hos oss och då ska du ju ha en mentor [...] då sa dom det 

men vi säger att du har den här kollegan som mentor och så kan du använda henne som... ja som 

mentor då. Och det var ju kanske i oktober, novmber och då hade det ju gått tio månader eller 

nånting och... för att jag skulle få det här lärarlegget så småningom så pratade dom om att nä men 

vi... ni har ju pratat många gånger under... hon har ju ställt frågor liksom och hon varit snäll sådär, 

men hon har inte varit formellt min mentor så skolan bokade in som att vi hade haft sex möten 

med varandra... som egentligen inte fanns, inte formella i alla fall. Dom hade ju tanken men den 

kom lite sent och... jag borde ju ha läst på mer om att jag behövde det här och ställt det som krav, 

för det hade jag ju rätt till. Men det hade man ingen koll på, i alla fall inte jag. (Valdemar)  

 

Valdemar hade i efterhand önskat en mentor, likadant som Torulf. Torulf fick ett erbjudande 

om att få en mentor, men hon hade aldrig tid att ses på grund av att hon var stressad. Torulf fick 

då alltså aldrig någon mentor. Han påpekar också att han inte fick någon introduktion. Han såg 

dock sina tre idrottskollegor som en typ av mentorer, där han kunde bolla idéer och liknande. 

Torulf säger att han absolut skulle vilja ha en mentor som skulle observera, ge feedback och ha 

tid avsatt till att sätta sig ned och prata, men han säger att det ligger längst ned på chefens lista 

och verkar lite skeptisk. 

 

Även om jag skulle få en mentor nu... så vet jag inte riktigt hur mycket tid vi skulle få och sitta, 

om det blir så här en timme varannan vecka (Torulf).  

 

Zelda fick varken introduktion eller mentor på grund av att hennes examen inte var helt klar, 

hon höll fortfarande på att skriva sitt examensarbete. 

 

[...] det funkar ju inte då, för att introduktionsåret ska ju vara för den personen som kommer in 

som ny på en arbetsplats tänker jag... och det betyder ju att jag, oavsett om jag är ny med en 

examen eller inte ny med en examen så behöver jag ju fortfarande vägledning och hjälp och 

stöttning. Så det betyder ju att då blir man rätt ensam om man inte får det... och då blir det bara 

på något sätt som att... en regel som ska följas på ett papper, från någon myndighets sida... och 

inte på grund av att man är... asså mer välvilja och vill hjälpa den läraren som kommer... (tyst)det 

tycker jag är sorgligt. (Zelda)  

 

Hon önskar att hon hade fått en mentor och säger att Jag kommer aldrig att få en mentor, jag 

missade det för att jag inte hade min examen [...] nu är det för sent (Zelda). Precis som Torulf 

och Valdemar fick Zelda hjälp och stöttning av kollegor som ville henne väl, men det fanns 

inget stöd eller stöttning från skolans sida. 

 

3.3.2 Stödjande kollegor blir den mentor som du aldrig fick 

Alla lärarna tyckte att de hade bra, professionella och stödjande lärarkollegor.  
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Asså det är fenomenala kollegor får man väl säga det… alla är utbildade och många har jobbat i 

allt från 20… eller 25 har väl den som har jobbat mest och så ned till två tre år, den som har jobbat 

lite mindre (Valdemar). 

 

Valdemar blev bra bemött, fick feedback på sitt arbete och sina planeringar om han frågade. 

Han hade väldigt många idrottslärarkollegor som hade arbetsrum nära varandra och en gång i 

veckan hade de ämneskonferens i ungefär en och en halv timma. Valdemar och hans kollegor 

hade även en centraldator där de kunde lägga planeringar och dela material med varandra, för 

att inspirera och stötta. Zelda beskriver sina kollegor som extremt stöttande. 

 

Jag har förtorende för egentligen alla mina kollegor nästan… och jag tror att dom bedriver den 

undervisningen på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningarna som finns […] jag litar på att 

dom har elevernas bästa… asså deras intresse är att göra så bra som möjligt för eleverna. Och har 

man sånna arbetskollegor runt omkring sig, då tycker jag att det är en givande arbetsplats om man 

själv tänker likadant. Jag har fått jättemånga nya vänner… och jag tycker att vi har extremt viktiga 

och pedagogiska samtal varje gång vi käkar lunch tillsammans eller varje gång vi fikar 

tillsammans […] varje dag man är på arbetet så blir man bättre, jag känner mig att jag är 

stimulerad när jag går hem ifrån mitt arbete, på grund utav att jag omges av människor som är 

kunninga, kompetenta, roliga, med stort hjärta. (Zelda) 

 

[…] alla våra… på skolan här har en ganska… en ganska… en trevlig stämning bland personalen 

och känner man att man behöver hjälp och stöd så… då får man det (Råbine). 

 

Dock var Råbine ensam idrottslärare och hade önskat en lärare inom samma ämne att diskutera 

med. Torulf säger att han mött både bra lärare och skräckexempel. Han pratade om en kollega 

som hade samma syn på ämnet idrott och bedömning, vilket han tyckte var bra och att de kom 

bra överens. En annan kollega som han pratade om hade däremot kvar synen på ämnet och 

bedömningsfrågor enligt de gamla läroplanerna, vilket gjorde att det uppstod en konflikt om 

vad som ska bedömas. 

 

3.4 Eleverna är fantastiska 

Alla lärarna tycker att mötet med eleverna är positivt och att elevernas allmänna beteende är 

bra. Valdemar beskriver sina elever som helt fantastiska. Valdemar tyckte att det var stora 

kontraster i mötet med eleverna, eftersom han även jobbade på särskolan, hade 

språkintroduktionsklasser där eleverna inte kunde svenska och elever i olika gymnasieprogram. 

Väldigt stora kontraster i eleverna men... jäkligt lärorikt måste jag säga. Roligt att ha så många 

olika under första tjänsten. (Valdemar) Han tycker också att det är underbart att ha 

gymnasieelever för att man kan skämta och diskutera på hög nivå. Råbine beskriver sina elever 

som aktiva, lysnande… nyfikna… tycker att det är roligt med idrott, rent generellt (Råbine). 
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Hon nämner också att elever som är idrottsintresserade kanske söker till skolan eftersom de har 

en hälsoprofil på skolan. Hon tycker att eleverna är motiverade, visar att de har en förståelse 

och är delaktiga under lektionen.  

 

[...] på idrottslektionerna att dom har varit delaktiga och vill mera och man får... en liten 

återkoppling efter och dom verkar ha förstått vad man har gjort och varför man har gjort det 

(Råbine). 

 

Torulf beskriver generellt sina elever som väldigt bra. De flesta är faktiskt duktiga… och dom 

flesta är roliga och har en bra inställning (Torulf). Zelda ser eleverna som en av de största 

orsakerna till att hon jobbar som lärare.  

 

[...] jag gillar verkligen mina elever asså det är därför man... jag jobbar som lärare, känner jag... 

Jag bryr mig extremt mycket om dom [...] Samtidigt så tycker jag att de är så extremt roliga [...] 

Dom bryr sig om mig också, som jag bryr mig om dom. Dom vill också göra mig glad. (Zelda) 

 

3.4.1 Svårigheter med eleverna 

Alla lärare uttrycker också att man som lärare möter en del svåra situationer med eleverna, där 

de till exempel beter sig respektlöst, är omotiverade eller svåra att kontrollera. Torulf säger att 

han trodde att det skulle vara mer lydiga elever, att det är förvånansvärt många som inte beter 

sig bra. Det kan ju vara tre i en klass som bara suger all energi och som stör för alla andra så 

(Torulf). Han berättar om ett specifikt tillfälle:  

 

[...] det var en av mina första lektioner när... i årskurs åtta, och då var det en åtta som var ganska 

stökig sådär. Och så efter några minuter på lektionen så säger en av eleverna... Nu går vi och 

röker... Nej det gör ni inte alls... Ja vad ska du göra? Ja, nej... jag kan inte göra något, vad ska jag 

göra liksom? Och så gick dom därifrån, kom tillbaka en kvart senare. Och det var liksom, jaha 

oj... det är såhär det är att vara lärare. (Torulf) 

 

 

Torulf säger även att det skiljer sig mycket mellan klasser och även beroende på ålder, hur det 

är att kontrollera klasserna under lektionerna. Valdemar påpekar också att kontrollen över 

klasserna skiljer jättemycket beroende på klass, vissa klasser är lätta och andra svåra. 

 

Vi hade så olika bild av vad som skulle hända under den här timmen vi hade lektion, medans 

andra klasser var hur lätt som helst att kontrollera (Valdemar). 
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En gång var Valdemar tvungen att dela upp klassen och jobba med eleverna två och två, 

resterande elever fick göra något annat, för att Valdemar skulle ha något att examinera på 

eleverna.  

 

[…] man får bryta ned undervisningen kan man väl säga och ta den i steg, att det här är ett steg, 

det här är det absolut viktigaste för det här är ju ett kunskapskrav [...] det här är nånting som ni 

ska kunna, som ni måste kunna, det minsta möjliga för lägsta godkända betyg då. Och så fick 

man göra det nästan en till en, och lämna de andra till att göra något helt annat. (Valdemar) 

 

Råbine upplevde inga större svårigheter med klasserna, att behålla kontrollen under lektionerna. 

Ibland kunde det vara svårigheter med någon enskild elev.  

 

[...] om det är någonting nått... särskilda behov så brukar det oftast visa sig i tvåan [...] Första året 

då var det... ja, ett par elever i årskurs två som... ja, som ibland inte kunde följa med för att dom 

kunde inte resa och... ja, följa våra regler. (Råbine)  

 

Zelda betonar att svårigheten med att kontrollera samt motivera eleverna är att sociala medier 

har blivit en stor del i dagens samhälle. Mobiler, datorer, hörlurar och trånga klassrum 

distraherar eleverna och de tar det sociala med sig in i klassrummet eller idrottshallen. Eleverna 

behöver koncentrera sig för att förstå ämnet och lära sig, det blir svårt med alla distraktioner 

som finns. 

 

Förutsättningarna är inte de bästa för att kontrollera dom, och då är det frågan om man måste hitta 

andra knep för att göra det (Zelda). 

 

 

4. Resultatdiskussion och analys 

4.1 Konstitutionella ramar 

I skollagen står det klart och tydligt att nyexaminerade lärare ska få ett introduktionsår i direkt 

anslutning till första dagen de börjar jobba som idrottslärare (2010:800). Det står även att de i 

samband med introduktionsåret ska få en mentor med tillräcklig erfarenhet inom yrket, alltså 

en lärare som har jobbat inom den skolnivån som de ska jobba i (2011:326). Med tanke på att 

ingen av de lärare som har intervjuats i den här studien fick en kvalificerad mentor som skulle 

agera stöd, tyder det på att skollagen inte följs. Flera studier stödjer vårt resultat och visar att 

många skolor ger otillräckligt med stöd för nya lärare (Smyth 1995; Gordon & Maxey 2000).  

 



31 

 

Ramfaktorteorin är komplicerad och tar inte bara hänsyn till statens tydliga ramar utan också 

samspelet mellan de sociala och historiska förutsättningarna som finns (Lindblad et. al 1999). 

Utifrån ett historiskt perspektiv kanske skolorna inte följer med i den utveckling som sker, till 

exempel angående introduktionsåret som är relativt nytt. När skolverket sätter upp ramar för 

introduktion och mentorskap, som ska hjälpa nya lärare som ska komma in i yrket på ett bra 

sätt, kan man ifrågasätta varför det inte kontrolleras på ett bättre sätt. Hade det kontrollerats på 

ett bra sätt skulle vi troligen inte vara i en sådan situation, där nya lärare känner sig utmattade, 

lämnas ensamma utan stöd och får klara sig själva som visas i Paulins (2007) avhandling. Det 

stödjer även den här studiens resultat. Zelda uttryckte sig specifikt att Jag tycker att utbildning 

är det viktigaste vi har i samhället och för att göra ett bra jobb tror vi att det krävs restriktioner 

och ramar som påverkar hur kvaliteten på utbildningen i de svenska skolorna kommer att bli. 

Men frågan är också om skolorna själva inte har ett seriöst förhållningssätt till skollagen. 

Valdemar fick till exempel sina ”mentorstimmar” inbokade efteråt och var inte formella möten 

som hade ägt rum, bara för att han skulle få sitt introduktionsår och kunna söka 

lärarlegitimation. Zelda fick inte sitt introduktionsår eller mentor på grund av att hon inte hade 

sin examen helt klar, fastän hon hade gått lärarutbildningen och endast skulle skriva klart sitt 

examensarbete. Det är också ett liknande problem där Zelda lika gärna kunde ha fått sitt 

introduktionsår med tanke på att hon snart var examinerad lärare och ny på jobbet. Att det i 

skollagen står att man måste vara examinerad på papper skapar problem. Naturligtvis betyder 

det inte att vem som helst, obehörig och outbildad, ska få ett introduktionsår och mentor för att 

man blivit anställd som till exempel vikarie. Men om man nu har gått utbildningen och snart 

ska få sin examen, borde det inte vara något hinder att få det stöd och den introduktion som 

nyexaminerade lärare har rätt till. Tidigare studier visar också att ha en mentor är en viktig del 

för att få ett bra första år som lärare (Smyth 1995).  

 

Läroplanen sätter också upp ramar för hur lärarna ska bedriva sin undervisning, vilket i många 

skolor är nästintill omöjliga att följa. Några av de lärare som intervjuades pratade utifrån 

läroplanen om att alla elever ska utvecklas efter sin förmåga och att göra det när man har 300 

elever blir väldigt svårt. En av lärarna uttrycker sig specifikt att han inte vet allas förmåga och 

att det då blir svårt att göra ett professionellt jobb. Med tanke på att man också, på bland annat 

gymnasiet, ska bedöma och betygsätta alla elever enligt de kunskapskrav som ställs, blir det 

svårt att göra det på ett rättssäkert sätt. Det handlar också om att klasserna är för stora, att tiden 

inte räcker till för att rätta prov eller inlämningar samt att planera för att bibehålla den kvalitet 
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som bör finnas i skolundervisningen. Dessa faktorer, klasstorlek och tidsplanering, tillhör 

organisatoriska ramar, som vi kommer att diskutera under nästa rubrik. 

 

Läroplanen för hur lärarutbildningen ska läggas upp tillhör också de konstitutionella ramarna. 

Hur lärarutbildningen är utformad påverkar också hur bra föreberedda idrottslärare är och vilka 

förväntningar de har inför sitt första år som lärare. Enligt läroplansteorin påverkas 

lärarutbildningens innehåll bland annat av samhällets ideologier om utbildning, hur man ska 

använda sig av den kunskap som finns angående inlärning och vilka metoder man ska använda 

(Lundgren 1989, s. 231-233). I takt med att samhället förändras borde det påverka 

lärarutbildningens utformning, hur lärare ska utbildas för att klara av de påfrestningar, 

förväntningar och krav som ställs av samhället samt skolan. Men att anpassa lärarutbildningen 

till att likna verkligheten till 100 procent är troligen en omöjlig uppgift, på grund av de ramar 

som finns.  

 

En högskoleutbildning enligt samhällets ideologier anser vi vara av teoretisk karaktär, vilket 

gör det svårt att få den att likna verkligheten i skolan. I Sverige får man också extra uppgifter 

som lärare, att vara rastvakt eller mentor för en klass, utöver sitt professionella yrkesuppdrag. 

Den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som finns i lärarutbildningen idag, skulle kunna 

belysa dessa arbetsuppgifter, inte rationaliseras av lärarutbildningen men också tas på allvar av 

VFU-skolorna. Många av de lärare som intervjuades nämnde att de saknade kunskap om 

arbetsuppgifter utanför ämnesundervisningen, men också hur de skulle sköta bland annat 

dokumentation för bedömning av eleverna. Frågan är om studenterna som går lärarutbildningen 

inte tar åt sig de kunskaper som lärs ut, eller om det är lärarutbildningen som behöver ett lyft 

(Gordon & Maxey 2000). Utifrån läroplansteorin kan inte studenterna påverka de ramar som 

säger hur utbildningen ska se ut, det är upp till samhället (Lundgren 1989, s. 233). Studenterna 

kan självklart utvärdera sin utbildning, men det är fortfarande upp till samhället att göra de 

förändringar som de tycker är viktiga för lärarutbildningens framtid.  

 

4.2 Organisatoriska ramar 

Klasstorleken var i genomsnitt 27 elever, där högsta antalet elever per klass var 35 och lägst 

antalet elever per klass var 21. Det blir problematiskt att individanpassa, se till att alla elever 

lär sig och att överhuvudtaget se alla elever. Med många elever blir det också svårt att 

dokumentera och att ha koll på deras utveckling, för att också kunna bedöma och betygsätta de 



33 

 

kunskaper och färdigheter som eleverna visar. Speciellt när det totala antalet elever som en 

lärare har är upp emot 300 till 400 elever. Liksom det står i skollagen om introduktionsår och 

mentorskap borde det finnas någon form av reglering för hur många elever en lärare kan ha i 

en klass, för att klara av de krav som ställs utifrån kursplanen. Flera studier visar att 

nyexaminerade lärare har svårt att hantera klassrumssituationer, att ha ordning i klassrummet 

och skapa arbetsro (Paulin 2007; He & Cooper 2011; Gordon & Maxey 2000; Brock & Grady 

1998). Det är inte bara ramfaktorer som klasstorlek som påverkar utan också traditionerna i 

klassrummet (Lindblad et. al 1999). Det har med tiden vuxit fram en ny kultur att ta mobiler 

och det sociala med sig in i klassrummet, som kan skapa svårigheter för både eleverna och 

lärarna, vilket framgår i Zeldas intervju. När fokus i klassrummet delas med de sociala medierna 

och lärarens undervisning kan det bli svårt för eleverna att nå kunskapskraven. Kulturen där 

sociala medier är av stor vikt är inte bara en klassrumskultur utan har blivit stor i hela samhället, 

vilket gör det ännu svårare för lärarna att få bort dessa distraktioner. 

 

Antalet elever som en lärare har påverkar förutsättningarna för hur undervisningen och 

lektionerna ska planeras. Alla lärare uttryckte hur viktigt det är att få tillräckligt med 

planeringstid för att få kvalitet i undervisningen och för att i huvudtaget göra ett bra jobb. 

Valdemar säger att man aldrig får ta bort planeringstiden från en lärare. Zelda känner ibland att 

hon inte hinner planera och att planeringstiden då tas ifrån henne. Det resulterar i att hon inte 

kan ge eleverna den utbildning som de förtjänar och blir då fustrerad, arg, stressad och känner 

sig otillräcklig. Det kan diskuteras om lektionstiden i förhållande till planeringstiden ska 

regleras för att lärarna ska kunna erbjuda eleverna en kvalitativ undervisning. Man borde även 

ta hänsyn till de nyexaminerade, att de behöver mer planeringstid än de mer erfarna lärarna. En 

ny lärare har inte samma erfarenhet av att till exempel planera lektioner, skapa mallar för 

bedömning och dokumentation eller att skapa uppgifter. Lärarna som har jobbat i många år har 

redan skapat sina material, häften och uppgifter. De behöver inte lika mycket tid till att skapa 

nytt, utan det kanske bara räcker med tid till att utveckla dem. En ny lärare har fullt upp med 

att hitta sitt eget sätt att jobba och tiden utöver de undervisningstimmar som han eller hon har 

då blir extra viktig. Självklart kan läraren använda sig av det material som finns på skolan, men 

det är inte säkert att det arbetssättet passar den läraren och heller inte att de arbetskollegor hon 

eller han har vill dela med sig av sitt arbete. När arbetstiden inte regleras så att nya lärare får 

tid till att skapa dessa mallar och material till sin undervisning leder det till att de får jobba 

övertid. Valdemar, till exempel, säger i sin intervju att han under första året hade planer om att 
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jobba ungefär 50 timmar per vecka för att skapa häften, uppgifter och andra material för sin 

undervisning, för att senare om några år kunna gå ned till 40 timmar per vecka.  

 

När arbetstiden är upplagd på samma sätt, undervisningstid kontra planeringstid, för erfarna 

lärare som nyexaminerade lärare betyder det att det förväntas att de nya lärarna direkt ska vara 

lika professionella och kompetenta som de som har jobbat i till exempel 30 år. Det framgår i 

våra intervjuer att kraven som ställs på nya lärare är att de ska kunna allt, även områden som 

inte har berörts i lärarutbildningen som till exempel att hålla utvecklingssamtal och att vara 

mentor för en klass. Feiman-Nemser (2003) lyfter också fram att det ställs samma krav för nya 

lärare som för erfarna lärare. Att komma till ett jobb med för höga krav kan leda till att personen 

känner sig otillräcklig, vilket en av de lärare vi intervjuade sa under intervjun. De höga krav 

som ställs på lärare i allmänhet kan vara en anledning till varför bara ungefär hälften av lärarna 

i Sverige skulle välja att jobba som lärare, om de skulle få möjlighet att välja yrke igen (OECD 

2013). Det är ett stort problem i sig att ställa orimligt höga krav på nya lärare och när det 

samtidigt inte erbjuds tillräckligt med stöd, där har vi ingredienser för en katastrof. Det är inte 

speciellt överraskande att lärarna inte orkar med yrket och att många kanske inte skulle välja 

att jobba som lärare, om de nu fick välja om yrke. Förutsättningarna för att lärarna ska kunna 

lyckas och få en bra ingång i arbetet är inte på något sätt rimliga. Några av lärarna som vi 

intervjuat betonar under intervjuerna hur utmattade och trötta de var under de första terminerna, 

på grund av att allt är nytt. Tidigare forskning visar också att det skapar problem och svårigheter 

för nya lärare när man ställer för höga krav (Gordon & Maxey 2000). 

 

Enligt läroplans- och ramfaktorsteorin handlar de organisatoriska ramarna om till exempel vilka 

ekonomiska värden utbildningen får (Lundgren 1989, s. 232). Utifrån hur skolan som 

organisation ser på ämnet idrott och hälsa, påverkar det om det satsas på ämnet ekonomiskt. 

Som till exempel hos en av de lärarna som vi intervjuade, som inte fick speciellt mycket 

ekonomiska resurser till idrotten, blev det tydligt att skolan inte såg idrott och hälsa som viktigt 

för eleverna. Zelda säger i intervjun att hon inte kan bedriva gymnastik för att hon inte har något 

material alls, för just den typen av aktivitet. I kursplanen för idrott och hälsa står det ingenting 

om att man måste bedriva gymnastik, vilket öppnar upp möjligheterna för skolan att ”spara 

pengar” på just de materialen. Problemet med att inte ha en tydlig kursplan med krav på vad 

utbildningen ska innehålla är att ingen kan ställa krav på skolorna att det ska finnas material till 

att bedriva till exempel gymnastik. Hur skolan använder de ekonomiska resurserna påverkar 
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utbudet av läromaterial som finns att tillgå för idrottslärare, vilket kommer diskuteras mer under 

nästa rubrik. 

 

4.3 Fysiska ramar 

Beroende på vilka förutsättningar som finns på skolan leder undervisningen till olika typer av 

inlärning, enligt ramfaktorsteorin (Lundgrens 1989; Linde 2006). Utifrån intervjuerna kan det 

konstateras att tillgången till läromaterial på de olika skolorna varierade väldigt mycket. En av 

lärarna kunde göra i princip vad som helst, medan en annan lärare kände sig väldigt begränsad. 

Så som lärarutbildningen är utformad på GIH, där det finns väldigt mycket material som 

studenterna får använda sig av när de ska planera och utforma lektioner, skapas svårigheter för 

lärare som kommer ut till verkligheten där material kanske inte finns. Det bidrar till att nya 

lärare får en verklighetschock och inte är förberedda på att faciliteterna kan vara bristande 

(Smyth 1995). Det kan vara en stressfaktor och ansträngande för en ny lärare som kommer ut 

ifrån lärarutbildningen med höga förväntningar, om allt roligt och lärorikt man ska hitta på för 

eleverna, om materialtillgången på arbetsplatsen inte räcker till. Det krävs då av läraren att vara 

kreativ och använda det lilla hon eller han har. Kreativitet är en egenskap som kanske alla lärare 

inte besitter och då blir det ännu svårare för läraren att prestera bra på jobbet, eftersom det kan 

vara stora kontraster i tillgång till material mellan lärarutbildningen och yrket i verkligheten. 

Det kan göra att blivande lärare inte får en realistisk bild av hur yrket, att vara lärare, egentligen 

är. Tidigare studier har visat att orealistiska förväntningar skapar problem under den första tiden 

i yrket (Gordon & Maxey 2000). Det är realistiska förväntningar som skapar framgång under 

det första året, att bli förberedd på vad som komma skall (Hebert & Worthy 2001).  

 

Det är inte bara läromaterial som påverkar hur lärare kan utforma sin undervisning, till exempel 

idrottshallen och andra lokaler i skolan styr också vad man som lärare kan göra på lektionerna 

och att man kanske inte kan använda sig av det som man har lärt sig under lärrautbildningen 

(Smyth 1995; Stroot et. al 1994; Blankenship & Coleman 2009). Alla lärarna hade idrottshallen 

en bit ifrån skolan, vilket skapade svårigheter med både transportsträckan dit och att man får 

känsla av att man som idrottslärare blir ensam och exkluderad från resterande lärare på skolan 

samt skolan som organisation. Alla lärare som intervjuades lyfte fram att det någon gång under 

det först året kändes ensamt som idrottslärare, på grund av antingen lokalfrågan och/eller 

kollegor. En idrottslärare kan inte påverka lokalfrågan, vilket gör att hon eller han får anpassa 

sig efter den lokal som finns. Ramfaktorteorin handlar om just det att olika ramar, som läraren 
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inte kan kontrollera, begränsar eller påverkar lärarens möjligheter att undervisa (Lundgren 

1989; Raza et. al. 2002; Linde 2006).  

 

Det sociala samspelet mellan lärare och elev samt lärare och kollega verkar vara, utifrån 

intervjuerna, en av de viktigaste faktorerna som gör arbetsmiljön bra och att man vill jobba och 

fortsätta som lärare. Som vi tidigare har diskuterat fick ingen av idrottslärarna en formell 

mentor, men de har alla haft stödjande och hjälpsamma kollegor. Att deras kollegor har fungerat 

som en typ av mentorer tror vi har varit en faktor som gjort att de har lyckats med sitt första år, 

speciellt när de har haft andra idrottslärare att diskutera med. Alla som intervjuades betonade 

vikten av att ha en ämneskollega att bolla idéer med, även läraren som inte hade det. Som andra 

ramfaktorer kan läraren inte heller påverka vilka kollegor hon eller han får, men det är ändå 

sådant som påverkar lärarens arbete och hur bra hon eller han kan planera sin undervisning. 

Kollegor och samarbetet med dem kan bidra till att läraren bättre kan använda sina kunskaper 

som hon eller han har lärt sig under utbildningen (Blankenship & Coleman 2009). Zelda 

betonade bland annat att hon blir bättre och utvecklas på sitt jobb varje dag, på grund av de 

givande pedagogiska samtal som hon har med sina kollegor.  

 

Att ha goda relationer med eleverna är också något som lyfts fram under intervjuerna. Men 

elevrelationer är också något som kan skapa konflikter och stress på arbetet. Som vissa lärare, 

i våra intervjuer, nämner är att det blir mycket jobb med disciplin, elevbeteende och att hålla 

ordning på klassen. Detta går ut över det pedagogiska arbetet. Andra studier stödjer vårt resultat 

till viss del och visar att nyblivna lärare har svårt med disciplin och ordning i klassrummet, 

under sina första år inom yrket (Gordon & Maxey 2000; Paulin 2007; Brock & Grady 1998). 

Det kan göra att planeringen av lektionen inte fungerar och att man måste bryta ned 

undervisningen för att ha något att bedöma eleverna på. Det kan vara en begränasande faktor 

att ha problem med klasskontroll för att man kanske inte kan utöva alla aktiviteter som man 

behöver enligt kursplanen, om man vet att det inte fungerar med den klassen. Att kontrollera 

klasserna handlar också om hur många elever man har i varje klass, som vi diskuterat tidigare, 

och att det borde finnas en begränsning i skollagen på hur många elever det får vara i varje 

klass. 

 

Många av de fysiska ramar som skapar påfrestningar i idrottsläraryrket kan inte påverkas, 

varken av lärare eller andra på skolan. Den höga ljudvolymen under idrottslektionerna kan inte 

heller påverkas av lärare eller skola, men det finns hjälpmedel som kan minska påfrestningarna. 
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Till exempel att använda sig av hörselskydd och att spara på rösten genom att exempelvis 

koppla en mikrofon till idrottshallens högtalare. Att ha många elever och att se varje individ 

samt att lärare får en mängd olika intryck, är något som borde regleras för att minska 

påfrestningarna för lärarna. Eftersom idrottslektionerna är av aktiv karaktär, med mycket 

rörelse, blir det också fysiskt påfrestande för läraren att få alla elever att bli delaktiga och att se 

alla. Några av lärarna som intervjuades betonade tidigt i intervjun hur trötta och utmattade de 

var när de kom hem, vilket var ett resultat av att allt var nytt, hög ljudnivå i idrottshallen, många 

elevrelationer och intryck samt röstanvändande. 

 

4.4 Slutsats 

Att komma in som ny lärare på en skola är en stor utmaning. Det ställs redan på första dagen 

höga krav och förväntningar på nyexaminerade lärare, de förväntas vara lika professionella som 

de mer erfarna lärarna. En ny lärare har rätt till att få ett introduktionsår samt stöd av en mentor, 

som har tillräcklig erfarenhet av yrket. Alla lärare får inte ta del av sina rättigheter och det måste 

kontrolleras bättre att skollagen följs. Det måste finnas ramar som ger förutsättningar för lärarna 

att utföra sitt jobb professionellt. Att ha för många elever, för stora klasser, bristande lokaler 

och material, brist på stöd samt alltför många arbetsuppgifter utöver yrkesproffesionen ger inte 

de bästa förutsättningar för en kvalitativ undervisning. Detta påverkar utbildningen i hela 

samhället och dess utveckling. Dåliga försutsättningar kan resultera i sämre kvalite i 

undervisningen, vilket vidare kan resultera i att ungdomarna inte får den utbildning som de 

behöver när de sen ska söka till vidare studier och inte har den grundutbildning som krävs för 

att klara av mer avancerade studier. Detta kan leda till att högskoleutbildningens krav måste 

sänkas, vilket resulterar i att till exempel blivande lärare har mer begränsade kunskaper än idag. 

Vilket senare när dessa lärare ska undervisa i framtiden kan sänka kvaliteten i 

skolundervisningen ännu mer. Den här tendensen tycker vi redan nu kan ses i vårt samhälle och 

hur detta har påverkat lärarproffession samt dess status. Det är en ond cirkel som kommer att 

fortsätta om åtgärder inte vidtas.  

 

4.5 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte var kvalitativ ansats det bästa alternativet med tanke på att individers 

upplevelser och tankar står i fokus. För att få detaljerad och omfattande information om lärarnas 

upplevelser var intervju ett rimligt och relevant tillvägagångssätt. Andra metoder som bland 
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annat enkätundersökning hade troligen inte resulterat i lika detaljerade och djupgående svar. 

Med hjälp av långa och omfattande untervjuer kunde det samlas in mycket data även fast antalet 

deltagare i studien var relativt få.  Urvalet var relevant men saknade bredd, eftersom antalet 

deltagare var begränsat och för att alla deltagare var från samma geografiska område samt hade 

tagit examen från samma högskola. Detta innebär att stuydiens resultat begränsas.  För att öka 

studiens trovärdighet kunde flera skolor i olika områden kontaktats, men tanke på studien 

omfång fanns inte tid till det.  

 

För att förbättra kvalitéten i intervjumallen hade flera pilotintervjuer behövts. De skulle 

förmodligen resulterat i tydligare och mer relevanta intervjufrågor. Vissa frågor skulle kunnat 

tas bort då de inte gav relevant data till just den här studien. Om intervjumallen hade gjorts 

kortare skulle mer utrymme givits till att öka relevansen i samtalen Flera pilotintervjuer hade 

även kunnat ge möjlighet till att praktisera hur frågorna ska ställas samt allmänt hur 

genomförandet av intervjuerna skulle gå till. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare 

upplever sitt första år på jobbet. 

 

1. Hur upplever idrottslärare det sociala samspelet och stödet mellan skolledning, 

arbetskollegor och elever? 

2. Hur upplever idrottslärare den fysiska miljön i skolan samt skolan som organisation? 

3. Vilka förväntningar och krav ställs på nya idrottslärare? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
teacher, first year, novice teacher, experiences, perceptions, physical education teacher, 

workplace, PE teachers, work environment, beginning teachers, succeed, support, lärare, 

nyexaminerade, första tiden i yrket, upplevelser 
 

 

Var har du sökt? 
Google Scholar, EBSCO 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
EBSCO & Google Scholar: PE teacher+work environment, PE teacher+workplace, 

novice+PE teacher, PE teacher+first year, 

nyexaminerade+lärares+upplevelser+första+tiden+yrket, lärare+ första+tiden, 

beginning+teachers+support, beginning+teachers+succeed 

 

 

Kommentarer 
Det finns mycket tidigare forskning om nyexaminerade lärares upplevelser om yrket. Det var 

förvånansvärt mycket forskning som har gjorts angående just idrottslärares upplevelser, 

vilket vi till en början inte trodde skulle finnas. 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

Hej, 

 

Vi heter Martin Ehrenstråhle och Rosanna Silander och studerar sista terminen på 

idrottslärautbilningen på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Vi skriver nu 

vårt examensarbete, syftet med arbetet är att undersöka nyexaminerade idrottslärares 

upplevelser från det första året inom yrket. Vi kommer att använda oss av kvalitativ intervju 

som metod som tar ca 30 till 60 minuter. Intervjun kommer att genomföras på lämplig plats för 

dig som ska intervjuas. Intervjun kommer att spelas in för att enkelgöra transkribering av 

intervjun och vi är de enda som kommer att lyssna på inspelningen. När transkribering är klar 

kommer inspelningen att förstöras. Under studiens gång och i den slutliga texten kommer vi att 

vidta största möjliga konfidentialitet. Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst 

välja att avbryta. All data som har samlats in kommer inte att användas i andra sammanhang än 

detta. 

 

Vi vill ge nyexaminerade idrottslärare, som har jobbat ett år, chansen att få prata om sina 

erfarenheter och upplevelser inom yrket. Vi undersöker inte varje enskild lärares sätt att jobba, 

utan hur deras resa att bli lärare och att jobba som lärare har varit. Eftersom vi snart är i samma 

sitts ser vi det som väldigt lärorikt och intressant för oss och även för andra nyblivna lärare. Vi 

skulle vara tacksamma om ni kan vidarebefordra det här brevet till idrottslärare som jobbat ett 

år eller e-posta oss kontaktuppgifter.  

 

Då tiden går fort fram behöver vi svar senast i början av vecka 36. 

 

Tack för visat intresse! 

 

Hälsningar, 

Martin Ehrenstråhle  

Rosanna Silander   
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Bilaga 3 - Intervjumall 

Datum och plats: 

Namn: 

Ålder: 

Skola: 

 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

Var ligger skolan? 

Vilka årskurs undervisar du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat? 

 -Som lärare? 

 -Med något annat? 

 

-Kan du beskriva ditt första år inom yrket? 

 

-Vill du berätta om någon händelse under ditt första år som lärare? 

(Negativ eller positiv, upp till läraren att välja) 

-Hur har du hanterat situationen? 

-Kan du också berätta om någon positiv/negativ händelse? (beroende av första 

svaret) 

 

-Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? 

-Vilka styrkor ser du hos dig själv? 

-Vilka svagheter ser du hos dig själv? 

-Varför ville du bli lärare? 

 

FÖRVÄNTNINGAR 

-Vilka förväntningar och krav ställs på dig som lärare under första året som yrkesverksam 

inom skolan? 

-Kollegor och rektor?  

-Föräldrar och elever? 

 

-Vilka förväntningar hade du själv innan du började jobba som idrottslärare? 

           -Hur ser bilden ut nu? 

-Förberedde du dig på något speciellt sätt innan arbetet började? 

-Om det är något som du skulle vilja göra om, vad skulle du göra då? 

 

DET SOCIALA SAMSPELET OCH STÖDET 

Mentorskap, stöd & introduktion 
-Har du haft en mentor? 

Om inte  -Skulle du önskat en mentor? 
 -Har du fått stöd i någon annan form? 

 

Om ja -Vilken erfarenhet har din mentor? (Hur länge har den jobbat, 

mentorutbildning?) 

-Har du haft nytta av din mentor? 
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-Fick du någon introduktion till arbetet?    

-Berätta om din introduktion på arbetsplatsen. 

 

Kollegor 

-Kan du berätta om dina kollegor? 

-Hur har du blivit bemött av dina kollegor? 

-Blir du bekräftad av dina kollegor 

  -På vilket sätt blir du bekräftad? 

-Får du feedback på ditt jobb av kollegor? 

-På vilket sätt får du feedback? 

 

Elever 

-Hur många elever har ni i skolan? 

-Hur stor andel har någon annan etnisk bakgrund? 

-Vilka olika etniska bakgrunder finns representativa? 

-Kan du berätta om dina elever? 

-Hur många elever har du i genomsnitt i varje klass? 

-Hur upplever du klasstorleken? 

-Hur stor andel flickor och pojkar? 

-Är eleverna mottagliga för motivation och lärande? 

-På vilket sätt, beskriv? 

-Hur anser du elevernas allmänna beteende vara? 

-Är det svårt att kontrollera dina klasser? 

 -Hur går du tillväga? 

 -Skiljer det sig emellan dina klasser? 

-Varför/varför inte tror du att det gör det? 

 

ARBETSPLATS 
-Kan du beskriva din skola som arbetsplats? 

 

Fysiska miljö 
-Hur upplever du den fysiska miljön? 

-Hur ser idrottshallen ut? 

-Anser du att det finns tillräckligt med läromaterial och utrustning för att bedriva din 

undervisning och att klara av administrativa uppgifter? 

-Vad finns det för läromaterial, utrustning och hjälpmedel? 

 

Organisatoriska & konstitutionella ramar 
-Används mycket resurser(ekonomiska) för idrottsundervisningen? 

-Känner du att du har tillräckligt med tid till att utföra dina arbetsuppgifter och få med allt 

utifrån kursplaner/styrdokument? 

-Uppskattningsvis, hur många timmar jobbar du i veckan? 

 -I skolan? 

 -Hemma? 

-Ser du några hinder till att utföra ditt jobb? 

-Är det några förändringar du skulle önska på din arbetsplats? 

 


