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Inledning

Finland har länge varit känt för sitt utbildningssystem och framgång i PISAundersökningarna (OECD, 2018). En av orsakerna har varit lärarnas höga
yrkeskompetens (Paronen & Lappi, 2018). Nya trender visar dock att i takt med
sjunkande PISA-resultat (OECD, 2018) så har arbetstillfredsställelsen bland
finländska lärare sjunkit, stressen ökat (Golnick & Ilves, 2018; Länsikallio & Ilves,
2016; Länsikallio, Ilves, & Kinnunen, 2018) och att allt fler lärare, särskilt i början
av sin karriär, har övervägt att lämna yrket eftersom de inte trivs i det (Martin &
Pennanen, 2015; OECD, 2020). Den pågående situationen med den härjande
pandemin Covid-19 har också satt sina spår på lärares ork världen över och till
och med var tredje lärare i Finland har uppgett att de övervägt att sluta arbeta
som lärare på grund av den arbetsbelastning pandemin orsakat (Mäkynen,
2021). Lärares sjunkande välmående kan därmed vara en riskfaktor för den
högklassiga utbildning som erbjuds i Finland och därför bör lösningar hittas så att
det finländska utbildningssystemet förblir framgångsrikt och motståndskraftigt.

Eftersom lärares tillfredsställelse med karriären och jobbet bland annat har visat
sig bidra till högt arbetsengagemang (Timms & Brough, 2013), hög
arbetsprestation (Trivellas, Kakkos, Blanas, & Santouridis, 2015) och lägre stress
(Malinen & Savolainen, 2016; Skaalvik & Skaalvik, 2009), så är det nödvändigt
att klasslärare erbjuds möjlighet att utvecklas och uppfylla sina ambitioner och på
så sätt uppleva att de är nöjda med sina karriärer och professionella utveckling.
I OECD:s rapport (2018) visar resultaten att den tredje vanligaste orsaken till att
finländska lärare valt sitt yrke är för att de anser det ger tillgång till en stabil karriär.
Därmed bör karriärtillfredsställelse ses som en betydande faktor som bidrar till
finländska lärares välmående och vilja att stanna kvar i yrket.

De första åren i klassläraryrket har visat sig bidra med många nya slags
utmaningar som klasslärarna inte är beredda på (Martin & Pennanen, 2015;
Tynjälä & Heikkinen, 2011). Utbrändhet och risken för att lämna yrket i ett tidigt
skede är exempel på följder då utmaningarna blir för överväldigande (Tynjälä &
Heikkinen, 2011). Särskilt unga lärare har visat sig vara mer benägna att kliva av

lärarstigen än sina mer erfarna kollegor (OECD, 2020). Klasslärarutbildningen
spelar en viktig roll i att förse de blivande klasslärarna med de nödvändiga
färdigheter och förmågor som yrket kräver, så att steget från studier till arbete
inte blir för stort. För att klara av att göra det behöver universiteten vara lyhörda
till arbetslivets kompetenskrav och utveckla examens innehåll med hänsyn till
samhällets förändringar.

I och med att många lärare i början av sin karriär upplever arbetet som belastande
(Tynjälä & Heikkinen, 2011), så är det viktigt att undersöka faktorer som främjar
klasslärares välmående och trivsel på lång sikt. Avsikten med denna studie är
därmed att undersöka hur nöjda klasslärare är med sina karriärer fem år in i
arbetslivet

samt

vilka

karriärframgångskriterier

som

bidrar

till

deras

karriärtillfredsställelse. Syftet är också att undersöka hur ändamålsenlig
klasslärarutbildningen är med tanke på klassläraryrket samt att undersöka
klasslärarnas inkomstnivå. Klasslärarnas karriärtillfredsställelse, utbildningens
ändamålsenlighet och klasslärarnas lön kommer undersökas med statistiska test
med avseende på kön, tilläggsutbildning och anställningsförhållande, medan
sambanden mellan dessa tre kommer att granskas med korrelationstest. De
öppna svaren kommer att analyseras med tematisk innehållsanalys. Materialet
har samlats in med en nationell enkät och det slutliga samplet för studien består
av 137 alumner från Helsingfors universitets klasslärarutbildning som arbetar
som klasslärare vid tidpunkten för enkäten.

Även om karriärtillfredsställelse har fått alltmer uppmärksamhet inom forskning
under de senaste årtiondena, så är klasslärares karriärtillfredsställelse ett snävt
utforskat fenomen. I en finländsk kontext har fenomenet dessvärre inte alls
undersökts och därmed kommer denna studie att ge en unik insikt i hur nöjda
finländska klasslärare är med sina karriärer. Studien kommer också synliggöra
bakomliggande faktorer till detta och lyfta fram klasslärarutbildningens styrkor
och svagheter i relation till klasslärarens arbete. Kopplingen mellan klasslärares
karriärtillfredsställelse, lön och utbildningens ändamålsenlighet är också något
som inte tidigare undersökts i ett finländskt sammanhang.
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2

Bakgrund

2.1 Klasslärare i Finland
Finländska klasslärare planerar sin undervisning utgående från grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2014) men
har stor autonomi då det gäller självaste förverkligandet av innehållet i läroplanen
och anpassningen av undervisning till elevkontexten (Husu & Toom, 2016). Förutom undervisning och planering består lärarens jobb också av mångprofessionellt samarbete tillsammans med kollegiet, vårdnadshavare och andra intressenter
med syftet att utveckla skolan och läroanstalten. Eftersom läraryrket karaktäriseras av autonomi så kräver jobbet stark professionell integritet och etiska tillvägagångssätt (Husu & Toom, 2016).

Åldersdistribueringen bland klasslärare i Finland är tämligen ojämn med en tredjedel som är över 50 år (Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst, 2019).
Ungefär 7% av finländska klasslärare är under 30 år, 23% är mellan 30 och 39
år och 30% är mellan 40 och 49 år (Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst, 2019). Detta betyder att nästan en tredjedel av klasslärarna kommer gå i
pension inom de kommande tio åren, vilket kommer att ha följder på lärarutbildningen och sysselsättningen i de finländska skolorna (Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst, 2019). Andelen kvinnliga klasslärare i Finland är 78.9%
medan 86.0% utav specialklasslärarna är kvinnor (Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst, 2019).

Lönen för finländska lärare förhandlas nationellt via kollektivavtalet UKTA (Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal) (Finlands
svenska lärarförbund, 2020; Paronen & Lappi, 2018). Lönens omfattning utgörs
av uppgiftsrelaterad lön, årsbundet tillägg baserat på arbetserfarenhet, individuella tillägg, resultatbonus, övriga tillägg samt övertimarvoden (Finlands svenska
lärarförbund, 2020). Ingångslönen för klasslärare ligger kring 2700 euro (Kommunarbetsgivarna, 2021). Lärares lön har varit ett omtalat ämne i den offentliga
diskussionen och en höjning av ingångslönen har bland annat motiverats med att
lärarjobbet kräver en magisterexamen och med att lärarjobbets attraktion har
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minskat under de senaste åren (Langh, 2019; Undervisningssektorns fackorganisation, 2020). Ett syfte med denna studie är att ta reda på vad en klasslärare
förtjänar i början av sin karriär.

2.2 Klasslärarutbildningen i Finland
I Finland har läraryrket länge haft en hög social status och konkurrensen för att
bli antagen till klasslärarutbildningen är hård (Paronen & Lappi, 2018). Utbildning
och skola uppskattas högt och satsningen på lärarutbildning i landet anses ha en
strategisk roll i landets utveckling och välfärd (Heikkinen, Aho, & Korhonen,
2015). Vanliga motiveringar för val av läraryrket är intresse för yrket, meningsfullt
arbete, läraryrkets sociala aspekter, förebilder och familjebakgrund, lämplighet
för ens personlighet, akademisk utbildning eller att man ”hamnat” i yrket (Martin
& Pennanen, 2015, s. 20–21).

I Finland behöver klasslärare en magisterexamen i pedagogik för att bli behöriga
och den höga nivån på utbildningen har konstaterats nödvändig eftersom lärarna
har hög professionell autonomi (Räsänen, Pietarinen, Pyhältö, Soini, & Väisänen,
2020). Med en examen från klasslärarutbildningen har man behörighet att undervisa i förskola, årskurs 1–6 och dessutom kan man läsa 60 studiepoäng i ett
undervisningsämne för att få ämneslärarbehörighet i högstadiet (Paronen &
Lappi, 2018). Det är möjligt att få fast klasslärartjänst endast om man är behörig.

I Finland erbjuder åtta universitet klasslärarutbildning och varje år söker 5000–
6500 personer in till dessa (Utbildningsstyrelsen, 2020). Trots att det skett en
minskning i antalet sökanden under de senaste åren så är klasslärarutbildningarna ännu populära ansökningsmål där studieplatserna fylls (Utbildningsstyrelsen, 2020). Varje år antas sammanlagt ungefär 1100 personer till de olika klasslärarutbildningarna och årligen utexamineras omkring 800 nya klasslärare i Finland (Pursiainen et al., 2019; Utbildningsstyrelsen, 2020). 97% av klasslärarna är
behöriga och detta har också ansetts vara en garanti på den kvalitativa och rättvisa utbildningen i landet (Paronen & Lappi, 2018).

Det finns generella linjer för vad utbildningarna ska innehålla, men universiteten
ansvarar själva för att utarbeta sina kurser och program (Niemi, 2011). Till de
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gemensamma överenskommelserna för innehållet hör akademiska ämnesstudier
(läroämnen), forskningsstudier, pedagogiska studier, kommunikation och språk,
it-studier, personlig studieplan och valbara studier (Niemi, 2011). I organiseringen
av klasslärarutbildning är det av betydelse att planera utbildningen så att den
främjar professionell utveckling och ger lämpliga verktyg för att fungera som lärare genom hela karriären (Husu & Toom, 2016). Detta innebär inte endast förmåga att hantera aktuella professionella problem, den nuvarande läroplanen och
skolans struktur. Den blivande läraren behöver också lära sig att reagera på och
hantera utmaningar som framkommer i olika skeden av karriären (Husu & Toom,
2016). Det är relevant för denna studie att undersöka huruvida klasslärarna upplever att deras utbildning varit ändamålsenlig och ifall de upplever att de lärt sig
de kompetenser och färdigheter i klasslärarstudierna som yrket kräver av dem.

Läraryrket är en kombination av akademisk sakkunnighet och människorelationsarbete där lärarens huvudsakliga uppgift är att stöda lärande hos såväl den enskilda eleven som gruppen som helhet (Husu & Toom, 2016). Lärarkompetens
kan definieras som ett integrativt koncept som inkluderar kunskap, färdigheter,
beslutsfattande och förmåga att agera i olika slags professionella situationer
(Pantić & Wubbels, 2010). Med andra ord innebär lärarkompetens både kunskap
om olika undervisningsrelaterade faktorer och kunskap i hur man tillämpar dessa
i praktiken (Toom, 2017). Exempelvis Pantić och Wubbels (2010) menar att lärarens kompetens bygger på fyra delområden: värderingar och fostran av elever;
förståelse för utbildningssystemet och deltagande i utvecklingen av det; innehållskunskap, pedagogik och läroplan; samt självutvärdering och professionell
utveckling.

Klasslärarutbildningen består av såväl teoretiska som praktiska studier och den
akademiska universitetskontexten anses vara nödvändig för lärarens expertstatus (Pantić & Wubbels, 2010). Den finländska klasslärarutbildningen har som mål
att utveckla självständiga pedagogiska experter som arbetar i skolor men som
också bidrar med lösningar på aktuella pedagogiska utmaningar (Niemi, 2011).
För att bli expert behöver novisen kodifierad kunskap, överförbar kunskap, rollmodeller, observation av experter, implicit kunskap, sociala nätverk och lyckade
stunder av framgång (Davenport & Prusak, 1998). Som klasslärare behöver du
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kunna hantera de relevanta begreppen och förstå komplexa teoretiska modeller
men du behöver också kunna tillämpa dem i praktiken (Husu & Toom, 2016).
Under klasslärarstudierna ordnas praktikperioder och observationstillfällen i en
interaktiv miljö där lärarstudenterna får möjlighet att lära sig kompetenserna och
färdigheterna som arbetet kräver under autentiska förhållanden tillsammans med
en handledare (Toom, 2017).

Även om det funnits röster som talat för en mer praktikbaserad lärarutbildning
(Niemi, 2011), så tyder vetenskapliga rön på att en ökad betoning på praktik inte
nödvändigtvis bidrar med all den kunskap och de färdigheter som läraren behöver behärska och utveckla (Husu & Toom, 2016; Ronfeldt & Reininger, 2012).
För att klara av det praktiska arbetet behöver lärare alltså en teoretisk grund att
förankra sina beslut och handlingar i (Toom, 2017). I Niemis (2011) studie kom
det fram att fördelningen mellan de klasslärarstudenter som ansåg att den forskningsbaserade klasslärarutbildningen var till fördel och de som ansåg den vara
irrelevant för det praktiska arbetet var relativt jämn.

2.3 Utmaningar i läraryrket och fortbildning
Läraryrket är särskilt mottagligt då det gäller stora samhälleliga förändringar eftersom dessa ofta direkt syns i lärarens dagliga arbete. Till dessa förändringar
hör bland annat digitalisering, skapande och implementering av läroplan, elevernas ökande mångfald och ökat behov av specialpedagogisk kunskap (Husu &
Toom, 2016; Niemi, Siljander, & Mentoroinnin kehittämisryhmä, 2013).

Utöver det traditionella ämnesinnehållet ska dagens elever lära sig generiska färdigheter och användning av olika digitala verktyg som stöd för lärande vilket vidare försätter läraren som pedagogisk expert i en ny slags position (Husu &
Toom, 2016). Undervisningen utgår från eleven som en aktiv och deltagande
aktör i sin egen lärandeprocess där lärarens roll främst är att stöda eleven i processen (Niemi, 2011). Den ökande mångfalden bland elever är vidare ett fenomen som sätter lärares kunskaper på prov. Bemötandet av elever med olika bakgrunder och förutsättningar att lära sig har blivit allt mer relevant, vilket därmed
också torde synas i lärarutbildningen. Nya krav har dessutom satts på lärarna i
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och med lagen om trestegsstöd som kräver ett brett mångprofessionellt samarbete mellan lärare och andra parter samt fördjupad kunskap i specialpedagogik
(Niemi et al., 2013).

I Niemis (2011) studie framkom det att blivande lärare har en god uppfattning om
grundprinciperna i läraryrket inklusive planering, hantering av läroämnena och
etiska principer bundna till jobbet. Däremot upplevde lärarstudenterna att de inte
hade tillräckliga färdigheter i att bemöta vårdnadshavare och samarbetspartners,
och inte heller lagom kunskap om elevernas olikheter och träning för framtiden,
det vill säga vardagskompetens (Niemi, 2011). Likaså visade studien att nyblivna
lärare tyckte sig kunna hantera grundprinciperna i arbetet eftersom lärarutbildningen gett dem tillräckliga kunskaper (Niemi, 2011). Däremot upplevde lärarna
att de skulle behöva mera stöd i samarbetet med vårdnadshavare och andra parter, i krissituationer (t.ex. mobbning), i administrativa uppgifter samt i bemötande
och stödjandet av olika slags elever (Niemi, 2011).

Samhälleliga fenomen såsom digitalisering, ökad tillgång till information och expanderingen av lärmiljöer kräver kompetensutveckling och därmed är fortbildning
en naturlig del av läraryrket (Husu & Toom, 2016). Fortbildning är obligatorisk för
lärare i Finland och ansvaret för professionell utveckling ligger såväl på arbetstagaren som på arbetsgivaren (Paronen & Lappi, 2018). Grundskolelärarnas kollektivavtal UKTA ger lärarna rätt till tre avlönade arbetsdagar och tolv timmar studie- och planeringsarbete varje läsår (Finlands svenska lärarförbund, 2017).
Även om tilläggsutbildning utöver dessa timmar inte påverkar lönen, så motiveras
många lärare av möjligheten till professionell utveckling och uppdatering av sina
kunskaper och kompetenser (Paronen & Lappi, 2018). Enligt TALIS-rapporten
2018 uppgav 87.8% av finländska klasslärare att de deltagit i någon form av fortbildning vilket är en ökning sedan 2013 då endast 79% sade sig ha deltagit i
fortbildning (OECD, 2014; OECD, 2019). Det har argumenterats för att länken
mellan lärarutbildningen och fortbildningen i arbetslivet borde förstärkas och bli
mer kontinuerlig för att uppmuntra lärare till att vidareutbilda sig (Heikkinen et al.,
2015).
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Likaså har det debatterats för att skapa en mer enhetlig övergång från den formella lärarutbildningen till arbetslivet karaktäriserat av informellt (t.ex. fortbildningar) och icke-formellt lärande (spontana lärandesituationer), eftersom kontrasten mellan dessa upplevs som skarp (Husu & Toom, 2016). Nyblivna lärare riskerar att uppfatta den formella lärarutbildningen som ofullständig och irrelevant
då de kommer i kontakt med sådana skolans principer och utmaningar som inte
tagits upp i lärarutbildningen (Heikkinen et al., 2015). Olika former av stöd och
induktion är därmed nödvändiga för att lärarna ska anpassa sig till det nya jobbet.
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3

Klasslärares karriärtillfredsställelse

3.1 Karriärframgång och tillfredsställelse med jobbet och karriären
Karriär innebär den livslånga sekvensen av rollerfarenheter som individer
upplever (Hall, 2002) och skiljer sig från en tidigare uppfattning om att karriär
endast skulle beröra professionella och individer som stiger hierarkiskt inom en
organisation (Barnett & Bradley, 2007). Karriärframgång (eng. career success)
kan därmed definieras som positiva psykologiska och arbetsrelaterade utfall eller
prestationer som beror på ens arbetserfarenhet (Judge, Cable, Boudreau, &
Bretz, 1995). Karriärframgång kan bestämmas antingen på basis av subjektiva
eller objektiva grunder. Subjektiv karriärframgång (eng. subjective career
success) kan definieras som individens personliga upplevelse och definiering av
sin karriärframgång och brukar ta sig uttryck som karriärtillfredsställelse (eng.
career satisfaction) eller arbetstillfredsställelse (eng. job satisfaction) (Heslin,
2005; Judge et al., 1995). Objektiv karriärframgång (eng. objective career
success) innebär från utsidan observerbara arbetsrelaterade framgångskriterier
(eng. success criteria) såsom lön, status och befordringar (Heslin, 2005; Judge
et al., 1995; Seibert & Kraimer, 2001).

3.1.1

Karriärval och karriärframgång

Människor tenderar skilja sig gällande deras primära syfte med arbete
(Wrzesniewski, McCauley, Rozin, & Schwartz, 1997). Personer med en
jobborientering arbetar med syftet att tjäna pengar som kan användas som medel
till lycka utanför jobbet snarare än att uppleva uppfyllelse eller tillfredsställelse
genom arbetet (Wrzesniewski et al., 1997). Personer som är karriärorienterade
är på ett djupare plan investerade i sina jobb och deras målsättning är att stiga i
rang och lön (Wrzesniewski et al., 1997). För det tredje menar Wrzesniewski et.
al. (1997) att människor kan ha ett kall till sitt yrke och i detta fall upplevs arbetet
som ett ändamål med livet. Med andra ord är personer med jobb- eller
karriärorientering mer intresserade av objektiva karriärframgångskriterier såsom
lön och status, medan personer med ett kall värdesätter subjektiva
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karriärframgångskriterier, exempelvis känsla av att lyckas och meningsfullhet i
arbetet (Heslin, 2005).

Då det gäller lärare och deras yrkesval så har det visat sig att val av läraryrket
präglas av tre motiv (Heinz, 2015). För det första kan lärare välja läraryrket på
basis av inre motiv (t.ex. glädje att undervisa, kreativitet), för det andra kan
motiven vara altruistiska (t.ex. bidra till samhället, arbeta med barn och unga) och
för det tredje kan motiven vara yttre (t.ex. säkerhet, status, lön) (Heinz, 2015).
Hos lärare har inre och altruistiska motiv visat sig vara vanligare än yttre motiv
(Heinz, 2015) men studier visar också att yttre motiv såsom stabilitet i karriären
är viktiga då det gäller lärares yrkesval (OECD, 2019). Dessutom kan motiven
delvis vara kulturellt bundna (Heinz, 2015). En viktig observation är att lärare som
valt yrket på grund av inre motiv upplever mindre utbrändhet, högre
karriäroptimism, högre självförmåga och större pedagogisk kunskap än de lärare
som valt yrket på basis av yttre motiv (König & Rothland, 2012; McLean, Taylor,
& Jimenez, 2019).
En teoretisk utgångspunkt som är relevant för denna studie är karriärframgång,
närmare sagt subjektiv karriärframgång. Subjektiv karriärframgång utgår ifrån
individens egna målsättningar och kriterier för framgång och kan definieras som
personens känsla av fullbordande och tillfredsställelse med karriären (Judge et
al.,

1995).

Den

subjektiva

karriärframgången,

det

vill

säga

karriärtillfredsställelsen, är kopplad till individens inre aspirationer och mål och
kan bland annat innefatta färdighetsutveckling, kontroll, utmaningar, syfte och
balans mellan arbete och fritid (Barnett & Bradley, 2007; Hall, 2002; Heslin,
2005).

Ett

annat

vanligt

tecken

på

subjektiv

karriärframgång

är

arbetstillfredsställelse, det vill säga positiva evalueringar av ens jobb, men en låg
subjektiv karriärframgång kan också ta sig negativa uttryck såsom stress,
utbrändhet och brist på engagemang (Judge et al., 1995). Precis som andra slags
attityder så är subjektiv karriärframgång i form av karriärtillfredsställelse en
dynamisk attityd som förändras under en persons karriärs gång. Hurdan riktning
karriären tar samt hur väl karriären utvecklas i enighet med personens inre
aspirationer och intentioner, spelar en betydande roll för hur nöjd personen är
med sin karriär (Barnett & Bradley, 2007; Verbruggen & van Emmerik, 2020).
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Syftet med denna studie är att undersöka karriärframgång utgående från
klasslärares subjektiva upplevelser om hur nöjda de är med sina karriärer.
Därmed kommer begreppet karriärtillfredsställelse användas i analysen och
diskussionen.

Framgång i karriären kan också baseras på yttre mått. Objektiv karriärframgång
grundar sig i att vem som helst utomstående kan observera den i form av yttre
egenskaper såsom lön, befordring, makt och yrkesstatus (Gunz & Peiperl, 2007,
s. 60; Hall, 2002; Seibert & Kramer, 2001). Särskilt inom sociologi har yrkesstatus
använts som ett mått för att mäta yrkesmässig stratifiering, det vill säga sortering
av människor på basis av makt och inflytande (Gunz & Peiperl, 2007, s. 60).
Problematiken med att utgå från sådana yttre faktorer då man mäter hur nöjd
någon är med sin karriär är att personen i fråga inte själv nödvändigtvis upplever
att hen är nöjd trots framgång i inkomst och status (Judge et al., 1995). Dessutom
kan objektiva kriterier, såsom läget på arbetsmarknaden, ligga utanför individens
kontroll vilket gör det svårt att skilja olika objektiva karriärframgångskriterier från
varandra (Heslin, 2003). I och med att klasslärares avancemangsalternativ och
löneförhöjningsmöjligheter är begränsade och att karriärtillfredsställelsen i
studien mätts utgående från klasslärarnas personliga erfarenheter, så är objektiv
karriärframgång inte lika relevant för analysen i denna studie som den subjektiva.
Sambandet mellan dessa två är dock viktigt att förklara.

Tidigare har stor vikt lagts vid att forska i objektiv karriärframgång men under de
senaste årtiondena har det blivit alltmer vanligt att studera den subjektiva
aspekten av karriärframgång (Hall, 2002; Heslin, 2005). En orsak är förändringar
i organisatoriska strukturer och reducering av hierarkier på arbetsplatsen (Heslin,
2005). Även om subjektiv och objektiv karriärframgång är två separata koncept,
så existerar de ändå i samspel (Judge, et.al., 1995; Gunz & Peiperl, 2007, s. 114–
152). För det första innebär det att det finns en dualitet mellan den subjektiva och
objektiva karriären, det vill säga en öppen, offentlig sida av karriären och en
sluten, personlig sida (Gunz & Peiperl, 2007, s. 114–152). För det andra finns det
ett ömsesidigt beroende på så sätt att den objektiva karriären bidrar med
erfarenheter vilket vidare kan påverka personens subjektiva syn på sin karriär
(Gunz & Peiperl, 2007, s. 114–152). På samma sätt kan motivationen och
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attityderna i den subjektiva karriärframgången påverka yttre faktorer såsom lön
och hur utomstående ser på personens karriär (Gunz & Peiperl, 2007, s. 114–
152). Till exempel då personen upplever karriärtillfredsställelse så förstärks
självförtroendet och arbetsprestationen höjs, vilket vidare kan resultera i högre
objektiv karriärframgång i form av löneförhöjning eller befordring (Abele & Spurk,
2009). Abele och Spurk (2009) fann att subjektiv och objektiv karriärframgång de
facto influerar varandra och att särskilt subjektiv karriärframgång har en stark
inverkan på den objektiva. För det tredje har tid en viktig roll i hur personen
bedömer sin egen karriär eftersom tid till viss mån är ett subjektivt mått (Gunz &
Peiperl, 2007, s. 114–152). Arbetstagare i början av sin karriär har i allmänhet
färre erfarenheter att basera sina mått på framgång på än mer erfarna
arbetstagare som har en längre karriär bakom sig (Abele & Spurk, 2009).

Karriärframgångskriterier (eng. career success criteria) innebär de huvudsakliga
karriärmålen som en individ vill uppnå (Heslin, 2005). Även om subjektiv
karriärframgång handlar om personens personliga upplevelser, så poängterar
Hall och Chandler (2005) att det är viktigt att uppmärksamma både objektiva
standarder

och

subjektiva

upplevelser

då

man

identifierar

karriärframgångskriterier. Exempelvis Dries, Pepermans och Carlier (2008)
identifierade

nio

dimensioner

av

karriärframgångskriterier:

prestation,

avancemang, självutveckling, kreativitet, säkerhet, tillfredsställelse, erkännande,
samarbete och medverkan. Likaså hittade Mayrhofer et.al (2016) fyra teman
inklusive materiella ärenden, lärande, sociala relationer och verkställande av
egna projekt som definierade människors karriärframgångskriterier över hela
världen och inom olika yrkesgrupper.

Arbetstagaren kan antingen basera sin karriärtillfredsställelse i relation till sin
personliga standard och aspirationer i karriären (eng. self-referent success
criteria) eller så kan den jämföra sin karriär i relation till en yttre standard (eng.
other-referent success criteria), till exempel en referensgrupp eller -person
(Heslin, 2003). Heslin (2003) fann i sin studie att två tredjedelar av
korrespondenterna använde sig av yttre referenser då de definierade sin
subjektiva karriärframgång. Arbetstagare kan också ha olika målsättningar
gällande sina arbeten och karriärer och även kulturella och yrkesspecifika
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aspekter kan ha en inverkan på uppfattningen av framgång och karriär (Heslin,
2005). För lärare kan karriärtillfredsställelse exempelvis basera sig på lyckade
undervisningssituationer och elevernas framsteg medan en försäljare kanske
definierar sin karriärframgång på basis av volymen sålda produkter eller tjänster.
Karriärframgångskriterier är dock långt individuella och det finns inga rätt eller fel
kriterier, men de vägleder och motiverar människor att utvecklas i sina karriärer.
Klasslärares karriärframgångskriterier har dessvärre inte tidigare identifierats och
därför kommer denna studie undersöka fenomenet.

3.1.2

Karriärtillfredsställelse och arbetstillfredsställelse

I och med att karriärtillfredsställelse är relaterad till en sekvens av enskilda jobb,
så kan man alltså också välja att inkludera nuvarande jobb och tillfredsställelsen
med detta i karriärtillfredsställelse som en helhet (Judge et al., 1995). Dessutom
anses

arbetstillfredsställelse

karriärframgång

vilket

gör

vara
att

ett

viktigt

begreppen

kriterium

för

subjektiv

arbetstillfredsställelse

och

karriärtillfredsställelse är tätt sammanlänkade (Heslin, 2005). Barnett och Bradley
(2007) menar dock att arbetstillfredsställelse inte är ett lämpligt mått för att mäta
karriärtillfredsställelse eftersom karriärtillfredsställelse mäter tillfredsställelse
med jobbet under en längre period och med större bredd av utfall än ett enskilt
jobb. Hög arbetstillfredsställelse betyder därmed inte att en person automatiskt
har hög karriärtillfredsställelse (Heslin, 2003). Med tanke på att många lärare
jobbar i en och samma skola med liknande arbetsuppgifter under en stor del av
sina karriärer så är det dock möjligt att dra paralleller mellan lärares
karriärtillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. I denna studie består samplet
dessutom av klasslärare som arbetat som behöriga klasslärare i högst fem år.
Detta innebär att majoriteten inte har en särskilt lång karriär bakom sig och därför
är arbetstillfredsställelse ett relevant begrepp. Från och med nu kommer
begreppen karriärtillfredsställelse och arbetstillfredsställelse behandlas parallellt.

Lockes (1976, s. 1304) definition på arbetstillfredsställelse är en av de mest använda och kan definieras som ”ett behagligt eller positivt känslotillstånd som resulteras av bedömningen av ens jobb eller jobberfarenheter”. Arbetstillfredsställelse resulterar från flera olika faktorer som tillsammans skapar en känsla och
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uppfattning av jobbet och hur nöjd personen i fråga är med det (Locke, 1976;
Robbins & Judge, 2013, s. 69–96). I forskning om arbetstillfredsställelse brukar
man utgå från två olika perspektiv. Det vanligaste närmandet är att undersöka
generell arbetstillfredsställelse, det vill säga hur nöjd arbetstagaren är med arbetet som en helhet (Riggio, 2017, s. 326–367; Robbins & Judge, 2013, s. 69–96;
Weiss & Merlo, 2015). Det andra närmandet är att fokusera på specifika aspekter
i jobbet och undersöka hur nöjd arbetstagaren är med dessa, exempelvis lön eller
arbetsförhållanden (Riggio, 2017, s. 326–367; Robbins & Judge, 2013, s. 69–96;
Weiss & Merlo, 2015). Arbetstillfredsställelse är en form av subjektiv attityd och
därmed kan också nivån och orsakerna till arbetstillfredsställelse variera från person till person. Begreppet kan ses som en länk mellan vad en person strävar efter
i sitt arbete och hur väl arbetet uppfyller denna strävan (Locke, 1969).

Organisatoriska, sociala och individuella aspekter kan bidra till att arbetstagaren
är nöjd med sin karriär och sitt jobb (Rothmann & Cooper, 2015, s. 43–66). Därtill
har också personlighet en viss betydelse (Rothmann & Cooper, 2015, s. 43–66)
och till exempel hög självbedömning (eng. core self-evaluation) (Judge, Locke,
Durham, & Kluger, 1998), proaktiv personlighet (Barnett & Bradley, 2007) och
målorientering (Joo & Park, 2015) har visat sig vara personlighetsdrag som resulterar i att personen är nöjd med sitt arbete och sin karriär. Däremot har exempelvis emotionell instabilitet visat sig resultera i låg arbets- och karriärtillfredsställelse (Seibert, Kraimer, & Liden, 2001).

För det första påverkas arbetstillfredsställelse av olika individuella faktorer, det
vill säga hur individen betraktar instrumentella fördelar med jobbet samt hur arbetet lever upp till personens individuella mål och behov (Rothmann & Cooper,
2015, s. 43–66). Också möjlighet till utbildning och befordring har visat sig ha en
positiv effekt på arbetstillfredsställelse eftersom dessa möjliggör förverkligande
av ens personliga mål och professionella utveckling (Rothmann & Cooper, 2015,
s. 43–66). Individuella faktorer som visat sig inverka på grundskolelärares arbetstillfredsställelse är bland annat självkänsla (Reilly, Dhingra, & Boduszek, 2014),
känsloregleringsförmåga (Brackett, Palomera, Mojsa‐Kaja, Reyes, & Salovey,
2010) och autonomi (Skaalvik & Skaalvik, 2014). Självförmåga (eng. self-efficacy) (Bandura, 1977) är därtill en faktor som förutser arbetstillfredsställelse hos
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lärare. Flera studier har visat att lärare som känner till sina egna förmågor och
kan använda dessa för att nå ett visst mål också är mer tillfredsställda med sina
jobb (Aldridge & Fraser, 2016; Edinger & Edinger, 2018; Malinen & Savolainen,
2016; Skaalvik & Skaalvik, 2014; Van Maele & Van Houtte, 2012). Självförmåga
inom kontexten för nyblivna lärare kommer diskuteras senare i kapitlet.

För det andra kan arbetstagarens karriär- och arbetstillfredsställelse påverkas av
organisatoriska faktorer, det vill säga faktorer bundna till arbetsförhållandena och
arbetsuppgifterna (Rothmann & Cooper, 2015, s. 43–66). Sådana organisatoriska aspekter är exempelvis ledarskap (Tsai, 2011) och hur väl arbetet lever upp
till ens färdigheter och tidigare erfarenhet samt ifall det finns en matchning mellan
personen och organisationen och dess värderingar (Ellis, Skidmore, & Combs,
2017). Målspecifika stöd och resurser i omgivningen är viktiga kontextuella tillgångar som bidrar med socialt och materiellt stöd för arbetstagarens personliga
mål och som vidare förutser karriärtillfredsställelse (Barnett & Bradley, 2007).
Därtill har också organisatorisk lärandekultur, utvecklande respons av förmän
(Joo & Park, 2015), karriärledningsbeteende (Barnett & Bradley, 2007) och möjlighet att lära sig nya förmågor (Khalid & Khalid, 2015) visat sig ha positiv inverkan på arbetstagares karriärtillfredsställelse.

Skolklimatet är även en sådan organisatorisk faktor som påverkar lärares arbetstillfredsställelse. Malinens och Savolainens (2016) studie tydde på att samarbete,
elevrelationer, beslutsfattande och innovation i undervisningen var sådana
aspekter som resulterade i att lärarna uppfattade skolklimatet som positivt vilket
vidare också bidrog till att de var nöjda med sina jobb. Tvärtom har även flera
organisatoriska faktorer en negativ inverkan på lärares arbetstillfredsställelse,
däribland känsloarbete (Kinman, Wray, & Strange, 2011) och tidspress (Skaalvik
& Skaalvik, 2011). Stress har visat sig ha en signifikant negativ inverkan på lärares arbetstillfredsställelse (Brackett et al., 2010; Malinen & Savolainen, 2016;
Reilly et al., 2014; Skaalvik & Skaalvik, 2011; Skaalvik & Skaalvik, 2014), men
samtidigt kan också låg arbetstillfredsställelse resultera i stress och utbrändhet
(Malinen & Savolainen, 2016).
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För det tredje kan sociala faktorer påverka arbetstillfredsställelse (Rothmann &
Cooper, 2015, s. 43–66). Skolor består av en mängd relationer, däribland lärareelev, lärare-lärare, elev-elev, lärare-rektor, lärare-föräldrar. Detta gör skolkontexten till en socialt dynamisk och interaktionsrik miljö och lärarens förmåga att hantera dessa sociala intryck är en central aspekt i yrket (Toprak & Savaş, 2020).
Elevkontakter (Dinham & Scott, 1998; Dinham & Scott, 2000; Veldman, van Tartwijk, Brekelmans, & Wubbels, 2013) och välfungerande kontakt med vårdnadshavare är viktiga källor för lärares arbetstillfredsställelse (Skaalvik & Skaalvik,
2009; Skaalvik & Skaalvik, 2011) men också socialt stöd av kollegor, förmän och
administration har visat sig resultera i positiva attityder gentemot jobbet (Aldridge
& Fraser, 2016; Dinham & Scott, 1998; Dinham & Scott, 2000; Edinger & Edinger,
2018; Tsai, 2011).

I Reeves, Pun och Chungs (2017) studie upptäckte man att socialt stöd, särskilt
i form av besök i kollegors klassrum, hade en positiv inverkan på amerikanska
lärares arbetstillfredsställelse men inte på japanska. Detta kunde bero på att arbetskulturen skiljer sig länderna emellan och att samarbete inte är en lika förekommande del av lärarjobbet inom respektive skolsystem (Reeves et al., 2017).
Detta är en viktig poäng eftersom kultur och kontext har en stor betydelse då det
gäller vilka aspekter som har en inverkan på arbetstagarens attityder gentemot
arbetet (Heslin, 2005). Även om socialt stöd av kollegor ökar lärares tillfredsställelse så kom Edinger och Edinger (2018) fram till att professionella stödnätverk
inte nödvändigtvis har en positiv effekt eftersom de är för tidskrävande. Detta är
i enighet med Skaalvik och Skaalviks (2011) resultat som tydde på att tidspress
har en direkt negativ inverkan på arbetstillfredsställelse. Resultaten illustrerar väl
arbetstillfredsställelses komplexa natur där olika faktorer samexisterar och samspelar vilket resulterar i att det inte alltid går att entydigt tolka inverkande faktorer
separat från varandra.

3.1.3

Följder av karriär- och arbetstillfredsställelse

Karriär- och arbetstillfredsställelse har följder både för arbetstagaren och för
organisationen, exempelvis i form av effektivitet, frånvaro, uppsägning,
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organisatoriskt

medborgarskapsbeteende

och

oönskat

beteende

på

arbetsplatsen (Robbins & Judge, 2013, s. 69–96).

Timms och Brough (2013) studerade 312 lärare och kom fram till att lärare som
var nöjda med sina karriärer också var mer engagerade i sitt arbete. Då lärarna
upplevde att deras personliga ambitioner uppfylldes så var de drivna, hängivna
och positivt inställda till sina jobb (Timms & Brough, 2013). Khalid och Khalid
(2015) fann liknande resultat och märkte att arbetstagare som erbjöds möjlighet
till att lära sig nya förmågor var engagerade och nöjda med sina karriärer vilket
också

resulterade

i

organisatoriskt

engagemang.

Därtill

har

karriärtillfredsställelse visat sig resultera i att arbetstagare är redo att lära sig nya
saker, tillämpa teoretisk kunskap på jobbet, komma på nya idéer och prioritera
aktiviteter vilket vidare har en positiv effekt på deras arbetsprestation (Trivellas
et al., 2015). Även om få studier undersökt kopplingen mellan lärares
arbetstillfredsställelse och elevers lärande så fann Banerjee, Stearns, Moller och
Mickelson (2017) ett positivt samband mellan lärares arbetstillfredsställelse och
elevers

läsutveckling,

medan

inga

kopplingar

fanns

mellan

lärarnas

arbetstillfredsställelse och elevernas matematiska utveckling.

Övriga vanliga negativa följder av låg tillfredsställelse med arbetet eller karriären
är vilja att lämna yrket (Joo & Park, 2015; Verbruggen & van Emmerik, 2020) och
stress eller burnout (Malinen & Savolainen, 2016) vilket vidare kan ha en negativ
effekt på elevernas engagemang och prestation (Ronfeldt, Loeb, & Wyckoff,
2013). Arbetstagare är benägna att säga upp sig då de är otillfredsställda med
sitt jobb och välmåendet är lågt och också lärares otillfredsställelse med arbetet
är en betydlig orsak till att många är beredda att lämna arbetsplatsen (Skaalvik &
Skaalvik, 2011; Wright & Bonett, 2007). För att reglera intentionerna att lämna
organisationen och höja arbets- och karriärtillfredsställelsen har det visat sig att
bland annat mera ansvarsuppgifter och byte eller breddande av arbetsuppgifter
är välfungerande åtgärder (Robbins & Judge, 2013, s. 244-245; Verbruggen &
van Emmerik, 2020).
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3.1.4

Finländska lärares arbetstillfredsställelse

Finländska klasslärares karriärtillfredsställelse är ett snävt forskat fenomen. Däremot har ett antal studier som behandlar lärares arbetstillfredsställelse gjorts. I
OECD:s undersökning (2020) kartlagdes arbetstillfredsställelsen hos grundskolelärare i 48 länder. Resultaten tydde på att 90% av lärarna i deltagarländerna är
nöjda med sina jobb och sitt yrke och i Finland var den motsvarande andelen
88%. En oroväckande trend som framkommer i en jämförelse mellan TALIS
undersökningar 2013 och 2018 är att det skett en minskning i andelen finländska
lärare som anser att de är tillfredsställda med sina jobb (OECD, 2020). Därtill
pekade resultaten mot att lärare som jobbat under fem år var mer benägna än
mer erfarna lärare att ifrågasätta sitt val av yrke (OECD, 2020). Dessa resultat
kan eventuellt förklaras med det faktum att nyblivna lärare inte har lika mycket
erfarenhet och utvecklade färdigheter som sina äldre kollegor (Pyhältö, Pietarinen, & Soini, 2012) och att personer i början av sin karriär tenderar vara mer
risktagande gällande arbete och därför också kan överväga olika karriäralternativ
(Borman & Dowling, 2008).

I Utbildningssektorns arbetslivsbarometer (Golnick & Ilves, 2018; Länsikallio &
Ilves, 2016; Länsikallio et al., 2018) studeras vartannat år välmåendet hos finländska lärare inom olika delar av utbildningssektorn. År 2013 visade resultaten
att 86% av lärarna inom grundskoleutbildningen var ganska eller mycket nöjda
med sina jobb, medan resultaten från 2015 visade att 80% av lärarna var nöjda.
Motsvarande undersökning som gjordes 2017 visade 72% på samma fråga, medan 76% av grundskolelärarna år 2019 var ganska eller mycket nöjda med sina
jobb. En tydlig minskning i lärarnas arbetstillfredsställelse har skett och resultaten
går hand i hand med OECD:s (2020) rapport.

Eftersom det inte finns någon finländsk forskning som behandlar klasslärares karriärtillfredsställelse så kommer denna studie bidra med värdefull insikt i hur nöjda
nyblivna lärare är med sina karriärer. Syftet med denna studie är inte endast att
kartlägga hur nöjda klasslärare i början av sin karriär är, utan också att lyfta fram
vilka karriärframgångskriterier som ligger bakom deras karriärtillfredsställelse.
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3.2 Lärare i början av sin karriär
En klasslärares karriär kan identifieras som icke-linjär, det vill säga en livslång
väg mot hög expertis inom en viss bransch utan att nödvändigtvis stiga i rang
inom organisationen (Heslin, 2005). De som är engagerade i en icke-linjär karriär
är ofta drivna av subjektiva självreferenta karriärframgångskriterier och bestämmer därmed sina egna mått på framgång utgående från sina personliga målsättningar och värderingar (Heslin, 2005). Ändamålet med icke-linjära karriärer kan
exempelvis vara kreativitet, variation, personlig utveckling eller autonomi.

Som ny lärare kommer du in i en ny skola där du behöver bekanta dig med kollegiet, eleverna, läromaterialet och skolans kultur och principer. Därtill ska du
delta i lärarmöten, föräldrakvällar och läroplansarbete. Med andra ord har den
nya läraren samma plikter som de mer erfarna lärarna, men samtidigt har den
mindre erfarenhet än de. Till skillnad från många andra yrken så åläggs nyutexaminerade lärare fullt juridiskt och pedagogiskt ansvar då de börjar jobba som
lärare och de förväntas omedelbart klara av utmaningar med exempelvis elever
och vårdnadshavare (Bjerkholt & Hedegaard, 2008; Tynjälä & Heikkinen, 2011).
Detta är motsägelsefullt med tanke på att utvecklingen från nybörjare till expert
tar ungefär tio år (Tynjälä & Heikkinen, 2011). Nya lärare kan visa sig ha det svårt
att hantera nya situationer som lärarutbildningen inte förberett dem för, exempelvis läroplan, skolgemenskap, lokala principer och mångfalden av elever (Jokinen,
Heikkinen, & Morberg, 2012; Martin & Pennanen, 2015).

Självförmåga (eng. self-efficacy), det vill säga ens tilltro till att kunna organisera
och genomföra handlingar som krävs för att uppnå ett visst mål (Bandura, 1977),
har visat sig ha en avgörande roll i hur väl nyblivna lärare klarar av arbetets krav
(Tynjälä & Heikkinen, 2011). Banduras (1977) socialkognitiva teori hävdar att
även om en person vet att en viss handling leder till i ett visst resultat så hjälper
det inte ifall personen inte tror sig inneha de förmågor som krävs för att uppnå
resultatet. Personer med hög självförmåga tenderar överkomma svåra situationer
genom hård ansträngning och ser dessa situationer snarare som en positiv ut-
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maning än som ett hinder (Bandura, 1977). I kontrast är personer med låg självförmåga mer benägna att uppleva stress, utbrändhet och hjälplöshet vilket vidare
kan resultera i otillfredsställelse med arbetet eller uppsägning (Bandura, 1977).

Lärares självförmåga kan vidare beskrivas som lärarens tilltro till sina egna förmågor att kunna påverka elevers lärande (Aldridge & Fraser, 2016). Lärare med
hög självförmåga vet vilka strategier som är nödvändiga och kan använda dem i
rätt situationer och på så sätt främja lärande hos eleverna. Utöver att lärares
självförmåga har positiva effekter på bland annat elevernas motivation, akademiska anpassning och självförmåga så inverkar lärares självförmåga bland annat
på den egna hälsan, arbetstillfredsställelsen och praktiker kopplade till undervisningen (se Zee & Koomen, 2016).

I enighet med Banduras (1977) teori om självförmåga så grundar sig självförmåga
i fyra källor. För det första är upplevelse av behärskning (eng. mastery experience) den källa för självförmåga som anses vara mest inflytelserik och innebär
stunder av lyckande vilket ofta är kopplat till erfarenhet (Malinen, Savolainen, Engelbrecht, Xu, Nel, Nel & Tlale, 2013). För det andra grundar sig självförmåga i
ställföreträdande erfarenhet (eng. vicarious experience), det vill säga iakttagelse
av någon som utför en uppgift följt av en validering ifall ens egna förmågor lever
upp till den andras (Malinen et al., 2013; Tschannen-Moran & Hoy, 2007). För
det tredje kan självförmågan förstärkas av verbal övertygelse (eng. verbal
persuasion), till exempel i form av en lärarpraktikhandledares muntliga kommentarer om lärarstudentens förmåga att hantera undervisningsrelaterade aktiviteter
(Malinen et al., 2013). För det fjärde inverkar somatiska och emotionella situationer på självförmågan (eng. somatic and emotional states) (Malinen et al., 2013).
Dessa handlar om sinnestillståndet och känslorna man upplever då man ska hantera en viss uppgift som vidare kan tolkas som ett tecken på kompetens eller
oförmåga att bemästra uppgiften (Malinen et al., 2013). Det har argumenterats
för att nyblivna lärare som ännu saknar upplevelse av behärskning huvudsakligen
baserar sin självförmåga på de tre sistnämnda källorna (Tschannen-Moran &
Hoy, 2007).
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I och med att läraryrket är mångsidigt och kräver en bredd olika slags förmågor
så är det av stor betydelse att lärarutbildningen förser lärarstudenterna med de
förmågor som arbetet kräver. Förutom att lärarna vet vilka förmågor som krävs
av dem för att nå ett visst mål så behöver de också veta hur de utnyttjar kunskapen och integrerar dem i det dagliga arbetet. Baserat på de fyra källorna till
självförmåga (Bandura, 1977) så kan man dra slutsatsen att bland annat praktik,
teoretisk kunskap, feedback, realistiska förväntningar och lyckade undervisningssituationer är betydande då det gäller förstärkandet av självförmågan hos lärarstudenter och nyblivna lärare. Ett syfte med denna studie är att undersöka hur
klasslärarna upplever att de kan utnyttja den kunskap de lärt sig i utbildningen i
det praktiska yrket. Eftersom självförmåga och arbetstillfredsställelse har visat sig
ha en stark positiv koppling (Aldridge & Fraser, 2016; Edinger & Edinger, 2018;
Malinen & Savolainen, 2016; Skaalvik & Skaalvik, 2014; Van Maele & Van
Houtte, 2012) så är det också av intresse för denna studie att undersöka sambandet mellan dessa två.

Lärares professionella agent, det vill säga förmågan att avsiktligt hantera sitt eget
lärande och på så sätt främja elevernas lärande är en ytterligare avgörande faktor
i lärarens jobb (Pyhältö et al., 2012). Begreppet innefattar lärarens motivation att
lära sig, självförmåga och avsiktliga handlingar som främjar lärande (Heikonen,
Pietarinen, Oyhältö, Toom & Soini 2017, s. 3). Lärare som upplever professionell
agent anser att de själva har kontroll över sitt lärande, pedagogiska handlingar
och beslut (Heikonen et.al., 2017). Dessa är vidare grundade i lärarens egna mål,
motivation och intressen och sker i samspel med elever och kollegor som källor
för lärande (Heikonen et.al., 2017).

Heikonen et.al. (2017) fann en koppling mellan finländska grundskole- och speciallärares professionella agent och avsikt att lämna yrket, men att denna koppling medlades av otillräcklighet i lärare-elevinteraktion. Lärare som hade förmågan att lära sig och reflektera över sitt arbete var bättre på att hantera utmaningar kopplade till interaktionen med eleverna och hade inte heller som avsikt
att lämna yrket (Heikonen et.al, 2017). I en liknande studie av Hong (2012) framkom det att både nyblivna lärare som blev kvar i och nyblivna lärare som lämnade
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yrket hade ett inre intresse att jobba som lärare och båda upplevde liknande utmaningar i klassrumshantering och genomförande av effektiv undervisning. Det
som skiljde dessa två från varandra var sätten att hantera utmaningarna (Hong,
2012). De lärare som hade lämnat yrket visade låg självförmåga och hade övertygelser som resulterade i stor börda för dem själva (Hong, 2012). Nyblivna lärare
som blivit kvar i yrket visade däremot hög självförmåga, tog emot hjälp från skolledningen, och hade utvecklat olika strategier för att hålla arbetsbördan inom rimliga ramar (Hong, 2012).

Eftersom många nyblivna lärare ännu saknar erfarenhet och strategier för att
hantera de vardagliga utmaningar som kan uppstå i klassrummet, så är de även
sårbara för sådana negativa upplevelser (Heikonen et al., 2017). Ett vanligt fenomen bland nyblivna lärare är att förväntningarna inte motsvarar verkligheten i arbetslivet (Hong, 2010) och många medger att de inte varit förberedda för den
arbetsbelastning som jobbet innebär (Niemi et al., 2013). Ifall utmaningarna dominerar inre belöningar och känsla av framgång så finns det en risk för att de nya
lärarna lämnar yrket eller byter skola (Borman & Dowling, 2008; Hong, 2010).

OECD:s (2020) studie visade att yngre lärare under 30 år var mer benägna att
vilja byta skola än sina kollegor över 50 år. Av de finländska lärarna som deltog i
studien uppgav 23% att de skulle vilja lämna läraryrket inom fem år. Medeltalet
för alla deltagarländer var 25%, alltså lite högre än finländarnas. I Martins och
Pennanens (2015) studie framkom det att 20.4% av finländska lärare inom allmänbildande utbildning hade som plan att byta yrke, 28.1% hade planerat att byta
arbetsplats, 36,6% planerade att ta sabbatsledigt och 34.3% ämnade fortbilda
eller omskola sig. De vanligaste orsakerna att lämna läraryrket och byta till ett
annat område inom utbildningssektorn var kopplade till professionell utveckling,
avancemang i karriären samt intresse för nya områden (Martin & Pennanen,
2015). Transprofessionell mobilitet, det vill säga byte av yrke till en helt annan
bransch, förekom i studien i liten mån (Martin & Pennanen, 2015). För allmänbildande lärare var de vanligaste orsakerna för transprofessionell mobilitet professionell utveckling, nya utmaningar samt mindre stressande och krävande jobb
(Martin & Pennanen, 2015). För en del var lönen också en avgörande orsak till
att lämna läraryrket (Martin & Pennanen, 2015). Också Räsänen et. al. (2020)
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upptäckte att hälften av de finländska grundskolelärarna i deras studie hade övervägt att lämna yrket och att vanliga förklaringar till detta var brist på engagemang,
hög arbetsmängd och besvikelse på skolsystemet.

Tankar om att lämna sin arbetsplats bör tas på allvar eftersom de påverkar både
individen och organisationen (Ronfeldt et al., 2013). Om arbetstagare inte får bearbeta sina tankar om att lämna jobbet så finns det en risk för en rad negativa
följder –även om arbetstagaren inte i slutändan skulle lämna jobbet (Verbruggen
& van Emmerik, 2020). På grund av detta skulle det vara viktigt att arbetstagare
skulle få diskutera dessa intentioner med en medarbetare eller förman för att
kunna utveckla strategier i att hantera dessa inre tankeprocesser (Verbruggen &
van Emmerik, 2020).

Det omfattande bredden av svårigheter i början av lärarkarriären är ett tecken på
att stödåtgärder för nyblivna lärare är nödvändiga. Enligt Europeiska kommissionen (2007) får endast hälften av europeiska lärare systematiskt stöd under det
första året av karriären och därför rekommenderar kommissionen att alla nyblivna
lärare bör erbjudas effektiv induktion under de tre första åren i karriären. Utöver
handledning i början av karriären så betonar Europeiska kommissionen att lärare
ska få stöd i att utvecklas under hela sin karriär (European Commission, 2007).
Då lärare blir tillfrågade var de lärt sig de viktigaste färdigheterna för jobbet så
svarar ungefär 70% att de lärt sig dem i arbetet eller någon annanstans utöver
den formella utbildningen, och att majoriteten av det nödvändiga kunskaperna
uppnås via informellt (t.ex. fortbildning på arbetsplatsen) och icke-formellt lärande
(t.ex. via oavsiktliga händelser i arbetet) (Tynjälä & Heikkinen, 2011). Även om
lärare i början av sin karriär har större sannolikhet att lämna läraryrket, så har det
visat sig att lärare som fått pedagogisk träning, exempelvis i form av praktik, observation och feedback, är mindre benägna att lämna lärarjobbet under det första
året i arbetet (Ingersoll, Merrill, & May, 2014).

Ett ytterligare sätt att stöda lärare i ett tidigt skede är induktion, det vill säga utveckling av nybörjares professionella kompetens (Bjerkholt & Hedegaard, 2008,
s. 46). Denna länk mellan utbildning och arbete erbjuder den nyblivna läraren
stöd och handledning i att anpassa sig till den nya arbetsrollen och möjliggör
23

därmed professionell utveckling, socialisering och bekantskap med skolans verksamhetskultur (Jokinen et al., 2012; Martin & Pennanen, 2015). Därtill har induktion en positiv inverkan på nyblivna lärares arbetstillfredsställelse och självförmåga (OECD, 2019).

Det finns olika former av induktion, däribland kurser eller seminarier för nyblivna
lärare, planerade möten med rektorn, samarbete med andra nyblivna lärare, avgränsad arbetsmängd eller dokumentation av de egna erfarenheterna med hjälp
av dagbok (OECD, 2019). Martin och Pennanens studie (2015) visade att de finländska lärarna som deltog i studien fick induktion i form av stöd ordnat av skolan
samt kollegialt stöd. Det formella stödet av skolan ansågs inte vara lika givande
som det informella sociala stödet av kollegor, mentorer och rektorer (Martin &
Pennanen, 2015). Några positiva upplevelser som lärarna hade var att induktionen höjde självförtroendet, engagemanget och välmåendet, samt förbättrade
kollegiesamarbetet och färdigheterna i yrket (Martin & Pennanen, 2015). Mentorskap är även en allt vanligare metod som används för att stöda den nyblivna
läraren i att hantera de utmaningar som dyker upp i arbetet. Trots att behovet för
mentorer är stort så tyder Paronens och Lappis (2018) studie på att endast en av
tjugo finländska lärare har blivit erbjuden socialt stöd i form av mentorskap.
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Forskningsuppgift och forskningsfrågor

4

Syftet med denna studie är att undersöka hur nöjda finländska klasslärare är med
sina

karriärer

fem

år

efter

utexaminering

och

att

identifiera

deras

karriärframgångskriterier. Syftet är även att undersöka huruvida klasslärarna
upplever att deras utbildning varit ändamålsenlig och om den har förberett dem
för arbetslivet, samt att ta reda på vad en klasslärare förtjänar. Även sambandet
mellan dessa granskas. Därmed lyder studiens forskningsfrågor som följande:

1. Hur nöjda upplever klasslärare att de är med sina karriärer och vilka är
deras karriärframgångskriterier?
2. Upplever klasslärarna att deras utbildningar har varit ändamålsenliga och
att deras kompetens är tillräcklig för jobbet?
3. Vad förtjänar en klasslärare?
4. Finns

det

samband

mellan

klasslärarnas

karriärtillfredsställelse,

utbildningens ändamålsenlighet och klasslärarnas lön?

Fråga 1 och 2 kommer undersökas deskriptivt för att klargöra fördelningen, och
med Chi2-test för att undersöka skillnader mellan grupper baserade på kön,
tilläggsutbildning och anställningsförhållande. Därtill kommer de öppna svaren
gällande karriärtillfredsställelse och utbildningens ändamålsenlighet undersökas
med tematisk innehållsanalys. Fråga 3 kommer undersökas deskriptivt samt med
variansanalys för att klargöra skillnader mellan kön, tilläggsutbildning och
anställningsförhållande. I fråga 4 kommer korrelationstest göras för att undersöka
sambanden mellan karriärtillfredsställelse, utbildningens ändamålsenlighet och
lön.
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5

Genomförande

I denna studie har Helsingfors universitets karriäruppföljningsgrupps data använts. Karriäruppföljningen görs i alla finländska högskolor och sker i samarbete
med det nationella nätverket Aarresaari för karriär- och arbetslivstjänster. Karriäruppföljningen görs för magistrar och för dem med avslutad lägre högskoleexamen (till exempel farmaci och lärare inom småbarnspedagogik) fem år efter utexaminering. Karriäruppföljningen för doktorer görs däremot tre år efter att de utexaminerats. I karriäruppföljningen framkommer sysselsättningen av akademiker
samt vilka krav som finns i arbetslivet och hur universitetsutbildningen motsvarar
dessa. Resultaten från uppföljningen utnyttjas bland annat i kartläggning och utveckling av utbildningarna. Därtill har karriäruppföljnigen av magistrar ett inflytande på universitetens finansiering.

5.1 Beskrivning av datainsamlingen
Aarresaari står för koordineringen av de nationella karriäruppföljningsenkäterna,
men universiteten besluter tillsammans om innehåll för enkäten samt tidpunkten
och metoden för datainsamlingen. Detta görs för att säkerställa att material från
de olika universiteten går att jämföra och på så sätt skapa ett riksomfattande
material av dem. Ansvaret för att skicka ut enkäten till alumnerna ligger hos universiteten. Granskningstjänstenheten för statistik vid Tammerfors universitet
(TUPA) fungerar som samarbetspartner och till deras område hör att kontrollera
koordineringen av datainsamlingen.

För att komma åt material om utexaminerade alumner har man utnyttjat den nationella databasen VIRTA där studieregister finns. I avsikt att komplettera dessa
uppgifter har Helsingfors universitet också använt data ur det egna studieregistret. Till de kompletterande uppgifterna hör huvudämne, utbildningsprogram, institution och fakultet. Adressuppgifter har hämtats ur befolkningsregistret. Datainsamlingen skedde via textmeddelande om telefonnumret var tillgängligt och via
e-post ifall telefonnumret inte var tillgängligt. Därtill skickades enkäten med epost till de personer vars uppgifter fanns i alumnregistret. Tidschemat för datainsamlingen har sett ut som följande: på sommaren förbereds datainsamlingen, på
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hösten skickas enkäten ut och data samlas in, på vintern behandlas datamaterialet och slutligen publiceras resultaten på våren.

5.2 Beskrivning av enkäten och variablerna
Enkäten för karriäruppföljning kartlägger utexaminerade alumners placering på
arbetsmarknaden, deras karriärutveckling samt deras tillfredsställelse med utbildningen. Därtill undersöks vilka kompetenser som arbetslivet kräver samt hur utbildningen förberett alumnerna för dessa. Sammanlagt består enkäten av 24 frågor med underfrågor och den nyaste enkäten (2020) har dessutom fyra tilläggsfrågor gällande Covid-19. I denna studie används enkäterna mellan år 2017 och
2020 (Bilaga 1). I det ursprungliga data var även svar från 2016 inkluderade, men
efter en noggrann genomgång av materialet konstaterades det att enkäten år
2016 skiljde sig från enkäterna gjorda 2017–2020 på flera punkter. Exempelvis
frågan om hur väl alumnerna kunde utnyttja de kunskaper och färdigheter som
de lärt sig vid universitetet var formulerade på olika sätt och skalorna skiljde sig
markant från varandra. Därmed exkluderades svaren från 2016 (n = 11) ur det
slutliga samplet.

Karriärtillfredsställelse
De utexaminerades karriärtillfredsställelse undersöktes med frågan ”Hur nöjd är
du med din karriär hittills?”. Karriärtillfredsställelsen mättes på en Likertskala med
svarsalternativen 1 = mycket missnöjd, 2 = missnöjd, 3 = något missnöjd, 4 =
ganska nöjd, 5 = nöjd, 6 = mycket nöjd. I denna studie kommer karriärtillfredsställelse förklaras deskriptivt på denna sexdelade skala, medan en fyrdelad skala
kommer att användas i signifikanstesterna. Detta görs för att frekvensen i varje
cell i korstabellen för Chi2-testet inte uppgick till fem. I den nya kodningen kodades svaren 1 = mycket missnöjd, 2 = missnöjd och 3 = något missnöjd om till 1 =
mycket missnöjd/missnöjd/delvis missnöjd, svar 4 = ganska nöjd kodades om till
2 = ganska nöjd, svar 5 = nöjd kodades om till 3 = nöjd och svar 6 = mycket nöjd
kodades om till 4 = mycket nöjd. Utöver Likertskalan fanns det möjlighet att öppet
motivera sitt svar. Sammanlagt var det 98 informanter som svarade med öppet
svar på frågan.

27

Utbildningens ändamålsenlighet
Utbildningens ändamålsenlighet undersöktes med fyra variabler: examenstillfredsställelse, utbildningen förberedde för arbetets krav, utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet och självförmåga.

Examenstillfredsställelse
Klasslärarnas examenstillfredsställelse kartlades med påståendet ”Med tanke på
din karriär, hur nöjd är du med den examen du avlade i sin helhet?”. Variabeln
mättes på Likertskalan 1 = mycket missnöjd, 2 = missnöjd, 3 = något missnöjd, 4
= ganska nöjd, 5 = nöjd, 6 = mycket nöjd. Denna skala används i den deskriptiva
analysen men kodas om till Chi2-testet eftersom frekvensen i varje cell i korstabellen inte uppgick till fem. Den nya skalan såg ut som följande: 1 = missnöjd/något missnöjd, 2 = ganska nöjd, 3 = nöjd och 4 = mycket nöjd. Utöver Likertskalan
fanns det möjlighet att öppet motivera sitt svar. Sammanlagt var det 98 informanter som svarade med öppet svar på frågan.

Utbildningen förberedde för arbetets krav
Hur väl utbildningen förberedde klasslärarna för arbetet undersöktes med påståendet ”Kravnivån på mitt arbete motsvarar väl min universitetsutbildning” och informanterna fick på en Likertskala välja det mest passande alternativet 1 = helt
av annan åsikt, 2 = av annan åsikt, 3 = delvis av annan åsikt, 4 = delvis av samma
åsikt, 5 = av samma åsikt, 6 = helt av samma åsikt. Denna skala användes i den
deskriptiva analysen. På grund av att frekvensen i varje cell i korstabellen för
Chi2-testet inte uppgick till fem så kodades skalan om så att 1 = helt av annan
åsikt/av annan åsikt/delvis av annan åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3 = av
samma åsikt och 4 = helt av samma åsikt.

Utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet
Påståendet ”utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet” mättes på Likertskalan 1 = helt av annan åsikt, 2 = av annan åsikt, 3 = delvis av annan åsikt,
4 = delvis av samma åsikt, 5 = av samma åsikt, 6 = helt av samma åsikt. Denna
skala användes i den deskriptiva analysen men kodades om på grund av att frekvensen i varje cell i korstabellen för Chi2-testet inte uppgick till fem. Den nya
kodningen såg ut som följande: 1 = helt av annan åsikt/av annan åsikt, 2 = delvis
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av annan åsikt, 3 = delvis av samma åsikt och 4 = av samma åsikt/helt av samma
åsikt.

Självförmåga
Klasslärarnas självförmåga undersöktes i enkäterna med påståendet ”Jag kan i
mitt nuvarande arbete utnyttja väl de kunskaper och färdigheter som jag lärt mig
vid universitetet.”. Svarsalternativen låg på en Likertskala med alternativen 1 =
helt av annan åsikt, 2 = av annan åsikt, 3 = delvis av annan åsikt, 4 = delvis av
samma åsikt, 5 = av samma åsikt, 6 = helt av samma åsikt. På grund av att frekvensen i varje cell i korstabellen för Chi2-testet inte uppgick till fem så kodades
skalan om till 1 = helt av annan åsikt/av annan åsikt/delvis av annan åsikt, 2 =
delvis av samma åsikt, 3 = av samma åsikt och 4 = helt av samma åsikt.

Lön
Klasslärarnas lön mättes med frågan ”Vilken är din genomsnittliga bruttolön eller
månadsinkomst i euro (regelbundna tillägg, naturaförmånernas beskattningsvärde och övertidsersättningar medräknade)?”. Informanterna svarade genom att
skriva sin bruttolön och därmed är skalan för lön kontinuerlig.

Kön
Informanternas kön efterfrågades inte i enkäten och därför har uppgifterna tagits
ur studeranderegistret. Ett tredje alternativ utöver man och kvinna fanns inte. Kön
kodades så att 1 = kvinna och 2 = man.

Anställningsförhållande
Anställningsförhållandet mättes på en nominalskala där informanterna skulle
välja det alternativ som bäst motsvarade deras nuvarande anställning. Alternativen var 1 = fast heldagsarbete, 2 = familjeledig (i ett anställningsförhållande), 3
= heldagsarbete på visstid 4 = huvudsaklig studerande, 5 = deltidsarbete, 6 =
familjeledig (utan anställningsförhållande), 7 = arbete med stipendium, 8 = arbetslös arbetssökande, 9 = flera parallella anställningsförhållanden, 10 = annat.
Eftersom frekvenserna var för låga i svarsalternativ 4–10 så kodades skalan om
så att 1 = fast anställning (f.d. svarsalternativ 1 och 2) och 2 = anställning på
visstid (f.d. svarsalternativ 3, 6 och 8). Informanter som var familjelediga utan
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anställningsförhållande och arbetslösa arbetssökande inkluderas i analysen eftersom det i de öppna svaren framkom att dessa informanter hade jobbat under
de fem senaste åren som exempelvis inhoppande vikarie och därmed har erfarenhet av att jobba som klasslärare. Inga av de övriga svarsalternativen var aktuella för det slutliga samplet klasslärare och är därmed inte inkluderade i analysen.

Tilläggsutbildning
Tilläggsutbildning undersöktes genom att granska ifall informanterna hade en tidigare examen innan de utexaminerades som klasslärare eller ifall de hade deltagit i någon form av utbildning efter sin klasslärarexamen. Tidigare examen mättes med en nominalskala där informanterna kunde välja mellan svarsalternativen
ja och nej på frågan ”Hade du avlagt andra yrkesinriktade examina eller examen
på högskolenivå före examen som du avlade (2012–2015)?”. Ifall informanten
valde svaret ja fyllde hen också i vilken examen hen har avlagt. Till de olika formerna av utbildning efter den avlagda klasslärarexamen hörde alternativen 1.
specialistutbildning/behörighetsgivande utbildning, 2. avlagd annan examen, 3.
studier med sikte på en annan examen, 4. avlagda kurser i forskarstudier och 5.
kortare utbildningar eller kurser. Ifall man inte deltagit i någon utbildning efter sin
klasslärarexamen skulle man välja alternativ 6. Variabeln mättes med en nominalskala. För denna studies syfte skapades en ny variabel ”tilläggsutbildning” där
alla dessa former av utbildning, både före och efter klasslärarexamen, togs i beaktande. Den nya variabeln kodades om och mättes med nominalskalan 1 = har
ingen tilläggsutbildning och 2 = har tilläggsutbildning.

5.3 Beskrivning av samplet
Enkäterna har fyllts i år 2017, 2018, 2019 och 2020. Svarsprocenten år 2017 var
43% (n = 44), 2018 45% (n = 47), 2019 35% (n = 40) och 2020 40% (n = 46). År
2016 var svarsprocenten 25% (n = 19). Det totala samplet bestod av N = 192
utexaminerade klasslärare. Utav samplet utexaminerade klasslärare så jobbar
77.1% (n = 148) som klasslärare eller specialklasslärare, 2.1% (n = 4) jobbar som
rektor eller vice rektor, 8.9% (n = 17) jobbar som någon annan typ av lärare och

30

3.6% (n = 7) är doktorandstuderande. 7.3% (n = 14) av de utexaminerade klasslärarna jobbar med något annat, till exempel som expert, koordinator, skolpsykolog eller försäljare.

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka klasslärares karriärtillfredsställelse så har endast de som under tidpunkten för enkäten jobbar som klasslärare eller specialklasslärare inkluderats i analysen. Vissa av dessa klasslärare
har ytterligare ansvarsuppgifter, exempelvis vice-rektorsuppgifter, vilket kan påverka lönen. Såsom tidigare konstaterats så har informanterna som svarat på
enkäten 2016 (n = 11) exkluderats ur dataanalysen eftersom enkäten från detta
år skiljde sig från de nya enkäterna på ett flertal variabler. Det slutliga samplet i
denna studie är därmed 137 alumner som utexaminerats som klasslärare från
Helsingfors universitet mellan år 2012 och 2015. Vid några variabler finns det
slumpmässigt missing data.

I det slutliga samplet klasslärare (N = 137) var n = 121 (88.3%) kvinnor och n =
16 (11.7%) män. Åldern för de utexaminerade klasslärarna vid tidpunkten för enkäten ligger mellan 28 och 60 år. Medelåldern (M) för dem som arbetar som
klasslärare är 36 år. Av det slutliga samplet är n = 9 (6.6%) under 30 år, n = 99
(72.3%) är 30–39 år, n = 24 (17.5%) är 40–49 år och n = 5 (3.6%) är över 50 år.
Av dem som jobbar som klasslärare har n = 120 (87.6%) en fast anställning medan n = 17 (12.4%) är anställda på visstid. Andelen svarande som jobbar som
klasslärare och som avlagt en annan examen innan sin klasslärarexamen är n =
46 (33.8%) medan n = 90 (66.2%) av klasslärarna inte har avlagt en tidigare examen. Bland dem som hade en examen från tidigare fanns det bland annat socionomer, lärare inom småbarnspedagogik, merkonomer, sjukskötare, idrottstränare, fysioterapeuter samt filosofie, pedagogie och ekonomie magistrar. Bland
dem som jobbar som klasslärare har n = 107 (78.1%) deltagit i någon form av
utbildning efter att de utexaminerats som klasslärare. Av klasslärarna har n = 30
(21.9%) inte alls deltagit i någon form av utbildning efter att de avlagt sin klasslärarexamen. Totalt har n = 119 (86.9%) någon form av tilläggsutbildning antingen
före eller efter sin klasslärarexamen medan n = 18 (13.1%) inte har någon tillläggsutbildning över huvud taget.
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5.4 Databearbetning: kvantitativa och kvalitativa metoder
Forskningsdesignen i denna studie är triangulering med syftet att ge en mångfacetterad syn på forskningsproblemet genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa analysmetoder (Creswell & Plano Clark, 2007). Triangulering utgår ifrån att
föra samman kvantitativa och kvalitativa metoder och på så sätt komplettera respektive metods styrkor och svagheter (Creswell & Plano Clark, 2007). I denna
studie har kvantitativa och kvalitativa data samlats in samtidigt och dessutom har
respektive metod använts parallellt och getts lika stor betydelse i resultaten vilket
är typiskt för triangulering (Creswell & Plano Clark, 2007). En fördel med denna
forskningsdesign är att materialet kan analyseras separat vilket möjliggör tillämpning av metoder som passar respektive materialtyp. Nackdelen med triangulering
är å andra sidan att det krävs stor expertis inom de olika metodologiska förfarandena samt att forskaren måste ta ställning ifall de kvantitativa och kvalitativa resultaten inte stämmer överens med varandra. Heslin (2005) poängterar att kvalitativa metoder är nödvändiga för att ge en djup förståelse och synliggöra dolda
aspekter i subjektiv karriärtillfredsställelse och därmed har den kvalitativa analysen i denna studie konstaterats nödvändig för att bekräfta och expandera de
kvantitativa resultaten.

Den kvantitativa analysen har gjorts med statistikprogrammet IBM SPSS
Statistics version 26. De statistiska analyserna innefattade beskrivning av variabler, beskrivning av frekvenser och procent, medelvärde, standardavvikelse, minimum- och maximumvärden samt parameter som visar fördelningens form (skewness-koefficienten). Jämförelser mellan grupper har utförts med Pearsons Chi2test för variabler med ordinalskala och ANOVA för kontinuerliga variabler. I Chi2testet har Yates kontinuitetskorrektion gjorts då kravet på att frekvensen i varje
cell bör vara ≥ 5 inte uppfyllts. På grund av varierande numerus i grupperna utnyttjades Welchs test för att trygga den statistiska härledningen. Samband har
granskats med Pearsons korrelationskoefficient. Statistisk signifikans har konstaterats då p < .05 (Borg & Westerlund, 2012).
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De öppna svaren i enkäten för denna studie har analyserats med tematisk innehållsanalys. Sammanlagt analyserades 196 öppna svar. Av dem gällde 98 karriärtillfredsställelse och 98 examenstillfredsställelse. Enligt Bryman (2012, s. 580)
kan ett tema definieras som en kategori som identifierats utgående från materialet och som kan relateras till forskningsfrågorna och syftet. Temana bygger på
koder som hittats i materialet och beskrivs i rik detalj (Braun & Clark, 2006). Ryan
och Bernard (2003) menar därtill att man vet att man hittat ett tema då man kan
svara på frågan ”Vad är detta uttryck ett exempel på?”. En fördel med tematisk
innehållsanalys är att det är en flexibel och transparent forskningsmetod som inte
behöver grunda sig i tidigare teoretiska ramverk (Braun & Clarke, 2006; Bryman,
2012), men samtidigt är det ytterst viktigt att den epistemologiska paradigmen
klargörs (Braun & Clark, 2006). I denna studie tillämpas ett realistiskt ramverk där
informanternas upplevelser, meningar och realiteter rapporteras.

I studien har innehållet analyserats tematiskt genom att observera upprepning av
koder samt likheter och skillnader mellan koderna (Ryan & Bernard, 2003). Temana i data har identifierats induktivt (Braun & Clarke, 2006). I den kvalitativa
analysen har Atlas.ti 9 använts för att koda och tematisera materialet. Först infogades de öppna svaren i en tabell där kolumnerna namngavs enligt hur nöjda
klasslärarna var med sina karriärer. Till näst kodades svaren med en kort titel
varefter liknande koder slogs ihop till ett tema. Exempelvis alla koder som behandlade typen av anställning (visstid, vikariat, fast anställning o.s.v.) slogs ihop
till ett tema. Därefter analyserades svaren inom temat för att identifiera på vilket
sätt informanterna tyckte att respektive tema samspelade med deras karriärtillfredsställelse. I resultaten framställs karriärtillfredsställelsen både hos missnöjda
och nöjda klasslärare för att lyfta fram kontraster mellan de två grupperna. På
motsvarande sätt tematiserades svaren gällande klasslärarnas examenstillfredsställelse och temana tog sig form med forskningsfråga 2 som utgångspunkt (upplever klasslärarna att deras utbildningar har varit ändamålsenliga och att deras
kompetens är tillräcklig för jobbet?). Slutligen har de kvantitativa och kvalitativa
resultaten knutits ihop parallellt i diskussionen för att synliggöra samband, skillnader och tilläggsinformation vad gäller klasslärares karriärtillfredsställelse och
deras upplevelser om utbildningens ändamålsenlighet.
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5.5 Etiska aspekter
Svaren i enkäten har behandlats strikt konfidentiellt och informanterna har blivit
informerade om att det är frivilligt att svara på enkäten. Informanternas bakgrundsuppgifter från studieregistret har sammanförts med deras enkätsvar med
hjälp av en personlig tagg. Personens direkta identifikationsuppgifter förvaras inte
i materialet som utarbetats för studiens syfte och därmed rapporteras resultaten
utan att enskilda informanter går att identifiera. Materialet är anonymiserat och
förvaras elektroniskt bakom lösenord. Studien följer de etiska riktlinjer som Forskningsetiska delegationen (TENK) utfärdat.
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Forskningsresultat

6

Forskningsresultaten kommer för tydlighetens skull att framföras i forskningsfrågornas ordning. Först presenteras klasslärarnas karriärtillfredsställelse och
karriärframgångskriterier,

sedan

klasslärarutbildningens

ändamålsenlighet,

klasslärarnas lön och avslutningsvis presenteras samband mellan de ovanstående faktorerna. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.

6.1 Klasslärares karriärtillfredsställelse
6.1.1

Kvantitativ analys

Fördelningen visar att klasslärarna var rätt så nöjda med sina karriärer. De fördelade sig på följande sätt: n = 1 (0.7 %) var mycket missnöjd med sin karriär, n =
2 (1.5 %) var missnöjda med sina karriärer, n = 7 (5.1 %) var något missnöjda
med sina karriärer, n=31 (22.8 %) var ganska nöjda med sina karriärer, n = 56
(41.2 %) var nöjda med sina karriärer och n = 39 (28.7 %) var mycket nöjda med
sina karriärer (Figur 1).
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Figur 1. Fördelningen gällande karriärtillfredsställelse (N = 136)
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Nöjd

Mycket nöjd

Karriärtillfredsställelse och kön
Chi2-testet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan män och
kvinnor gällande karriärtillfredsställelse (p = .695).

Karriärtillfredsställelse och anställningsförhållande
Chi2-testet visade att det fanns en mycket statistiskt signifikant skillnad mellan de
två typerna av anställningsförhållande och deras karriärtillfredsställelse χ2(3) =
17.596, p = .001. De som är anställda på visstid är mindre tillfredsställda med
sina karriärer än de som har en fast anställning.

Tabell 1. Fördelning av karriärtillfredsställelse mellan typ av anställningsförhållande (N =
136)
Karriärtillfreds-

Fast anställ-

Visstidsanställ-

ställelse

ning

ning

5

5

10

4.2 %

29.4 %

7.4 %

3.7 %

3.7 %

7.4 %

25

6

31

21.0 %

35.3 %

22.8 %

18.4 %

4.4 %

22.8 %

52

4

56

43.7 %

23.5 %

41.2 %

38.2 %

2.9 %

41.2 %
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2

39

31.1 %

11.8 %

28.7 %

27.2 %

1.5 %

28.7 %

119

17

136

100.0 %

100.0 %

100.0 %

87.5 %

12.5 %

100.0 %

Mycket missnöjd /
missnöjd / delvis
missnöjd

Antal
% inom anställningsförhållande
% av totala
Antal

Delvis nöjd

% inom anställningsförhållande
% av totala
Antal

Nöjd

% inom anställningsförhållande
% av totala
Antal

Mycket nöjd

% inom anställningsförhållande
% av totala
Antal

Totalt

% inom anställningsförhållande
% av totala

Totalt

I vissa celler uppfylls inte kravet på att frekvensen bör vara ≥ 5 och därmed är
Yates kontinuitetskorrektion gjord.
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Karriärtillfredsställelse och tilläggsutbildning
Enligt Chi2-testet fanns det ingen signifikant skillnad i karriärtillfredsställelsen mellan dem som hade deltagit i tilläggsutbildning och dem som inte deltagit i tilläggsutbildning (p = .150).

6.1.2

Tematisk innehållsanalys av öppna svar gällande karriärtillfredsställelse

I detta underkapitel kommer de öppna svaren om karriärtillfredsställelse analyseras med tematisk innehållsanalys för att identifiera klasslärarnas karriärframgångskriterier. Sammanlagt kunde sex teman identifieras i data: anställningsförhållande, karriäravancemang, professionell agent, arbetets natur, skolan och sociala relationer (Bilaga 2).

Anställningsförhållande
Det mest återkommande temat i de öppna svaren var anställningsförhållande och
det kan därmed konstateras vara ett relevant karriärframgångskriterium för klasslärare. Tjänster på visstid, vikariat och avsaknad av fast tjänst var återkommande
orsaker till att klasslärarna upplevde att de var missnöjda eller delvis nöjda med
sina karriärer. Bristen på fast tjänst och arbetssökningsprocessen ansågs vara
utmattande och gjorde att informanterna upplevde att de saknar säkerhet och
kontinuitet i sina karriärer. Visstidsanställningar garanterade inte heller lön på
sommaren vilket många uppfattade som negativt inte endast ur ett ekonomiskt
perspektiv, utan också med tanke på att tjänsteår inte i dessa fall samlas. Också
begränsade möjligheter att påverka lönen och att lönen inte motsvarar hur krävande arbetet är upplevdes som negativt. Andra negativa upplevelser var att man
på vissa orter måste ha nätverk för att få fast jobb och att man inte har möjlighet
att delta i fortbildning utan fast anställning.

Anställningsförhållande var ett frekvent förekommande karriärframgångskriterium också bland dem som upplevde att de var delvis nöjda, nöjda och mycket
nöjda med sina karriärer. Fast tjänst och oavbruten sysselsättning var faktorer
som klasslärarna upplevde som positiva med tanke på sina karriärer och flera
uppgav att de snabbt fått en anställning efter att de utexaminerats. Flera upplevde
att det har varit lätt att få jobb inom det egna området, att de har fått de jobb de
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velat ha samt att de varit eftertraktade arbetstagare på arbetsmarknaden. Fast
anställning ansågs medföra kontinuitet och trygghet i karriären och flera av de
nöjda klasslärarna nämnde att det varit tungt att jobba på visstid utan sommarlön
innan de fått fast tjänst. Endast en av tre informanter som kommenterade lönen
tyckte att den var rimlig.

Karriäravancemang
Bland de klasslärare som upplevde att de var nöjda med sina karriärer så uppgavs karriäravancemang som ett framgångskriterium. Ansvar och möjlighet att
utvecklas och avancera till ledningsuppgifter upplevdes som positivt. Vissa ansåg
att de lärt sig mycket tack vare att de fått arbeta i samma skola hela tiden, medan
andra upplevde att de utvecklats i arbetslivet på grund av att de jobbat med varierande uppgifter i olika slags skolor och arbetsgemenskaper. En del upplevde att
utsikterna att avancera i karriären som klasslärare är begränsade. Möjlighet att
vidareutbilda sig eller jobba med bisyssla vid sidan om arbetet upplevdes som
positivt. Tre klasslärare som var nöjda med sina karriärer hade i något skede efter
utexaminering övervägt att byta yrke.

För de klasslärare som upplevde att de var missnöjda med sina karriärer så ansågs brist på avancemangsmöjligheter som en orsak. Missnöjda klasslärare upplevde att klassläraryrket inte möjliggör avancemang i karriären om man inte vill
bli rektor. Andra negativa upplevelser inom ramen för karriäravancemang var att
fortbildning skedde på egen bekostnad (på grund av visstidsanställning), att det
var svårt att få annat jobb med en klasslärarexamen, känsla av att trampa på
ställe och bristen på rektorns stöd i den professionella utvecklingen. Två klasslärare som var missnöjda med sina karriärer har sedan utexaminering funderat på
att byta yrke.

Professionell agent
Under temat professionell agent kunde karriärframgångskriterier kopplade till motivation, självförmåga och lärande identifieras. Flera klasslärare uppgav att de är
nöjda med sina karriärer eftersom de får utvecklas och lära sig i sitt arbete. De
upplever sig vara bra på sina jobb, tycker att de kan utnyttja sina styrkor i arbetet
och menade att de upplevt framgång i jobbet. Vissa uppgav att klasslärarjobbet
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var deras drömyrke. Frihet och kontroll i arbetet ansågs också vara viktiga. Den
enda missnöjda klassläraren inom temat professionell agent konstaterade att
hens motivation sviktat mycket under åren.

Arbetets natur
Arbetets natur och känslorna som arbetsuppgifterna väckte var ett viktigt karriärframgångskriterium för klasslärarna. Klasslärare som var nöjda med sina karriärer upplevde arbetet som meningsfullt, viktigt, givande, mångsidigt och intressant. Många upplevde att de njöt av och tyckte om sitt nuvarande jobb. Dessutom
nämnde flera av de nöjda klasslärarna att utbildningen och förväntningarna motsvarade arbetet. Ändå ansåg en stor del av de nöjda klasslärarna att arbetet är
utmanande, tyngre än förväntat och att kraven och arbetsmängden ständigt växer
samtidigt som resurserna minskar. Flera stycken hade varit på gränsen till utbrändhet under sin karriär och var inte säkra på hur länge till de kommer orka
jobba som klasslärare.

De som uppgav att de var missnöjda med sina karriärer upplevde att arbetet är
belastande och att utmaningarna hela tiden blir större. Klassärarjobbet ansågs
vara mentalt påfrestande och att hitta en balans mellan arbete och fritid upplevdes som svårt. Också att arbetsbilden inte levde upp till förväntningarna nämndes
av dem som var missnöjda med sina karriärer.

Skolan
Inom temat skolan uttryckte klasslärarna att de ar nöjda med sina arbetsplatser
och att de trivdes i skolorna de jobbade i. Därtill nämndes positiva faktorer som
att klasslärarna hittat en skola som passar just dem och att skolans värderingar
stämmer överens med de egna. En missnöjd klasslärare var besviken på grund
av administrativa beslut såsom permitteringar och skolfusioner.

Sociala relationer
Sociala relationer med kollegor och ledning kunde identifieras som ett tema. Arbetsgemenskapen var ett ofta förekommande karriärframgångskriterium för dem
som var nöjda med sina karriärer. Både kollegorna och rektorn uppskattades av
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klasslärarna. Exempelvis nämndes förmannens tillit och sociala stöd samt förmannens betydelse för den professionella utvecklingen som viktiga sociala
aspekter. Flera informanter nämnde att arbetsplatserna är sådana där de får välja
vilken kunskap de delar med sig av och att deras kompetens uppskattas av arbetsgivaren och kollegorna.

En negativ aspekt som en nöjd klasslärare nämnde gällde socialt stöd i form av
induktion och att denna saknades. Andra negativa upplevelser under temat sociala relationer var könsdiskriminering och att bli lämnad ensam i problematiska
situationer. Dessa klasslärare var missnöjda, delvis nöjda och nöjda med sina
karriärer.

6.2 Klasslärarutbildningens ändamålsenlighet
6.2.1

Kvantitativ analys

Examenstillfredsställelse
Fördelningen visar att klasslärarna var rätt så nöjda med sin examen med tanke
på sina karriärer. De fördelade sig på följande sätt: n = 3 (2.2%) var missnöjda
med sin examen, n = 8 (5.9%) var något missnöjda med sina examen, n = 33
(24.3%) var delvis nöjda med sina examen, n = 60 (44.1%) var nöjda med sina
examen medan n = 32 (23.5%) var mycket nöjda med sina examen (Figur 2).
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Figur 2. Fördelningen gällande examenstillfredsställelse (N = 136)
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Examenstillfredsställelse och kön
Chi2-testet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan män och
kvinnor gällande examenstillfredsställelse (p = .513).

Examenstillfredsställelse och anställningsförhållande
Chi2-testet visade att det inte fanns en statistiskt signifikant skillnad i examenstillfredsställelsen mellan de två typerna av anställningsförhållande (p = .588).
Examenstillfredsställelse och tilläggsutbildning
Chi2-testet visade att det inte fanns en statistiskt signifikant skillnad i examenstillfredsställelsen mellan dem som hade tilläggsutbildning och dem som inte hade
det (p = .465).

Utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet
Gällande hur väl utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet så ser fördelningen ut som följande: helt av annan åsikt n = 2 (1.5%), av annan åsikt n =
17 (12.5%), delvis av annan åsikt n = 27 (19.9%), delvis av samma åsikt n = 54
(39.7%), av samma åsikt n = 32 (23.5%) och helt av samma åsikt n = 4 (2.9%)
(Figur 3).
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Figur 3. Fördelningen gällande hur väl utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet (N = 136)
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Färdigheter för arbetslivet och kön
Chi2-testet visade att det inte fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan könen
gällande hur väl informanterna upplevde att utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet (p = .408).

Färdigheter för arbetslivet och anställningsförhållande
Chi2-testet visade att det inte fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan typerna av anställning gällande hur väl informanterna upplevde att utbildningen gav
tillräckliga färdigheter för arbetslivet (p = .722).

Färdigheter för arbetslivet och tilläggsutbildning
Chi2-testet visade att det inte fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan dem
som hade tilläggsutbildning och dem som inte hade det då det kom till hur väl de
upplevde att utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet (p = .465).

Utbildningen förberedde för arbetets krav
Fördelningen för påståendet ”kravnivån i mitt arbete motsvarar väl min universitetsutbildning” visade att klasslärarna var av tämligen samma åsikt. Svaren fördelade sig som följande: helt av annan åsikt n = 1 (0.7%), av annan åsikt n = 5
(3.7%), delvis av samma åsikt n = 5 (3.7%), delvis av samma åsikt n = 23 (16.9%),
av samma åsikt n = 45 (33.1%) och helt av samma åsikt n = 57 (41.9%) (Figur
4).
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Figur 4. Fördelningen gällande hur utbildningen förberedde för arbetets krav (N = 136)
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Arbetets kravnivå och kön
Chi2-testet visade att det inte fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan könen
gällande hur de upplevde att arbetet motsvarar deras universitetsutbildning (p =
.408).

Arbetets kravnivå och anställningsförhållande
Enligt Chi2-testet fanns det en signifikant skillnad mellan klasslärare anställda på
visstid och klasslärare med fast anställning då det gällde huruvida de upplevde
att arbetets kravnivå motsvarar deras universitetsutbildning χ2(3) = 8.484, p =
.037. Klasslärare anställda på visstid upplevde till mindre grad att deras arbetes
kravnivå motsvarar universitetsutbildningen.

Tabell 2. Fördelning av hur väl utbildningen förberedde för arbetets krav
mellan typen av anställningsförhållande (N = 136)
Arbetets kravnivå
motsvarar utbildningen
Helt av annan åsikt
/ av annan åsikt /
delvis av annan
åsikt

Delvis av samma
åsikt

Av samma åsikt

Helt av samma
åsikt

Totalt

Antal
% inom anställningsförhållande
% av totala
Antal
% inom anställningsförhållande
% av totala
Antal
% inom anställningsförhållande
% av totala
Antal
% inom anställningsförhållande
% av totala
Antal
% inom anställningsförhållande
% av totala

Fast anställning

Visstidsanställning

Totalt

10

1

11

8.4 %

5.9 %

8.1 %

7.4 %

0.7 %

8.1 %

16

7

23

13.4 %

41.2 %

16.9 %

11.8 %

5.1 %

16.9 %
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3

45

35.3 %

17.6 %

33.1 %

30.9 %

2.2 %

33.1 %

51

6

57

42.9 %

35.3 %

41.9 %

37.5 %

4.4 %

41.9 %

119

17

136

100.0 %

100.0 %

100.0 %

87.5 %

12.5 %

100.0 %
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Arbetets kravnivå och tilläggsutbildning
Chi2-testet visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan dem som
hade tilläggsutbildning och dem som inte hade det då det kom till hur de upplevde
att arbetets kravnivå motsvarar deras universitetsutbildning χ2(3) = 13.549, p =
.004. De som inte hade tilläggsutbildning upplevde mer sällan att deras arbetes
kravnivå motsvarar universitetsutbildningen än de som hade tilläggsutbildning.
Tabell 3. Fördelning av hur väl utbildningen förberedde för arbetets krav mellan tilläggsutbildning (N = 136)
Kravnivån i mitt arbete motsvarar väl
min universitetsutbildning
Helt av annan åsikt
/ av annan åsikt /
delvis av annan
åsikt

Delvis av samma
åsikt

Av samma åsikt

Helt av samma
åsikt

Totalt

Har ingen tillläggsutbildning

Har tilläggsutbildning

Totalt

Antal

5

6

11

% inom tilläggsutbildning

29.4 %

5.0 %

8.1 %

% av totala

3.7 %

4.4 %

8.1 %

Antal

4

19

23

% inom tilläggsutbildning

23.5 %

16.0 %

16.9 %

% av totala

2.9 %

14.0 %

16.9 %

Antal

3

42

45

% inom tilläggsutbildning

17.6 %

35.3 %

33.1 %

% av totala

2.2 %

30.9 %

33.1 %

Antal

5

52

57

% inom tilläggsutbildning

29.4 %

43.7 %

41.9%

% av totala

3.7 %

38.2 %

41.9 %

Antal

17

119

136

% inom tilläggsutbildning

100.0 %

100.0 %

100.0 %

% av totala

12.5 %

87.5 %

100.0 %

Självförmåga
Fördelningen gällande klasslärarnas självförmåga visade att de i sina arbeten
upplevde att de kunde utnyttja de kunskaper och färdigheter som de lärt sig vid
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universitetet. Svaren fördelade sig på följande sätt: av annan åsikt n = 2 (1.5%),
delvis av samma åsikt n = 5 (3.7%), delvis av samma åsikt n = 42 (30.9%), av
samma åsikt n = 55 (40.4%) och helt av samma åsikt n = 32 (23.5%) (Figur 5).

60

55

50
42
40
32

30
20
10

5

2
0
Av annan åsikt

Delvis av annan
åsikt

Delvis av samma
åsikt

Av samma åsikt Helt av samma åsikt

Figur 5. Fördelningen gällande hur väl man i sitt arbete kan utnyttja de kunskaper och
färdigheter man lärt sig vid universitetet (N = 136)

Självförmåga och kön
Enligt Chi2-testet fanns det inga signifikanta skillnader mellan könen gällande hur
väl de upplevde att de kan utnyttja de kunskaper och färdigheter de lärt sig vid
universitetet (p = .566).

Självförmåga och anställningsförhållande
Chi2-testet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan typen av
anställningsförhållande gällande hur väl klasslärarna upplevde att de kan utnyttja
de kunskaper och färdigheter de lärt sig vid universitetet (p = .469).

Självförmåga och tilläggsutbildning
Chi2-testet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan klasslärarna som hade tilläggsutbildning och dem som inte hade det då det kom till hur
väl de upplevde att de kan utnyttja de kunskaper och färdigheter de lärt sig vid
universitetet (p = .363)

45

6.2.2

Tematisk
innehållsanalys
ändamålsenlighet

av

öppna

svar

gällande

examens

Utbildningens ändamålsenlighet undersöktes delvis med enkätfrågan ”Med tanke
på din karriär, hur nöjd är du med den examen du avlade i sin helhet?”. Utöver
att examenstillfredsställelse mättes på en Likertskala så hade informanterna möjlighet att öppet motivera sina svar. De öppna svaren analyserades med tematisk
innehållsanalys och fem teman kunde identifieras: teori mot praktik, elevkontakt,
lärarens uppgifter, roll och välmående, sysselsättning och karriär samt samarbete
(Bilaga 3).
Teori mot praktik
Det första temat som kunde identifieras är teori mot praktik. Den mest förekommande koden i teman var att arbetet inte motsvarar utbildningen och att utbildningen inte gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet. Den främsta orsaken för
missnöjet tycks vara att utbildningen är för teoribaserad och därmed inte erbjuder
tillräcklig praktisk kunskap som skulle förbereda klasslärarna för verkligheten och
vardagen i skolan. Praktiken upplevdes som viktig för att lära sig praktiska färdigheter men flera ansåg att de lärt sig de viktigaste förmågorna i arbetslivet.

Å andra sidan upplevde många att utbildningen förberett dem väl för arbetslivet
och att de kan utnyttja den kunskap de fått på universitetet. Till de positiva upplevelserna av examen hörde att den teoribaserade klasslärarutbildningen främjat
professionell utveckling, utveckling av läroanstalten och ett vetenskapligt förhållningssätt till arbetet. Andra upplevelser var att teoribasen gav passande verktyg
för arbetet, breddade ens tankesätt och utvecklade förmågan att tänka kritiskt.
Några uppgav att deras arbete motsvarar utbildningen och att innehållet i examen
var intressant. En informant uppgav arbetserfarenhet innan klasslärarutbildningen som viktigt eftersom hen upplevde att hen då på bästa sätt hade kunnat
ta ut allt av utbildningen.

Elevkontakt
Elevkontakt var ett tema som kunde identifieras i de öppna svaren. Koderna inom
temat har att göra med hur utbildningen förberett klasslärarna för bemötandet av
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elever och deras behov. Den mest förekommande koden var bristen på specialpedagogik i utbildningen. Klasslärarna upplevde att de kände sig oförberedda för
verkligheten i skolorna där allt fler elever med olika behov av stöd integreras i
klasserna. Förmåga att kunna hantera elevers föränderliga behov, att utnyttja
olika metoder och att ge passande stöd för lärande nämndes som bristfälliga i
klasslärarutbildningen. Flera klasslärare upplevde att lärarutbildningen inte förberett dem för att möta elever och grupper med olika slags utmaningar, till exempel
beteendeutmaningar och elever med särskilda behov. Därtill ansågs utbildningen
inte bidra med tillräcklig kunskap om elever med finska som andra språk, om
elevers mentala hälsa, om segregering och utmaningar som härstammar från socioekonomisk bakgrund.

Lärarens uppgifter, roll och välmående
Ett annat tema gällande utbildningens ändamålsenlighet som kunde identifieras
i data var lärarens uppgifter, roll och välmående. Enligt informanterna innefattade
klasslärarutbildningen för lite innehåll om bedömning, pedagogisk dokumentation, fenomenbaserad undervisning och juridiska aspekter i läraryrket. Klasslärarna upplevde att för liten betoning sätts på lärarens plikter, lärarrollens förändring och internationellt lärarskap. Därtill ansågs inte utbildningen förbereda för
arbetets påfrestning på den psykiska hälsan och att sätta gränser för sitt arbete
ansågs vara svårt. En informant nämnde att hen fått tillräcklig kunskap om läroplanen i utbildningen.

Sysselsättning och karriärmöjligheter
Sysselsättning och karriärmöjligheter kunde identifieras som ett tema som förklarade varför klasslärarna var nöjda eller missnöjda med sin examen. Den främsta
orsaken till att klasslärarna var nöjda med utbildningen var att examen ger dem
behörighet att jobba som klasslärare och därmed gör det lätt för dem att sysselsättas och få fast tjänst. Klasslärarexamen ansågs uppskattas både inom skolvärlden och utanför den. Några upplevde att det var svårt att hitta jobb, särskilt
utanför huvudstadsregionen.

Gällande karriärmöjligheter finns det mer negativa upplevelser än positiva. Vissa
saknade mer information under studierna om olika karriärmöjligheter och bättre
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information om valbara studier som ger dubbelbehörighet. Flera var besvikna för
att de inte läst valbara studier i ett läroämne vilket skulle ha varit till nytta då de
sökt tjänster. Ett par informanter var missnöjda eftersom en klasslärarexamen
begränsar karriärmöjligheterna utanför klassläraryrket. Även examensstrukturen
ansågs försvåra möjligheterna att utbilda sig vidare. Lönen ansågs inte motsvara
arbetets belastning.

Samarbete
Samarbete kunde identifieras som ett tema vad gäller utbildningens ändamålsenlighet. Den mest frekvent förekommande koden inom temat var utbildningens
bristfällande innehåll om samarbete och kontakt med vårdnadshavare och familjer. Klasslärarna skulle ha velat få mer kunskap om hur man hanterar svåra föräldrar, kommunikation med hemmen, förmåga att hantera familjer med svåra
hemförhållanden och bemötande av vårdnadshavare som inte har intresse i barnets skolgång. Också användningen av olika kommunikationsverktyg med vårdnadshavarna skulle ha varit nödvändiga att lära sig redan i utbildningen. Förutom
samarbete med vårdnadshavare ansågs också att mångprofessionellt samarbete
borde betonas mer i utbildningen.

6.3 Klasslärarnas lön
Klasslärarnas (N = 133) medellön är M = 3002 euro/månaden (s = 398). Lönen
var normalfördelad (skewness = .3). Minimumlönen är 1200 euro medan maximumlönen är 4500 euro.

Lön och kön
I medeltal tjänar män (M = 3272, s = 368) mer än kvinnor (M = 2968, s = 526).
Det föreligger signifikanta skillnader mellan könen F(1:131) = 8.137, p = .005. På
grund av det ojämna numerus i grupperna prövades testets robusthet med Welch
test som visade resultatet p = .046. Nollhypotesen förkastas därmed men med
en liten marginal.

Lön och anställningsförhållande
Löneskillnaden mellan klasslärare som har fast anställning och klasslärare med
anställning på visstid var icke-signifikant (p = .380).
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Lön och tilläggsutbildning
Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i lönen mellan dem som hade en
tilläggsutbildning och dem som inte hade det (p = .295).

6.4 Samband

mellan

karriärtillfredsställelse,

utbildningens

ändamålsenlighet och lön
Tabell 4. Korrelationer mellan variablerna
Variabel

1

1. Karriärtillfredsställelse

—

2.

2

3

4

5

6

—

Examenstillfredsställelse

.441**

3. Utbildningen gav tillräckliga färdigheter för
arbetslivet
4. Arbetets kravnivå motsvarar utbildningen

.238**

.218*

.225**

.185*

—

5. Självförmåga

.321**

.402**

.456**

.533**

—

6. Lön

.217*

.060

.065

.013

.059

.543**

—

—

*p <. 05
**p < .01
Korrelationstestet visade att det fanns statistiskt signifikanta samband mellan karriärtillfredsställelse och alla de andra variablerna men en del samband var svaga.
En måttlig och mycket statistiskt signifikant korrelation kunde hittas mellan karriärtillfredsställelse och examenstillfredsställelse (r = .441, p = .000) samt mellan
karriärtillfredsställelse och självförmåga (r = .321, p. = 000). Det fanns en måttlig
mycket statistisk signifikant korrelation mellan examenstillfredsställelse och påståendet att utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet (r = .543, p =
.000). Arbetets kravnivå motsvarar utbildningen korrelerade svagt men statistiskt
signifikant med examenstillfredsställelse (r = .225, p = .009) och påståendet att
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utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet (r = .185, p=.032). Självförmåga korrelerade måttligt och statistiskt mycket signifikant med examenstillfredsställelse (r = .402, p = .000), utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet
(r = .456, p = .000) och arbetets kravnivå motsvarar utbildningen (r = .533, p =
.000). Sambandet mellan lön och karriärtillfredsställelse var statistiskt signifikant
men sambandet var svagt (r = .217, p = .013). Lön korrelerade inte med några
andra variabler.

6.5 Sammanfattning av resultaten
Resultaten tyder på att klasslärarna är tämligen nöjda med sina karriärer. Den
kvantitativa analysen visade att det fanns skillnader i klasslärarnas karriärtillfredsställelse mellan typerna av anställningsförhållande. Klasslärare anställda på visstid var i regel mindre nöjda med sina karriärer än de som hade en fast anställning,
det vill säga en tjänst. Dessa resultat bekräftades av den tematiska innehållsanalysen där det framkom att anställningsförhållande var ett återkommande tema
som upplevdes som ett viktigt karriärframgångskriterium. Övriga karriärframgångskriterier som framkom i den tematiska innehållsanalysen var karriäravancemang, professionell agent, arbetets natur, skolan och sociala relationer.

De statistiska analyserna visade att klasslärarna var rätt så nöjda med sin examen. Gällande ifall utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet så var
fördelningen tämligen jämn mellan dem som var av annan åsikt och dem som var
av samma åsikt. I den tematiska innehållsanalysen framkom det att många tyckte
att klasslärarutbildningen inte motsvarar verkligheten i arbetslivet och att utbildningen inte behandlat en hel del för jobbet viktiga aspekter, såsom frågor gällande elevkontakt, lärarens roll och samarbete med olika parter. Utbildningen
hade inte heller försett studenterna med tillräcklig information om karriärmöjligheter. Flera tyckte också att utbildningen var för teoretisk och att den inte behandlar praktiska färdigheter tillräckligt mycket. Å andra sidan tyckte många att
den teoribaserade utbildningen har förberett dem väl för arbetslivet och att den
motsvarar arbetet. Många uppgav att de var nöjda med sin examen eftersom
behörigheten möjliggjort att de fått en fast klasslärartjänst.
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Fördelningen mellan svaren på påståendet ifall arbetets krav motsvarar utbildningen visade att klasslärarna var av tämligen samma åsikt. Klasslärare anställda
på visstid upplevde i mindre grad än fast anställda klasslärare att deras arbete
motsvarar universitetsutbildningen. Likaså upplevde de som inte hade tilläggsutbildning mer sällan än de som har en tilläggsutbildning att deras arbete motsvarar
universitetsutbildningen.

De statistiska analyserna gällande självförmåga visade att de flesta klasslärare
höll med om att de kunde utnyttja de färdigheter de lärt sig på universitetet i sitt
arbete. Även den tematiska innehållsanalysen bekräftade att många upplevde att
de kunde utnyttja färdigheterna de lärt sig i utbildningen även om utbildningen
inte försett dem med alla de nödvändiga färdigheterna.

Klasslärarna tjänar som mest 4500 euro i månaden, som minst 1200 euro i månaden och i medeltal 3002 euro i månaden. Män tjänar i medeltal mer än kvinnor.
Korrelationstestet visade att karriärtillfredsställelse korrelerar antingen svagt eller
måttligt med alla andra variabler och att dessa samband är statistiskt signifikanta.
Alla variabler under klasslärarutbildningens ändamålsenlighet korrelerar svagt eller måttligt med varandra. Dessa korrelationer är statistiskt signifikanta. Den enda
variabeln som statistiskt signifikant korrelerade med lön var karriärtillfredsställelse men detta samband var svagt.
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7

Tillförlitlighet

7.1 Mätinstrumentet
Materialen för studien har samlats in via elektroniska enkäter som Helsingfors
universitet har skickat ut åt de alumner som finns med i VIRTA:s och
universitetets studieregister. Svarsprocenten ligger mellan 35% och 45% vilket
är rätt så hög andel, men ändå det är många klasslärare som inte blivit hörda.
Orsaken till att så många alumner lämnat enkäten obesvarad är oklar, men en
förklaring kunde helt enkelt vara att alumnerna blivit kontaktade med
textmeddelande eller e-post under en olämplig tidpunkt. Dessutom består
enkäten av 24 frågor med ett flertal underfrågor vilket gör den tidskrävande att
fylla i. En kortare enkät kunde eventuellt höja svarsprocenten men då skulle inte
heller innehållet vara lika omfattande som det är för tillfället. Ett ytterligare
dilemma med enkäten som är värt att uppmärksamma är den nuvarande
formuleringen av frågan ”Kravnivån på mitt arbete motsvarar väl min
universitetsutbildning”. Svarsalternativen ligger på en Likertskala som går från
”helt av annan åsikt” till ”helt av samma åsikt”. Dessa svarsalternativ förklarar inte
riktningen för kravnivån, det vill säga ifall informanten tycker att kravnivån på
arbetet är högre eller lägre i relation till universitetsutbildningen.

Eftersom studien baserar sig Aarresaaris material som samlas in i alla högskolor
i Finland så har forskningsproblemen och teorin utformats i efterhand utgående
från enkäten. Utmaningen med ett sådant induktivt förhållningssätt är att
enkätfrågorna går att tolka på olika sätt och att det därför emellanåt varit svårt att
hitta sådan teori som verkligen motsvarar enkätfrågorna. En omfattande
genomgång av litteratur och forskning har därför gjorts med syftet att formulera
sådana forskningsfrågor som bäst överensstämmer med enkätens innehåll. Trots
det kvarstår risken för att informanter och andra läsare kan ha tolkat frågorna på
olika sätt då de inte ursprungligen varit formulerade för denna studies syfte.
Frågorna har inte heller formulerats specifikt för klasslärare vilket kan påverka
informanternas svar.
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7.2 Samplet
Studien har utgått ifrån ett sampel på 137 klasslärare och specialklasslärare som
utexaminerats från Helsingfors universitets klasslärarutbildning mellan åren 2012
och 2015. De som inte jobbar under dessa titlar under tidpunkten för enkäten har
exkluderats ur analysen eftersom de inte är relevanta för studiens syfte.
Sammanlagt var det 44 sådana individbortfall. Dessutom har ett bortfall på elva
klasslärare som utexaminerats år 2011 skett. Detta beror på att enkäten från år
2016 skiljer sig från de senare enkäterna på flera punkter, inklusive frågornas
formuleringar och skalorna för svaren. Skillnaderna resulterade i att svaren från
2016 inte var jämförbara med svaren 2017–2020 och därför uteslöts dessa ur
analysen.

Det

vore

relevant

att

i

fortsättningen

noggrant

överväga

karriäruppföljningsenkätens innehåll och sedan vara konsekvent för att pålitliga
jämförelser mellan olika år ska kunna göras. I analysen fanns det även partiella
bortfall, det vill säga en del informanter har lämnat vissa frågor obesvarade i
enkäten (Dahmström, 2011, s. 356). Eftersom dessa bortfall har varit högst en
per variabel i den kvantitativa analysen så har de inte påverkat resultaten.

I och med att samplet är så homogent och inte innehåller en stor mängd variation
informanterna sinsemellan så menar Bryman (2012) att samplet inte heller
behöver vara lika stort som om studien skulle innehålla ett heterogent urval av
informanter. Resultaten i denna studie ger därmed en pålitlig uppfattning om vad
klasslärare som utexaminerats från Helsingfors universitet upplever om sina
karriärer och utbildning fem år in i arbetslivet. På grund av det smala och
homogena samplet av klasslärare så representeras dock endast en minoritet av
yrkesgruppen i Finland och därmed präglas samplet av en viss partiskhet. Det
löper en risk för att en stor del av klasslärarna i studien jobbar i
huvudstadsregionen eller andra delar av södra Finland vilket resulterar i att
klasslärarnas upplevelser kan påverkas av fenomen som förekommer mer i
dessa delar av landet än i andra, till exempel språklig och kulturell mångfald.
Även om samplet är måttligt så skulle ett större sampel nyblivna klasslärare från
olika universitet i Finland vara nödvändigt för att resultaten skulle kunna gå att
generalisera över en större population (Bryman, 2012). Dessutom innefattar
denna studie endast klasslärare som jobbat fem år som behöriga klasslärare och
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en mer omfattande analys skulle därför kunna inkludera klasslärare som jobbat
en längre tid inom yrket. Detta skulle vara relevant särskilt vad gäller finländska
klasslärares karriärtillfredsställelse och karriärframgångskriterier.

7.3 Analysen
Den kvantitativa analysen gjordes med statistikprogrammet IBM SPSS Statistics
version 26. I Chi2-testet har signifikanta resultat konstaterats då det funnits minst
fem variabler i varje cell i korstabellen och då nollhypotesen förkastats. Om det
funnits under fem variabler per cell i korstabellerna för Chi2-testen så har Yates
kontinuitetskorrektion gjorts. De statistiska analyserna har lämpat sig för studiens
syfte och är sådana som tillämpas för material av detta slag. Därmed kan
analysmetoden konstateras vara tillförlitlig.

I

studien

har

de

kvantitativa

resultaten

kompletterats

med

tematisk

innehållsanalys av öppna svar gällande karriär- och examenstillfredsställelse.
Avsikten har inte endast varit att söka stöd för de kvantitativa resultaten, utan
också att utöka informationen om klasslärarnas karriärer och utbildningens
ändamålsenlighet.

Denna

triangulering

har

gett

en

djupare

insikt

i

forskningsproblemen än om endast någondera av materialet och analysmetoden
skulle ha använts. De öppna svaren har expanderat de kvantitativa resultaten
och

lyft

fram

sådana

aspekter

som

annars

skulle

förblivit

dolda.

Korrelationstesten har ytterligare avslöjat samband mellan de olika variablerna.
Resultaten i studien ger ny och värdefull information om forskningsproblemen
som inte tidigare undersökts.

I den tematiska innehållsanalysen har all data tagits i beaktande och bearbetats
systematiskt (Clarke & Braun, 2006). Tematisk innehållsanalys har lämpat sig
ypperligt för denna studie i och med att metoden anses vara transparent och
replikerbar samtidigt som den lämnar mycket rum för forskarens tolkningar
(Bryman, 2012). Eftersom det inte fanns någon tidigare modell för klasslärares
karriärtillfredsställelse så har materialet analyserats induktivt och teman har tagit
form i samma takt som analysen. Tidigare forskning i arbets- och
karriärtillfredsställelse har ändå delvis fungerat som stöd i tematiseringen och
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skapat ramar för koderna. Trots de många fördelarna med tematisk
innehållsanalys så innebär flexibiliteten också att det är upp till forskaren själv att
dra slutsatser utgående från studiens syfte. Detta innebär att trots noggrann
genomgång och analys av materialet så skulle någon annan kunna analysera
och tolka materialet på ett annat sätt än i denna studie.

Bortfall i de öppna svaren har också skett och sammanlagt var det 39 informanter
som valde att inte motivera sina svar på frågorna gällande karriärtillfredsställelse
och utbildningens ändamålsenlighet. De klasslärare som inte motiverat sina svar
har angett att de är nöjda med sina karriärer och examen vilket eventuellt kan
förklara varför de inte känt ett behov att kritisera utbildningen.
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8

Diskussion

Denna studie har visat hur nöjda finländska klasslärare är med sina karriärer och
identifierat en rad kriterier som klasslärarna ser som viktiga tecken på framgång
och källor till karriärtillfredsställelse. Studien har lyft fram hur klasslärarna
uppfattar klasslärarutbildningens ändamålsenlighet och hur väl klasslärarna
upplever att deras examen har förberett dem för arbetslivet. Även nyblivna
klasslärares

inkomstnivå

och

sambanden

mellan

karriärtillfredsställelse,

examens ändamålsenlighet och lön har undersökts. I analysen användes både
statistiska test och tematisk innehållsanalys för att ge en djup insikt i
forskningsproblemen.

Resultaten i studien tyder på att majoriteten av klasslärarna är nöjda med sina
karriärer (92.6%) medan några enstaka klasslärare upplever att de är missnöjda
(7.4%). Dessa resultat går hand i hand med OECD:s undersökning (2020) då
man tar proportionerna mellan missnöjda och nöjda grundskolelärare i
beaktande.

Då

man

däremot

jämför

denna

studies

resultat

med

Utbildningssektorns arbetslivsbarometer (Golnick & Ilves, 2018; Länsikallio &
Ilves, 2016; Länsikallio et al., 2018) så tyder jämförelsen på att en större andel
av samplet i denna studie är nöjda med sina jobb och karriärer än samplen i
arbetslivsbarometern.

Alla de teman som hittades i den tematiska innehållsanalysen gällande
karriärtillfredsställelse kan i någon mån falla inom ramarna för Dries et.al:s (2008)
nio

dimensioner

av karriärframgångskriterier,

det

vill

säga

prestation,

avancemang, självutveckling, kreativitet, säkerhet, tillfredsställelse, erkännande,
samarbete och medverkan. De karriärframgångskriterier som hittades i svaren i
denna studie var anställningsförhållande, karriäravancemang, professionell
agent, arbetets natur, skolan och sociala relationer.

Anställningsförhållande

visade

sig

vara

det

mest

förekommande

karriärframgångskriteriet för klasslärarna vilket framkom både i den kvantitativa
och kvalitativa analysen. Klasslärare anställda på visstid var i regel mindre
tillfredsställda med sina karriärer än de som hade en fast anställning, det vill säga
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tjänst. En tjänst ansågs bidra med säkerhet och stabilitet i karriären. Resultatet
stöds av OECD:s (2018) rapport där det framkommer att stabilitet i karriären är
ett av de viktigaste motiven till att finländska grundskolelärare valt yrket. Därtill
upplevde klasslärare anställda på visstid till mindre grad att deras arbetes
kravnivå motsvarar universitetsutbildningen. Eftersom anställningsförhållande är
ett från utsidan observerbart karriärframgångskriterium (Heslin, 2005) så kan
man konstatera att även objektiva karriärframgångskriterier är viktiga tecken på
framgång för klasslärare. Trots att tidigare forskning tyder på att yttre motiv för
val av läraryrket inte är lika vanliga som inre och altruistiska (Heinz, 2015), så
förklarar dessa resultat att yttre motiv de facto är betydelsefulla för många och att
de också tycks vara ett mått på klasslärares subjektiva framgång. För att höja
karriärtillfredsställelsen bland klasslärare anställda på visstid så vore det av
betydelse att klasslärarna fick stöd i att få en fast tjänst efter utexaminering.
Karriärhandledning under studierna men också efter utexaminering kunde vara
till nytta för att hjälpa klasslärare att stabilisera sin sysselsättning och på så sätt
höja karriärtillfredsställelsen.

Likaså

uppmärksammade

resultaten

att

karriäravancemang

var

ett

karriärframgångskriterium och att flera klasslärare upplevde att de var nöjda
eftersom de stigit till ledningspositioner och fått mera ansvar i skolan. I kontrast
ansåg en del det som ett stort minus att klassläraryrket begränsade
avancemangsmöjligheterna särskilt utanför skolvärlden. Att karriäravancemang
kunde identifieras som ett karriärframgångskriterium är delvis överraskande
eftersom

klasslärarutbildningen

är

en

av

få

behörighetsgivande

universitetsutbildningar där man utexamineras för ett specifikt yrke med
begränsade karriäralternativ. Å andra sidan är det naturligt att vissa motiveras av
yttre aspekter med arbetet såsom lön, status och befordringar (Heinz, 2015;
Wrzesniewski et al., 1997) och då kan otillfredsställelsen med lärarkarriären
eventuellt handla om att arbetet inte motsvarar de egna målen och
förväntningarna på instrumentella fördelar i arbetet (Rothmann & Cooper, 2015,
s. 43–66).

Klasslärarnas uppfattning av karriäravancemang handlade dock inte endast om
objektiva framgångskriterier såsom status, utan även om möjlighet att få mera
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ansvar, variation i arbetet och ökade påverkningsmöjligheter i skolan. Dessa
subjektiva karriärframgångskriterier åskådliggör snarare individernas strävan
efter att uppfylla sina inre mål och aspirationer (Barnett & Bradley, 2007; Hall,
2002; Heslin, 2005) än ett begär att för yttre motivs skull avancera i karriären. För
att stödja klasslärare i sina önskemål om att avancera i karriären och höja karriäroch arbetstillfredsställelsen så skulle det vara viktigt att erbjuda klasslärarna fler
ansvarsområden och möjligheter att bredda arbetsuppgifterna (Robbins & Judge,
2013, s. 244-245; Verbruggen & van Emmerik, 2020). Dessutom kunde det vara
relevant att antingen individuellt eller tillsammans med sin förman reflektera kring
sina egna karriärframgångskriterier eftersom det gör den egna karriärstegen
tydlig och underlättar processen att arbeta mot sina mål (Mayrhofer et al., 2016).

Sammanlagt var det fem lärare som funderat på att byta yrke. Det som är
oroväckande i resultaten är att även sådana klasslärare som är nöjda med sina
karriärer har övervägt att lämna läraryrket. Förvisso är andelen lärare som
funderat på saken låg då man jämför med övriga studier (jfr. Martin & Pennanen,
2015; OECD, 2020; Räsänen et al., 2020), men resultaten i denna studie belyser
problematiken att även klasslärare som är nöjda med sina karriärer är villiga att
lämna yrket. Här är det också aktuellt att poängtera att de klasslärare som redan
lämnat yrket eller jobbar med en annan titel inom undervisning har exkluderats
ur analysen. Framtida forskning kunde fokusera på att undersöka varför dessa
personer valt att inte jobba som klasslärare trots att de utbildat sig till det.

Ett ytterligare karriärframgångskriterium som kunde identifieras i den tematiska
innehållsanalysen och som tangerar karriäravancemang är lärares professionella
agent, det vill säga förmågan att avsiktligt hantera sitt eget lärande och på så sätt
främja elevernas lärande (Pyhältö et al., 2012). Klasslärarna i denna studie tyckte
att de kunde lära sig och utvecklas i sina jobb, utnyttja sina färdigheter och de
upplevde sig vara duktiga på det de gör. Kontroll och frihet i arbetet var
karriärframgångskriterier som dök upp inom temat vilket inte är förvånande med
tanke på att läraryrket i Finland präglas av autonomi (Räsänen et al., 2020).
Dessutom har frihet och kontroll i arbetet en direkt positiv inverkan på lärares
arbetstillfredsställelse (Skaalvik & Skaalvik, 2014) och även är centrala i
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motivationsteori (se t.ex. Deci & Ryan, 2000) vilket gör dem väldigt närvarande i
lärarens dagliga arbete.

Även den kvantitativa analysen bevisade att klasslärarna upplever att de i sitt
arbete kan utnyttja de färdigheter de lärt sig i klasslärarutbildningen. Detta är ett
positivt resultat eftersom lärare med hög självförmåga lättare överkommer svåra
hinder (Bandura, 1977), kan utnyttja olika slags strategier för att främja elevers
lärande (Aldridge & Fraser, 2016) och är mer nöjda med sina arbeten (Aldridge
& Fraser, 2016; Edinger & Edinger, 2018; Malinen & Savolainen, 2016; Skaalvik
& Skaalvik, 2014; Van Maele & Van Houtte, 2012). Nyblivna lärare som har tilltro
till sina egna förmågor och vet hur de uppnår ett visst mål är mer benägna att
klara av arbetets krav (Tynjälä & Heikkinen, 2011) och är mer sannolika att
stanna kvar i yrket (Hong, 2012). Korrelationstesterna i studien bekräftade det
positiva sambandet mellan självförmåga och karriärtillfredsställelse och
understryker därmed betydelsen av att förse klasslärarstudenter och nyblivna
klasslärare med feedback, observation, lyckade undervisningssituationer och
realistiska förväntningar för att på så sätt förstärka självförmågan och höja
karriärtillfredsställelsen.

Klasslärarna i studien upplevde en mängd karriärframgångskriterier som var
kopplade till arbetets natur, såsom känsla av meningsfullhet och att jobbet
präglades av variation, att det var givande och att arbetsbilden är intressant. Dock
nämnde både nöjda och missnöjda klasslärare hur ökad arbetsmängd, mental
påfrestning och höga krav tär på krafterna och flera har varit på gränsen till
utbrändhet. Liknande trender har kunnat konstaterats både i finländsk (Golnick &
Ilves, 2018; Länsikallio & Ilves, 2016; Länsikallio et al., 2018; Malinen &
Savolainen, 2016) och internationell kontext (Brackett et al., 2010; OECD, 2020;
Reilly et al., 2014; Skaalvik & Skaalvik, 2011; Skaalvik & Skaalvik, 2014) och
denna studie markerar ytterligare problematiken och betydelsen av att lärares
välmående och ork bör tas på allvar både i förebyggande syfte och i realtid.
Tillräckliga resurser och åtgärder för att lindra stressen bland klasslärarna är
därmed nödvändiga.
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Tidigare forskning har synliggjort organisatoriska och sociala faktorers inverkan
på arbets- och karriärtillfredsställelse. Relativt få av informanterna i denna studie
nämnde organisatoriska faktorer kopplade till skolan som betydelsefulla
karriärframgångskriterier. Dock framkom det att det upplevs som viktigt för
klasslärarna att skolan passar dem, att skolans värderingar går ihop med de egna
och att de allmänt trivs på sin arbetsplats. Sociala relationer, särskilt med kollegor
och ledning, ansågs också vara viktiga karriärframgångskriterier för en del. Det
sociala stödet betraktades vara viktigt för den professionella utvecklingen vilket
betonar relevansen att förse nyblivna lärare med induktion och passligt stöd för
att hantera de utmaningar som arbetet medför (Jokinen et al., 2012; Martin &
Pennanen, 2015; OECD, 2019). Därtill skulle det vara viktigt att satsa på
ledarskapet i skolan eftersom detta tycks vara en källa till karriärtillfredsställelse
som klasslärare värdesätter. Överraskande med resultaten var att inte en enda
klasslärare nämnde kontakt med eleverna eller elevernas framsteg som ett
karriärframgångskriterium trots att elevkontakt anses vara en av de huvudsakliga
källorna till att lärare är nöjda med sina jobb (Dinham & Scott, 1998; Dinham &
Scott, 2000; Veldman et al., 2013). Detta kan eventuellt bero på formuleringen
av enkätfrågorna.

Ändamålet med klasslärarutbildningen är bland annat att lära blivande
klasslärare att hantera utmaningar både nu och i framtiden, att bemöta olika slags
elever och främja lärande, att använda och utveckla läroplan samt att främja
professionell utveckling och förse studenterna med förmåga att tänka kritiskt
(Husu & Toom, 2016). Lärarens roll innebär hög expertis och lärare förväntas
autonomt finna lösningar på aktuella pedagogiska problem (Niemi, 2011).
Klasslärarna i denna studie var rätt så nöjda med sin examen med tanke på sina
karriärer och endast några få ansåg sig vara missnöjda. Flera upplevde att de
var nöjda eftersom examen gav dem behörighet vilket vidare gynnade
sysselsättningen, men å andra sidan begränsade en klasslärarexamen
karriärmöjligheterna och en del tyckte att de kunde ha fått mer information om
olika karriäralternativ under studierna.

Majoriteten av klasslärarna upplevde att kravnivån i arbetet motsvarar
klasslärarutbildningen, men de som hade tilläggsutbildning och de som hade fast
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anställning upplevde mer ofta än dem som inte hade dessa att arbetets kravnivå
motsvarar utbildningen. Gällande ifall utbildningen försett klasslärarna med de
nödvändiga färdigheterna var det ännu fler som var av annan åsikt. Den
tematiska analysen bekräftade dessa kvantitativa fynd och flera klasslärare
nämnde att utbildningen inte motsvarar arbetets krav och att den inte försett dem
med de nödvändiga färdigheterna för arbetslivet. I de öppna svaren framkom det
att det fanns brister i utbildningen gällande elevkontakt, lärarens uppgifter, roll
och välmående samt samarbete med vårdnadshavare och övriga parter. Särskilt
kunskap om specialpedagogik, bemötandet av olika slags elever och kontakt
med hemmen lyftes fram som viktiga aspekter där kunskapsnivån är för låg, vilket
överensstämmer med tidigare studier där liknande utmaningar lyfts fram (Jokinen
et al., 2012; Martin & Pennanen, 2015; Niemi, 2011).

Till skillnad från Niemis (2011) studie där fördelningen mellan dem som stod för
en praktikbaserad utbildning och dem som upplevde teoribasen som nödvändig
var relativt jämn, så ansåg majoriteten av klasslärarna i denna studie att
klasslärarstudierna var för teoretiska och innehöll för lite praktisk kunskap. Med
tanke på att nyblivna lärare tenderar uppfatta den formella lärarutbildningen som
ofullständig och irrelevant då de kommer i kontakt med sådana skolans principer
och utmaningar som inte tagits upp i lärarutbildningen (Heikkinen et al., 2015) så
är

detta

resultat

inte

klasslärarutbildningarna

förvånande.
att

Här

reflektera

är

kring

det
hur

av
man

relevans

för

kunde

få

klasslärarstudenterna att uppfatta den teoretiska biten av utbildningen som mer
värdefull

med

tanke

på

deras

framtida

yrke.

Alternativt

kunde

klasslärarutbildningen anpassa innehållet till klasslärarnas behov och starkare
betona praktisk kunskap i examensstrukturen. Att göra övergången från den
formella klasslärarutbildningen till det informella lärandet på arbetsplatsen mer
smidig kunde också vara ett sätt att få klasslärare att värdera och utnyttja den
kunskap som utbildningen försett dem med.

Medellönen för finländska klasslärare fem år efter utexaminering är 3002 euro i
månaden och män tjänar i medeltal mer än kvinnor. Löneskillnaderna mellan
könen är överraskande med tanke på att det inte går att förhandla om lönen
utöver kollektivavtalet. Eventuellt kunde skillnaderna i lönen bero på exempelvis
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individuella tillägg och resultatbonus (Finlands svenska lärarförbund, 2020) men
det vore relevant att djupare granska orsakerna bakom skillnaderna. I de öppna
svaren framkom det att en del klasslärare var missnöjda med sina karriärer
eftersom de på grund av visstidskontrakt inte får lön på sommaren, att lönen inte
motsvarar arbetets krav och att det inte går att påverka lönen. Endast en
klasslärare tyckte att lönen var rimlig. Trots att lön var ett sällan förekommande
karriärframgångskriterium så visade korrelationstestet att det fanns ett svagt
positivt samband mellan lön och karriärtillfredsställelse vilket tyder på att lön kan
ha en positiv inverkan på klasslärarnas tillfredsställelse med sina karriärer. Å
andra sidan kan det också gå i motsatt riktning, det vill säga klasslärare som är
nöjda med sina karriärer har mer positiva attityder gentemot sina jobb och är mer
drivna och engagerade (Khalid & Khalid, 2015; Timms & Brough, 2013; Trivellas
et al., 2015) vilket också påverkar deras insatser i arbetet (Robbins & Judge,
2013, s. 69–96) som vidare inverkar på lönen.

Även

om

klasslärarutbildningen

förser

de

blivande

klasslärarna

med

grundfärdigheterna för att kunna jobba som lärare så sker den verkliga
utvecklingen mot hög professionalitet först i arbetslivet (Niemi et al., 2013).
Denna studie har gett insikt i hur viktigt det vore att nyblivna klasslärare skulle få
stöd i början av sin karriär i att lära sig hantera de utmaningar som arbetet för
med sig. Faktumet att flera klasslärare i studien nämnde att de funderat på att
lämna läraryrket bestyrker detta. Ett viktigt fynd i denna studie är att olika former
av formell tilläggsutbildning och fortbildning inte tycks ha en inverkan på
klasslärarnas karriärtillfredsställelse, examenstillfredsställelse, självförmåga, lön
eller attityder kring huruvida utbildningen gett tillräckliga färdigheter för
arbetslivet. Endast i påståendet att arbetets kravnivå motsvarar utbildningen så
upplevde de med tilläggsutbildning till högre grad att de höll med påståendet än
de som inte deltagit i tilläggsutbildning. Dessa resultat tyder på att formell
tilläggsutbildning och fortbildning inte har så stor effekt på klasslärares
inkomstnivå

eller

tillfredsställelse

med

karriär

och

utbildning.

Detta

överensstämmer delvis med Tynjäläs och Heikkinens (2011) fynd att det största
lärandet bland nyblivna lärare sker via informellt och icke-formellt lärande och
inte via formell utbildning.
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Olika former av induktion och icke-formella lärandesituationer vore därmed
nödvändiga för att stöda klasslärarna i sin professionella utveckling och
förebygga intentionerna att lämna yrket. Mentorskap och andra former av socialt
stöd har en rad positiva effekter på nyblivna klasslärare (se Jokinen et al., 2012;
Martin & Pennanen, 2015; OECD, 2019) och borde därför inkluderas som praxis
i skolor. I och med att en stor del av klasslärarens lärande sker i arbetslivet så
skulle det vara av relevans att uppmuntra nyblivna klasslärare till att delta i
sådana här stödprogram och på så sätt bygga på sina tidigare kunskaper och bli
mer säkra i sina lärarroller (Ingersoll et al., 2014; Tynjälä & Heikkinen, 2011).
Även om tilläggsutbildning kan vara till nytta så är den inte lika betydelsefull för
klasslärares

karriärtillfredsställelse,

uppfattningar

om

utbildningens

ändamålsenlighet eller lön som andra sorters spontana lärandesituationer som
sker i det dagliga arbetet.

Korrelationstesterna i denna studie visade att det fanns ett positivt samband
mellan

karriärtillfredsställelse

och

alla

variabler

under

utbildningens

ändamålsenlighet. De klasslärare som upplever att de är nöjda med sin examen,
att utbildningen gett tillräckliga färdigheter för arbetslivet, att arbetets kravnivå
motsvarar utbildningen och att de kan utnyttja färdigheterna de lärt sig i
klasslärarutbildningen,

är

också

mer

nöjda

med

sina

karriärer.

Klasslärarutbildningens kvalitet kan därmed konstateras ha långvariga effekter
på klasslärarnas välmående och tillfredsställelse med såväl arbetet som med
karriären.

Därtill

är

typen

av

anställningsförhållande,

möjligheter

till

karriäravancemang, professionell agent, arbetets natur, skolan och sociala
relationer

sådana

karriärframgångskriterier

som

bidrar

till

klasslärares

karriärtillfredsställelse. Dessa resultat illustrerar viktiga bakomliggande faktorer
för hur väl klasslärare trivs i sina arbeten och därför bör skolledning och
beslutsfattare både på kommunal och nationell nivå beakta dessa i beslut som
berör klasslärarnas arbetsbild och -krav.

Denna studie har vidare belyst betydelsen av att klasslärarutbildningen bör vara
ändamålsenlig och förse blivande klasslärare med rätt slags kunskap och de
färdigheter som arbetet kräver. Då klasslärarna upplever att utbildningen varit
ändamålsenlig så är de också mer nöjda med sina karriärer. Brister i utbildningen
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som framkom i denna studie var bland annat färdigheter i elevkontakt, kunskap
om lärarens uppgifter, roll och välmående, karriärmöjligheter och samarbete. Det
är viktigt att klasslärarutbildningarna är lyhörda för förändringar i samhället och
att de fortsätter samla in information av alumner eftersom detta bidrar med
värdefull

insikt

i

arbetsmarknadens

kunskapskrav

och

behov.

Klasslärarutbildningen är viktig för den högklassiga utbildningen i Finland och bör
därför vara av högsta prioritet för beslutsfattare då det gäller finansiering och
resurser.

Framtida forskning borde fokusera på att undersöka karriärtillfredsställelse hos
ett större sampel klasslärare från olika delar av Finland som är i olika skeden av
sin karriär. Klasslärares karriärtillfredsställelse har inte tidigare studerats i en
finländsk kontext och en omfattande undersökning vore nödvändig för att
kartlägga vilka karriärframgångskriterier som upplevs som viktiga för klasslärare
med olika grader av erfarenhet. Eftersom denna studie endast undersökt alumner
från Helsingfors universitet och deras upplevelser om sina karriärer och
utbildningens ändamålsenlighet, så vore det viktigt att ytterligare inkludera andra
universitets alumner i analysen. På så sätt kunde man få en mer generaliserbar
och heltäckande bild av finländska klasslärares karriärtillfredsställelse och
upplevelser av utbildningens ändamålsenlighet.
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BILAGA 2
Tema

Koder och deras frekvenser

Anställningsför-

Nöjda: Har tjänst (23); Varit anställd hela tiden (10); Visstidsanställningar är eller har varit tungt (7); Lätt att få jobb (3); Har
kunnat välja arbetsplats (3); Fått jobba i samma skola (2); Somrar utan lön (2); Har fått det jobb hen ville ha (2); Svårt att få jobb
utan kontakter (1); Brist på tjänster (1); Arbetssökning stressigt
(1); Har varit en eftertraktad arbetstagare (1); Okej lön (1).

hållande

Karriäravancemang

Professionell
agent

Arbetets natur

Skolan

Missnöjda: Arbete på visstid och vikariat (7); Brist på tjänster (3);
Vill jobba med egen klass men har inte fått sådant jobb (2);
Tjänst skulle medföra säkerhet och kontinuitet (2); Somrar utan
lön (2); Går inte att påverka lönen (1); Lönen motsvarar inte arbetets krav (1); Tjänsteår uteblir (1); Tjänst skulle möjliggöra
fortbildning (1).
Nöjd: Fått ansvar (5); Har utvecklats och avancerat/stigit till ledningsuppgifter (4); Har fått jobba i olika slags skolor, arbetsuppgifter och arbetsgemenskaper (3); Har fått utvecklas i sin lärarroll i en bekant miljö (3); Går inte att avancera i karriären som
klasslärare (3); Har övervägt byte av yrke (3); Får vara med och
påverka skolans utveckling (2); Fått tilläggsutbildning (2); Vill
inte byta yrke (1); Lite arbetserfarenhet (1); Kan jobba med annat vid sidan om (1)
Missnöjd: Går inte att avancera i karriären som klasslärare (2);
Har övervägt byte av yrke (2); Går inte att påverka lönen (1);
Fortbildning på egen bekostnad (1); Har fått jobba i olika slags
skolor (1); Svårt att få annat jobb med klasslärarexamen (1);
Professionella utvecklingen stannade då rektorn byttes (1); Upplever sig stå på ställe (1)
Nöjd: Får utvecklas och lära sig i sitt arbete (9); Upplever sig
vara bra på sitt jobb (3); Drömyrke (3); Upplevt framgång i arbetet (3); Frihet i arbetet (2); Kontroll över eget arbete (2); Får utnyttja sina styrkor (1); Nöjd med sina prestationer (1); Har tvivlat
på sina förmågor som lärare (1).
Missnöjd: Motivationen har sviktat (1)
Nöjda: Njuter av/tycker om jobbet (10); Jobbet motsvarar utbildningen (6); Utmanande (5); Betydelsefullt (3); Arbetet är tungt
(3); Har varit på gränsen till utbrändhet (3); Arbetet blir tyngre
hela tiden (3); Orkar sämre (3); Jobbet motsvarar förväntningarna (2); Arbetet är tyngre än förväntat (2); Resurserna minskar
(2); Viktigt (2); Givande (2); Trevligt (2); Mångsidigt (1); Hektiskt
(1); Flexibelt (1); Intressant (1) Trevligt med semester (1); Utmanande elever (1); Stor arbetsmängd (1); Mår bra (1).
Missnöjda: Jobbet är tungt (2); Svårt att hitta balans i livet (1);
Jobbet lever inte upp till förväntningarna (1); Klarar inte av det
mentala ansvaret (1); Arbetet blir tyngre hela tiden (1)
Nöjda: Trivs i skolan (7); Trevliga arbetsplatser (2); Skolans värderingar motsvarar de egna (1); Skolan passar personen (1).
Missnöjda: Missnöjd med administrativa beslut (1)
82

Sociala relationer

Nöjda: Bra arbetsgemenskap (7); bra arbetsgivare/rektor (3);
Får dela med sig av sin kunskap och kunskapen uppskattas (2);
Förmannen har visat tillit och gett ansvar och stöd (1); Förmannens betydelse för den professionella utvecklingen (1)
Missnöjd: Könsdiskriminering (1); Blir lämnad ensam i problematiska situationer (1)
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BILAGA 3
Tema

Koder och dess frekvenser

Teori mot praktik

Arbetet motsvarar inte utbildningen/utbildningen gav inte tillräckliga färdigheter för arbetslivet (18)
För lite praktisk kunskap (16)
För teoretiska studier med tanke på arbetet (10)
Utbildningen har förberett för arbetslivet och färdigheterna
kan utnyttjas (10)
Bra med teori (8)
Lär sig först i arbetslivet (5)
Praktiken är viktig (4)
Utbildningen motsvarar arbetet (3)
Examens innehåll är intressant (1)
Vitsord spelar ingen roll (1)
Utbildningen har gett förmåga att ifrågasätta (1)
Fick ut mer av utbildningen tack vare tidigare erfarenhet (1)
För lite specialpedagogik (12)
För lite om hur man bemöter elever med olika slags utmaningar/elevkännedom (7)
För lite om finska som andraspråk (3)
För lite om grupphantering (3)
För lite om elevernas mentala utmaningar (1)
För lite om segregering (1)
Utbildningen förbereder inte för arbetets påfrestning (4)
För lite om bedömning (3)
För lite om pedagogisk dokumentation (2)
För lite om juridik (2)
Tillräcklig kunskap om läroplanen (1)
För lite om fenomenbaserad undervisning (1)
För lite om lärarens plikter (1)
För lite om lärarrollens förändring (1)
För lite internationellt lärarskap (1)
Ger behörighet (18)
Lätt att få jobb (14)
Har fått tjänst (12)
Dubbelbehörighet (6)
Svårt att få jobb (3)
För lite om olika karriärmöjligheter (2)
Begränsade möjligheter att jobba med annat (2)
Examen uppskattas både i och utanför skolan (2)
Svårt att utbilda sig vidare (1)
Upplever framgång (1)
Gör betydelsefullt arbete (1)
Lönen motsvarar inte arbetets belastning (1)
För lite om föräldrakontakt (15)
För lite om mångprofessionellt samarbete (2)
För lite om kommunikationsverktyg (2)

Elevkontakt

Lärarens uppgifter,
roll och välmående

Sysselsättning och
karriärmöjligheter

Samarbete
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