
 
 

 
Linköpings universitet 
Lärarprogrammet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Li-Anne Lindh 
 

Det första året –  
kan man hoppa över det? 

En studie av hur nyutbildade lärare erfar sin första tid i yrket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 10 poäng  Handledare: 
   Ingrid Andersson 
LIU-LÄR-L-EX--04/55--SE  Institutionen för 
   utbildningsvetenskap 
 
 



 
 
 
 

2

 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

Institutionen för  
beteendevetenskap 
581 83 LINKÖPING 
 

  

Datum 
Date 
 
2004-06-11 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

 XSvenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 XExamensarbete 

  

ISRN         LIU-LÄR-L-EX--04/55--SE            

 
    

  XC-uppsats 
 D-uppsats  

  

Serietitel och 
serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 

 

Titel  
Det första året – kan man hoppa över det? 
En studie av hur nyutbildade lärare erfar sin första tid i yrket 

Title 
The first year – can you skip it? 
A study on how beginning teachers experience their first period in the teaching profession? 
Författare 
Author 
Li-Anne Lindh 
 
 
 

Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med detta arbete är att ta del av hur nyutbildade lärare erfarit sin första tid i yrket. Jag har också 
varit intresserad av att synliggöra om de nya lärarna är nöjda med den introduktion de fått och om de 
fått något mentorsstöd. Lärarutbildningens nytta i deras arbete är en annan aspekt som studeras. 
I arbetet har jag valt att använda mig av två metoder, dels en litteraturstudie och dels en kvalitativ 
intervjustudie av sex nyutbildade lä rare. Denna studie sträcker sig över ett brett spann då deltagarna 
arbetat allt från tre månader till tre och ett halvt år. Resultatet visar att de flesta lärare i intervjustudien 
har upplevt det första året som mycket påfrestande. Men redan i slutet av den andra terminen har 
situationen förbättrats och de har känt sig tryggare i sin lärarroll. Då har de lärt känna eleverna, 
kollegerna och lokalerna samt upplevt en större säkerhet i undervisningen. 
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INLEDNING  
Att närma sig slutet på sina studier och se fram emot arbetet som nyutbildad lärare kan 
upplevas spännande, utmanande men samtidigt lite skrämmande. Förväntningarna är stora och 
frågorna många. Därför valde jag att i mitt examensarbete undersöka hur ”verkligheten” för 
en nyutbildad lärare ser ut. Hur upplever den nya läraren sin första tid som professionell? 
Stämmer verkligheten med de förväntningar man har? 
 
Mina motiv är att som representant för lärarstuderande få en inblick i vad som väntar, men jag 
har även förstått att det finns ett intresse hos skolledare att få en bild av hur man som ny lärare 
upplever sin situation. Där kan detta arbete eventuellt, beroende på utfallet, vara till hjälp för 
att förändra situationen om det visar sig behövas. 
  
Det övergripande syftet med detta arbete är att ta del av hur nyutbildade lärare erfarit sin 
första tid i arbetet. En tanke är att arbetet också kan vara av intresse för ansvariga vid 
lärarutbildningen. Fungerar allt tillfredsställande efter utbildningen? Får man den hjälp och 
det stöd man har rätt till? Är de nya lärarna nöjda med den utbildning de genomgått? Behöver 
utbildningen kompletteras eller samarbetet med verksamheten förändras? Frågorna är många, 
och förhoppningsvis kan denna undersökning och detta arbete ge svar på några av dem.  
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LITTERATURGENOMGÅNG  
 I genomgången av litteraturen har jag sökt efter vad som tidigare skrivits om nyutbildade 
lärare och deras situation. Rubrikerna i litteraturgenomgången relaterar till de kategorier som 
var mest framträdande i den intervjustudie som genomförts och som redovisas i resultatet. 
Dessa rubriker kommer att fungera som en genomgående grund i hela arbetet för att göra det 
lättöverskådligt och lättläst. De två första avsnitten i litteraturstudien har jag valt att ta med 
som en historisk tillbakablick, för att belysa den förändring skolan och lärarrollen genomgått 
under de senaste decennierna. 

Lärarrollen 
”Man börjar inte sin lärarutbildning och pedagogikstudier som ett oskrivet blad.” Så skriver 
Kveli, (1994, s.17) och menar att alla lärarstuderande bär med sig en minnesbild av sin egen 
skoltid och alla har en föreställning om hur en bra lärare bör vara. Dessa föreställningar 
bygger på de möten med lärare man haft genom livet. En del studenter är också så pass gamla 
att de har eller har haft egna barn i skolan, vilket medför att de inte bara har upplevt skolan ur 
ett eget elevperspektiv utan även ur ett föräldraperspektiv. Detta innebär att för många är 
erfarenheterna av skolans värld och åsikterna om olika lärarroller ännu fler (Kveli, 1994).  
 
Kveli anser att den bild lärarstudenten bär med sig av lärarens roll ofta är begränsad och 
felaktig, eftersom man varken som elev eller som förälder har sett mycket av det arbete som 
sker utanför klassrummets väggar. Studenten har ingen erfarenhet av den planering och de 
förberedelser som en lärare utför och vet inget om hur kontakter och samarbete med andra 
fungerar. De bilder lärarstudenter bär med sig, av vad det innebär att vara lärare, måste 
omprövas och bearbetas annars är risken stor att den nya läraren bara för dessa mönster 
vidare. Om den nya läraren bygger sin lärarroll på de gamla eleverfarenheterna är det, enligt 
Kveli, lätt att chocken blir stor när det visar sig att de gamla lösningarna inte fungerar i den 
moderna skolan. Den första erfarenheten av det nya yrket kan då komma att bli en svår och 
mödosam upplevelse. Kveli säger vidare att lärarkompetens bara kan utvecklas genom att 
varje lärare själv blir medveten om sina personliga erfarenheter, attityder och värderingar och 
gör dem åtkomliga för kritisk granskning och fortsatt bearbetning. Denna läro- och 
utvecklingsprocess måste påbörjas under utbildningen och sedan fortsätta i den fortsatta 
lärarprofessionen. (Kveli, 1994).  
 
Stensmo (2000) konstaterar att alla lärare är olika, liksom även elever är olika. Därför finns 
det inte bara ett undervisningssätt som passar alla. Lärare är tvungna att leta efter sitt eget sätt 
att bedriva undervisning och att leda en grupp. Alla har sina egna styrkor och svagheter och 
måste därför anpassa sin lärarroll utifrån dessa. Stensmo menar, även han, att dessa särskilda 
styrkor och svagheter förändras med tiden och genom erfarenhet. Även situationen man står 
inför påverkar hur man agerar som lärare. Ytterligare en aspekt som är viktig att väva in i 
lärarrollen är läroplanernas värdegrund och skolans samhällsuppdrag (Stensmo, 2000). 
 
Angående den socialisering som nya lärare genomgår när de börjar sitt arbete skriver Lauvås 
& Handal (2001) att yrkessocialisation avser den process som leder noviser eller nyanställda 
till fullt medlemskap i en viss yrkesgrupp.  
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Arfwedson m.fl. (1993) menar att en ny lärare, genom att lära känna kolleger, skolans 
traditioner och hur närmiljön fungerar, måste komma till insikt om hur skolans synsätt ser ut. 
Något som författarna påpekar kan ta lika lång tid som att lä ra känna klassen och eleverna. 
Arfwedson m.fl. konstaterar att lärare på varje skola socialiseras in i just den skolans vanor, 
traditioner och koncept på ett sätt som innebär så små förändringar i skolan som möjligt. Om 
läraren sedan byter arbetsplats och börjar arbeta på en annan skola, innebär det en ny 
socialiseringsperiod där man på nytt måste anpassa sig till just den skolans arbetssätt och 
vanor. 
 
Anders Magnusson (1998), har gjort en studie av lärares självförståelse och vardagspraktik i 
syftet att utforska lärares kunskap utifrån ett lärarperspektiv. I denna avhandling skriver 
Magnusson att socialiseringen in i läraryrket är en faktor som inverkar på hur yrket förstås. 
  

För lärares del sker denna dels genom en mer generell socialisering i form av 
den blivande lärarens egen erfarenhet som elev och dels genom en specifik 
socialisering som innebär formell utbildning men även själva introduktionen av 
nya lärare (Magnusson, 1998:27). 

 
Förutsättningen för att introduktionen av nya lärare ska fungera som en socialisering in i yrket 
kräver att läraren överhuvudtaget får en fungerande introduktion (se avsnittet om introduktion 
och mentorskap). 

Skola och lärarroll i förändring 
Det är inte bara bilden av läraren de flesta lärarstudenter bär med sig utan även en bild av 
skolan och hur den fungerar. Utifrån den egna skolgången, och erfarenheter därifrån, har den 
blivande läraren en illusion av den framtida arbetsplatsen. Ofta är detta en idealbild som i 
många fall krossas när verkligheten tränger sig på. Fransson & Morberg (2001) konstaterar att 
förutsättningarna att komma som ny lärare idag skiljer sig markant från hur det var för bara 
några decennier sedan. Både skolsystemet och lärarutbildningen har genomgått stora 
förändringar under de senaste årtiondena. Dessa förändringar i styrsystemet innebär väsentliga 
omställningar för läraryrket (Fransson & Morberg, 2001).  

 
Om vi jämför det läraruppdrag som småskollärare hade på 1960-talet i grundskolan 
med en grundskollärares uppdrag på 2000-talet så är det nästan två helt skilda 
uppdrag. Småskolläraren hade ett uppdrag som mera handlade om att bevara än att 
utveckla. Styrsystemet var regelstyrning och det mesta tolkades av experter som 
föreskrev hur saker och ting skulle vara. Småskolläraren genomförde det som 
beslutats på högra nivå. [---] 1980- och 1990-talens successiva övergång från ett 
styrsystem som baserades på regler till ett mer målstyrt styrsystem, har dock inneburit 
stora förändringar av läraruppdraget (Fransson & Morberg, 2001:156). 

 
En av dessa förändringar i skolreformen innebär att det nu förutsätts att personalen ges både 
ökade möjligheter och skyldigheter att stärka det egna pedagogiska arbetet, något som innebär 
ett breddat läraruppdrag. Personalen skall tillsammans avgöra hur de uppsatta målen ska nås 
och får därigenom ett mer direkt ansvar för att forma och förnya verksamheten (SOU 
1999:63). 

Det handlar i grunden om ett nytt perspektiv där läraryrket har vidgats till att också 
omfatta områden som lokal måltolkning, lokalt kursplanearbete, lokal utvärdering 
och förmåga att organisera egna läroprocesser. Den utvecklade målstyrningen ökar 
kraven på att personalen har goda kunskaper i läroplansteori och har förmåga att 
analysera den pedagogiska verksamheten ur ett organisationsperspektiv (SOU 
1999:63 :59). 
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En annan förändring är, att i dagens informationssamhälle betraktas inte skolan som det enda 
och självklara sättet för kunskapsinhämtning. Skolsystemet ifrågasätts mer och mer. Läraren 
ses inte längre som den som sitter inne med mest kunskaper och har dessutom inte samma 
respekt med sig som de hade tidigare. Lärare som arbetar i skolan idag måste hela tiden 
kämpa för sin auktoritet, något som tidigare var en självklarhet. Utan denna auktoritet är 
lärare mer sårbara för kritik, vilket kan upplevas som en press (Fransson & Morberg, 2001). 
 
Kveli (1994) påpekar, även hon, att man bara behöver gå tillbaka några decennier för att se 
stora förändringar i lärares arbetssituation. Tidigare kunde läraren hålla sig till en 
förhållandevis fastlagd och tydlig yrkesroll. De flesta hade tämligen liknande föreställningar 
om livet i skolan och om hur både lärare och elever skulle arbeta, uppföra sig och vilka regler 
som skulle gälla. Idag tycks inte detta lika självklart då det är många parter som vill vara med 
och göra sin röst hörd. Elever, föräldrar och kolleger har alla synpunkter och önskemål (Kveli, 
1994).  
 
Dagens lärare har inte heller den självklara rollen som ämnesexpert, något som var vanligt 
tidigare. Idag har många av elevernas föräldrar betydligt högre utbildningsnivå och kan och 
vet ibland mer än lärarna (Carlgren & Marton, 2000).  
 
När skolans auktoritet som den traditionellt haft minskar, innebär det en stor förändring både 
för lärarrollen och lärarens arbetsvillkor, konstateras även i SOU 1999:63. En utveckling som 
medför att även lärarutbildningens utformning och dess innehåll måste ses över. Det blir allt 
svårare att förutsäga vilken kunskap den blivande läraren kommer att vara i behov av, 
eftersom lärarutbildningen ska följa med i tiden och sörja för framtida behov (SOU 1999:63) 
 
Något som är viktigt att ha i åtanke är att ingen skola är den andra lik. Arfwedson (2002) talar 
om att man i skolvärlden aldrig stöter på några medelvärden, endast ”unika och komplexa 
variationer”. Arfwedson menar att 
 

Media, liksom politiker och administratörer inom skolsystemet – för att inte nämna 
föräldrar och före detta elever – tycks ha nog så svårt att inse att elever, lärare och 
skolor är olika, och att ”den svenska skolan” är en abstraktion, som faktiskt inte kan 
beskrivas som ett ’medelvärde’ av alla skolor (Arfwedson, 2002:7; kursivering i 
original). 
 

För att knyta an till vad som sagts tidigare i detta avsnitt, kan än en gång påpekas att inga 
generella jämförelser mellan den bild man har av tidigare skolerfarenheter och bilden av 
skolan i andra kontexter bör undvikas. Det fungerar inte att mäta alla skolor, alla elever och 
alla lärare efter samma måttstock. 

Den första tiden 
Det första mötet med yrkeslivet blir för många nyutbildade lärare en chockartad upplevelse. 
En upplevelse som i litteraturen ofta kallas ”praktikchock” eller ”praxischock” (Carlgren & 
Marton, 2000). Den första tiden i yrket upplevs ofta som mycket omtumlande. En anledning 
kan vara att man upptäcker att lärarutbildningen inte alls gjort en förberedd för den egentliga 
arbetssituationen. Även om man som student varit ute i skolan under längre praktikperioder, 
har man inte fått full insikt i hela den arbetsbörda som följer yrket. Som student har man 
heller inte det övergripande ansvaret som läraren har (Carlgren & Marton, 2000). 
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Denna acklimatisering från student till lärare innebär ofta en insikt i att de egna 
föreställningarna man har av yrket inte stämmer med den verklighet man ska vara verksam i. 
Alla de dagliga uppgifter som ska genomföras, ofta under tidsbrist, gör att många nya lärare 
känner sig tvingade att utföra mycket arbete hemma. Detta i sin tur har till följd att det blir i 
princip omöjligt att koppla av från arbetet även på fritiden. De stora sociala problemen bland 
eleverna gör också att man som lärare omedvetet tar med sig bekymmer hem, eftersom det är 
svårt att koppla bort detta ur tankarna (Fransson & Morberg, 2001).  
 
Lärararbetet består av mycket förberedelser som ofta utförs i hemmet, vilket för med sig att 
lärarna själva måste anpassa sin arbetstid. I de flesta andra yrken finns en klar distans mellan 
arbete och fritid vilket inte är fallet inom läraryrket. Därför kan en lärares arbetstid ibland 
förefalla oändlig (Colnerud & Granström, 2002). 
 
Lars Naeslund genomförde under 1980-talet intervju- och observationsstudier av lärare vid 
några högstadieskolor. Analysen som sedan gjordes, byggde på systematiska jämförelser 
mellan olika handlingar och reaktioner som noterats, och resultatet presenterades i en 
avhandling 1991. Naeslund menar senare i en artikel i ämnet att lärarens första tid i 
professionen är en övergående fas. 
 

Min tes är att lärarna med tiden förvärvar en beredskap och förmåga att (försöka) 
hantera arbetskraven på ett sätt som gör: 
 
• Att obehagen minskar (minimering av risker) 
• Att stressmoment och arbetsbördor hålls under kontroll (reglering av 

belastningar) 
• Att arbetet ger glädje, stimulans och ”innehåll” (maximering av belöningar). 

(Naeslund, 1994:76; kursivering i original) 
 
Även Fransson & Morberg (2001) menar att det handlar om en begränsad tid innan den nya 
läraren känner sig någorlunda säker i sin yrkesroll. Till en början kämpar nya lärare med sitt 
ledarskap, för att få kontroll och för att få den sociala delen med kolleger och elever att 
fungera. Men i slutet av den första terminen eller under den andra terminen tycks de känna sig 
betydligt tryggare i sitt sammanhang. Fransson & Morberg (2001) konstaterar att det 
förefaller handla om en process som kräver tid och kontinuitet att utveckla.  

Introduktion och mentorskap  
Den första tiden som ny lärare kan således vara helt avgörande för hela den fortsatta 
yrkeskarriären. För att ge lärarna stöd och hjälp i starten av sitt arbete har Lärarnas 
Riksförbund (LR) gett ut en skrift där de utvecklar tankar kring mentorskap och 
introduktionsprogram (LR:s policyskrift, 2004). LR förespråkar bland annat att alla nya lärare 
får rätt till en personlig mentor med tid till kontinuerliga träffar samt en introduktionstid under 
ett till två år. Man menar att mentorn bör utses i samråd mellan skolledning, den nyutbildade 
läraren och de fackliga organisationerna. Vidare framhåller LR i sin skrift att nyutbildade 
lärare inte ska belastas med klassföreståndartjänst förrän introduktionstiden är över. Från LR 
påpekas även hur viktigt det är att nya lärare får både en yrkesintroduktion och en 
arbetsplatsintroduktion och att avsaknaden av introduktion kan leda till att nyutbildade lärare 
lämnar yrket (Lärarnas Riksförbunds policyskrift, 2004). 
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Magnusson (1998) är kritisk till introduktionen av nyutbildade lärare: 
 

Inte heller sker någon egentlig, formaliserad introduktion av nyfärdiga lärare 
vid nyanställningar, utan var och en får klara sig efter egen förmåga enligt ’sink 
or swim’ – principen (Magnusson, 1998:28). 

 
Magnusson hänvisar vidare till Lortie (1975, i Magnusson, 1998) som menar att denna brist 
på yrkesintroduktion gör lärarutbildningen till en förhållandevis svag länk i socialiseringen då 
den vare sig ger en effektiv introduktion in i yrket eller en för yrket allmän teori eller 
kunskapsbas som kan brukas för att nå uppsatta mål.  
 
Johnny Thronsson (2001) arbetar som skolledare, och han anser att för att introduktionen av 
nyutexaminerade pedagoger ska fungera som det är tänkt måste tid finnas disponibel både för 
den nya läraren och för mentorn. Thronsson menar att det vid nyanställningar är av största 
vikt att arbetslaget har förståelse för att en ny oerfaren lärare inte bör tillbringa lika mycket tid 
i barngrupp som de erfarna lärarna. Den nya läraren behöver tid för reflektion och analys av 
de situationer som uppstår, både enskilt och tillsammans med mentor, skolledning och andra 
kolleger. Thronsson anser att detta är tid som man har igen i förlängningen, då man 
förhoppningsvis slipper nya pedagoger som söker sig ifrån läraryrket på grund av en jobbig 
start (Thronsson, 2001). 
 
Lauvås & Handal (2001) menar att mentorskap inom läraryrket dels handlar om lärarstudenter 
som får en mentor under praktiktiden, dels om handledning av nyutbildade lärare. Men vad 
menas då med mentor?  
 
Ulla Lindgren (2000) har gjort en empirisk studie av mentorskap inom högre utbildning i 
Sverige. I denna avhandling uppmärksammas att 
 

Mentorskap är en mycket gammal företeelse. Termen mentor härstammar från 
den grekiska mytologin. I eposet Odysséen skriver skalden Homeros c:a 800 f. 
Kr. om kung Odysseus som gav den kloke mannen Mentor i uppdrag att, under 
den tid han själv var bortrest, undervisa och fostra hans son Telemachos. 
Mentor var enligt sagan egentligen vishetens gudinna Athena, som uppträdde i 
manlig skepnad (Lindgren, 2000:8). 

 
Mentor eller handledare är de vanligaste begreppen för personer som kan bistå med stöd, ofta 
en särskilt utvald person så som en lärarkollega. Stödet i lärarens yrkesmässiga utveckling kan 
erhållas av till exempel föräldrar, kolleger, lärarutbildare, nära och kära samt materiella 
hjälpmedel (Fransson & Morberg, 2001). 
 
I syfte att försöka förklara fenomenet mentorskap har Lindgren (2000) gjort denna definiering 
 

Mentorskap innebär att två personer, en mentor och en adept, har kommit 
överens om att uppnå överenskomna mål. Mentorn ska vara en erfaren och 
omdömesgill person med bred och god livserfarenhet, som genom sin kunskap 
och erfarenhet, engagerat och varmhjärtat vill ge stöd åt och bidra till en yngre 
persons personliga utveckling och avancemang (Lindgren, 2000:13). 
 

Lindgren (2000) menar vidare att mentorskap för nyutbildade lärare har förekommit i Sverige, 
på olika sätt och i olika modeller, även om det inte varit obligatoriskt och inte ens kallats 
mentorskap. När man som nyutbildad lärare, med liten vana av undervisning, kommit till en 
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skola har det funnits äldre och mer erfarna lärare som ställt upp och delat med sig av sin 
kunskap och erfarenhet. 
 
Fransson & Morberg (2001) relaterar till ett seminarium med sju nya lärare som genomfördes 
1999. Syftet med seminariet var dels att stödja de nya lärarna och dels att öka kunskapen om 
hur det är att vara ny lärare. När det gällde stöd och mentorskap hade de sju deltagande 
lärarna olika erfarenheter. Två av dem hade speciellt utvalda mentorer medan de andra inte 
hade blivit tilldelade någon mentor. Av dem som hade mentorer var en nöjd och den andra 
mindre nöjd med samarbetet. Men även de som inte fått någon mentor kände att de hade stöd 
av arbetslag och kolleger. Mentorskapet i sig verkade inte fungera som stöd för att utveckla 
den reflektiva och analyserande delen av lärararbetet, utan mera som moraliskt och praktiskt 
stöd. Några av lärarna berättade att man slagit sig ihop med andra nya lärare och där har man 
känt stöd och fått tillfälle att prata av sig (Fransson & Morberg, 2001) 
 
Även Lindgren (2000) konstaterar att mentorskap i Sverige främst tycks handla om att ge stöd 
och underlätta för de nyutbildade lärarna. Mentorerna utses av skolan eller av adepterna 
själva. Samarbetet sker oftast genom att mentorn är delaktig i klassrummet eller genom samtal 
och diskussioner. Vad som bör tas upp vid dessa samtal finns inga klara riktlinjer för och det 
förefaller som om diskussionsämnena till stor del bestäms av adepternas önskemål och behov. 
Kraven på mentorn får inte överdrivas, menar Lindgren. Främst handlar det om att vilja hjälpa 
och leda en annan människa i dennes utveckling, en person som man litar på och känner 
förtroende för. Som mentor krävs det att man ger av sin tid och engagerar sig personligt 
(Lindgren, 2000).  

Föräldrakontakten 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 
påpekas att:  
 

Alla som arbetar i skolan skall 
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 

innehåll och verksamhet. 
 
Läraren skall 
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, 

trivsel och kunskapsutveckling, och 
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid 

iaktta respekt för elevens integritet (Lpo 94:29). 
 
Detta är något som man även tagit fasta på i SOU 1999:63. I och med att samhället omskapas 
förändras även våra livssituationer. De samhällsförändringar som sker idag tycks ha större 
påverkan på barn och ungdomar än vad tidigare generationer upplevt. Kontakterna mellan 
barn och vuxna har förändrats och när banden till familjen minskar ökar socialisation och 
identitetsskapande i andra sammanhang. Förväntningarna som nu ställs på läraren är att han 
bör ha kännedom om den enskilda elevens intressen, erfarenheter och sociala bakgrund. En 
stor del av det nya läraruppdraget består av att kunna informera och samarbeta med föräldrar, 
något som kan ses som en förutsättning för att den pedagogiska verksamheten ska kunna 
utvecklas (SOU 1999:63). 
 
Lärare måste föra en kontinuerlig dialog med elevernas föräldrar och vårdnadshavare för att 
göra dessa medvetna om deras barns situation. Det förespråkar Kadesjö (2001), men påpekar 
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också att denna självklarhet kan innebära svårigheter. Det är aldrig roligt att, som förälder, få 
reda på att ens barn har problem i skolan. Som förälder föredrar man givetvis att få höra 
positiva saker om sitt barn, som att det är duktigt och trivs i skolan. Kadesjö tror att man som 
lärare ofta förväntar sig en saklighet eller neutralitet från föräldrahåll när barnets svårigheter 
diskuteras, något som författaren menar är en orimlighet. Kadesjö anser att en förälder ska 
försvara sitt barn mot kritik och påhopp, annars är något fel. Föräldrarna har lätt att ta till sig 
av kritiken som om det gällde dem själva och deras reaktioner stämmer sällan med de som 
läraren förväntar sig. Många gånger reagerar föräldrar genom att bli arga och ledsna eller 
också bagatelliserar de eller ignorerar problemen. Detta dilemma kan leda till att man, som 
lärare, väntar för länge med att informera föräldrarna med påföljd att samtalet blir än mer 
dramatiskt och laddat. Kadesjö rekommenderar istället att man redan från början bör sträva 
efter att bygga upp en förtroendefull relation till elevernas föräldrar genom regelbundna 
kontakter. Detta förutsätter att man inte bara samtalar med föräldrarna då något problem 
uppstått utan att man även tar kontakt för att berätta om positiva händelser (Kadesjö, 2001).  
 
Denna förtroendefulla relation mellan hem och skola framhåller även Skolverket (2001) i sin 
skrift om utvecklingssamtal. 
 

Utvecklingssamtalet, som ska hållas mellan elev, förälder och lärare minst en gång 
per termin, bygger på ömsesidighet och förtroende. Det syftar till öppna relationer 
och är framtidsinriktat. Utvecklingssamtalet är samtidigt gemensamt kontrollerande. I 
ett bra utvecklingssamtal inventeras gemensamma mål och man klargör också 
personliga mål. Där avger man reaktioner på arbetsklimatet, varandras insatser och på 
den gemensamma relationen. Eftersom samtalet har en kritisk udd konstaterar eleven, 
läraren och föräldern, när det fungerar bra, vad som behöver förbättras, och man 
upprättar ömsesidiga åtaganden (Skolverket, 2001:5). 

 
Ingrid Andersson & Sven Andersson, (u.u.) har genomfört en studie vars syfte är att 
synliggöra mikropolitiska aspekter som speglas i samtal mellan nyutbildade lärare. Studien 
bygger på samtal, individuella och gruppsamtal, med arton deltagare om deras erfarenheter 
under sin första termin som nya lärare. När det gäller föräldrasamverkan menar författarna, att 
deras intryck är, att de flesta föräldrar som lärarna möter förefaller positiva och 
samarbetsvilliga. De uppfattar att de har ett gemensamt intresse i eleverna. Trots det menar 
Andersson & Andersson att många nyutbildade lärare oroar sig inför det första mötet med 
föräldrarna, och de blir ofta förvånade när de förstår att föräldrarna kan vara till både hjälp 
och stöd. Lärarna i Andersson & Anderssons undersökning visar att de kan lyssna på och 
uppskatta föräldrarnas idéer, de är beredda att se problemet ur ett annat perspektiv och 
uttrycka sig på andra sätt, för att undvika missnöje från någon av de inblandade. Ibland krävs 
dock en viss ansträngning från lärarnas sida för att bygga upp ett bra samarbete med föräldrar 
vars barn har problem. Andersson & Andersson ser i sin studie också hur föräldrarnas 
förväntningar och oro för sina barn påverkar de nya lärarna. Lärarna tycks ha förståelse för att 
föräldrarna ur sitt perspektiv förväntar sig arbetsro i klassen, men samtidigt är detta svårt att 
uppfylla i en stor grupp barn som alla vill synas och höras. Detta medför att lärarna, trots 
förståelse för föräldrarnas oro känner föräldrakontakten som en stor press.  
 

Eftersom läraren inte kunde se att föräldrarnas oro hade en verklig grund hade hon 
svårt att hantera alla frågor som hon upplevde som mycket störande då de i hög grad 
inkräktade på privatlivet. Läraren upplevde att föräldrarna betvivlade hennes 
auktoritet samtidigt som hon ändå kände sig uppskattad. Utöver detta visar flera 
exempel också hur vissa föräldrar avhänder sig ansvaret för sina barn och förväntar 
sig att skolan sköter uppfostran. Lärarna ger olika förklaringar till varför de har 
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problem. De talar om föräldrar som att de är speciella, de är oeniga i frågor som rör 
klassen eller deras egna barns förmåga. Vissa föräldrar klagar på alla (Andersson & 
Andersson, u.u.: 12) 

 
När man kommer som nyutbildad lärare tycks det vara svårt att hantera den oro som många 
föräldrar uppenbarligen har då det gäller sina barns skols ituation. Som ny i läraryrket känner 
många ett stort engagemang för alla elever och vill deras bästa. Detta till trots, kan det vara 
svårt att se problemet ur föräldrarnas perspektiv. Ofta kanske det handlar om ett, ur lärarens 
synvinkel, litet problem som förstorats upp. Om föräldrakontakterna blir intensiva och därtill 
inkräktar på privatlivet är risken stor att den nya läraren upplever dessa kontakter som 
negativa och jobbiga. 
 
Fransson & Morberg (2001) menar att det visst kan uppstå frågor på grund av bristande 
förtroende från föräldrars sida, men att detta inte är något stort dilemma som ska förstoras 
upp. Författarnas erfarenhet från den forskning om nya lärare som man bedriver, är att det 
endast är ett fåtal lärare som har problem i sina föräldrarelationer. De flesta nya lärare berättar 
i stället om det stöd de upplever från föräldrar och påpekar hur viktigt det är att redan från 
början kämpa för att få en bra dialog mellan hem och skola. Många nya unga lärare oroar sig i 
inledningsskedet för att de inte ska bli respekterade på grund av sin låga ålder. Fransson & 
Morberg konstaterar att resultaten i deras undersökningar pekar på att lärarnas oro oftast visar 
sig vara obefogad, i de flesta fall får de ett positivt mottagande och ges möjlighet att visa sin 
kompetens. De flesta föräldrar tycks föredra ett professionellt och kompetent agerande 
framför ålder (Fransson & Morberg, 2001). 

Lärarutbildningen 
Målet med lärarutbildningen är att studenterna ska grundlägga en yrkeskompetens. En 
kompetens som är sammansatt och byggs upp av olika kunskaper. Bland annat ska den 
blivande läraren utbildas till att bli en reflekterande och kritisk praktiker (SOU 1999:63). 
 

Lärarutbildningen ska ha som mål att studenten utvecklas till en professionell lärare 
som under sin utbildning påbörjar ett livslångt lärande inom yrket. Utbildningen skall 
ge studenten ett vetenskapligt förhållningssätt och lägga grunden för ett reflekterat 
handlande. Det skapar förutsättningar för förståelse av undervisningsstoffets struktur, 
för elevers tänkande och för olika lärandemiljöer samt för vad som begränsar elevers 
lärande och sociala utveckling. Reflektionen medför dessutom ökad självkännedom 
och personlig utveckling hos den enskilde läraren (SOU 1999:63:63).  

 
Kveli (1994) konstaterar att det inte är ovanligt med kritiska röster om lärarutbildningen. 
Främst är det den pedagogiska teorin som får negativa omdömen. Författaren menar att denna 
kritik ofta kommer från människor som inte alls är insatta i vare sig utbildningen eller 
pedagogikämnet. Men det värsta är när lärare anser att de inte har haft någon nytta av den 
pedagogiska teorin i sitt arbete. Kveli menar vidare att det oftast är nyutbildade lärare som blir 
ombedda att utvärdera vilken nytta de har av sin utbildning. Den första tiden i yrket är de 
flesta lärare överväldigade av arbetssituationen som möter dem. Det som karaktäriserar deras 
arbete är både personlig och yrkesmässig osäkerhet, vilket leder till en känsla av att 
utbildningen är otillräcklig. När den första tiden är över och man börjar känna sig tryggare i 
sin yrkesroll, är det svårt att peka på vad som är resultat av utbildningen och vad som kan 
härledas till den egna personliga utvecklingen och de egna lärarerfarenheterna. Kveli anser att 
missnöjet som ofta framkommer i viss mån kan förklaras utifrån dessa omständigheter, men 
påpekar att kritiken inte får bortförklaras av detta skäl. Missnöje med utbildningen måste 
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alltid stimulera till fortsatt utveckling, och lärarens kompetensutveckling måste ses som en 
livslång läroprocess, menar Kveli (1994). 
 
Gunnel Colnerud & Kjell Granström (2002) har gjort en studie i syfte att belysa vilka aspekter 
av läraryrket som erfarna lärare och nyantagna lärarkandidater uppfattar som etiskt 
problematiska. I denna undersökning deltog 26 lärarkandidater och 20 erfarna lärare. 
Författarna menar, med stöd av sin undersökning, att det inte går att se någon faktisk ökning i 
moralisk tillväxt eller etisk medvetenhet från tiden som lärarkandidat till erfaren lärare. Det 
visar sig att de erfarna lärarna fått insikter om vilka typer av etiska konflikter som är vanliga i 
skolan och de har insett komplexiteten i dessa konflikter. Men även lärarkandidaterna 
förväntar sig dessa konflikter. Vidare menar Colnerud & Granström att  
 

Lärarutbildningen har inte inriktat kandidaterna på deras kommande moraliska ansvar 
eller gjort dem uppmärksamma på etiska frågor. Utbildningen har heller inte givit 
kandidaterna nödvändiga begrepp, teorier eller modeller för att kunna reflektera och 
samtala om etiska frågor (Colnerud & Granström, 2002:189). 

 
Lärarutbildningen har, enligt Colnerud & Granström (2002) traditionellt haft en instrumentell 
inriktning. Dess syfte har till stor del varit att utrusta den blivande läraren med metoder och 
arbetssätt, för att underlätta för läraren att behärska klassrumsarbetet. 
 
Traditionellt har alltså de blivande lärarna blivit utrustade med metoder och arbetssätt. Idag 
tycks dock situationen vara en annan. Åsa Morberg (2002), som själv är lärarutbildare, säger 
att det under de senaste åren inte har varit möjligt att, inom lärarutbildningen, lägga fram 
exempel och modeller i undervisningen. Morberg menar att det har ansetts tillhöra en 
förgången tid, seminarietiden, och därför inte betraktats som högskolemässigt. Vidare berättar 
författaren att hon hade en föreställning om att handledare under den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen delade med sig av sina mönster och metoder, en föreställning som inte 
stämde. Det har visat sig att många handledare är oroliga för att de exempel och de modeller 
de delger lärarstudenterna strider mot det lärarutbildningen lär ut (Morberg, 2002). 
 
Även i Fransson & Morbergs (2001) undersökningar om nya lärares situation återfinns 
missnöje med den grundläggande lärarutbildningen. Det som främst kritiseras av de nya 
lärarna är balansen mellan ämneskunskaper och de metodisk-didaktiska inslagen i 
utbildningen. Vidare menar lärarna att man har svårigheter att omvandla de ämnesmässiga 
och metodiska teorierna i praktiken. Man klagar på bristande yrkesförankring och upplever 
vissa delar av utbildningen som flummiga och kravlösa. Fransson & Morberg anser att en del 
av denna kritik kan förstås utifrån de olika förutsättningarna för lärande som finns under 
grundläggande lärarutbildningen och under yrkesverksamhet. Författarna menar att dagens 
lärarutbildning närmast kan ses som en akademisk yrkesutbildning med begränsad tillgång till 
yrkespraxis. Utbildningen bygger till största delen på att utveckla intellektuella verktyg för att 
förstå verksamheten, i stället för att utveckla det praktiska kunnandet och direkta handlandet. 
Det grundläggande i dagens lärarutbildning är att utveckla ett vetande om läraryrket istället 
för att, som tidigare, utveckla ett kunnande i lärararbetet (Fransson & Morberg, 2001). 
 
I diskussionen mellan lärarna i seminariet som Fransson & Morberg (2001) beskriver (se 
avsnittet om introduktion och mentorskap) framkom att några av dem ansåg sig, under 
lärarutbildningen, ha utvecklat en mer eller mindre realistisk bild av den verklighet som sedan 
mötte dem i skolan. Majoriteten av deltagarna menade däremot att man från 
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lärarutbildningens sida framställt skolsituationen i form av en idealbild med idealsituationer, 
något som de senare hade svårt att leva upp till. De flesta av lärarna i seminariet tyckte att 
man under lärarutbildningen inriktar sig för mycket på hur det borde vara i skolan och för lite 
på hur man som lärare ska bete sig för att orka hantera den verkliga situationen (Fransson & 
Morberg, 2001).   
 
Skolledare Johnny Thronsson (2001) påpekar att  
 

Lärarutbildningen skall ha ansvaret för att studenterna får de ämneskunskaper 
inklusive den allmän- och ämnesdidaktik som behövs för att fungera som pedagoger. 
Utbildningen skall också ge de blivande pedagogerna tydliga kunskaper om de 
övergripande målen samt goda färdigheter i t.ex. samtalsmetodik och 
konflikthantering. Jag vet inte i vilken utsträckning de två sistnämnda får utrymme i 
utbildningen. Den erfarenhet jag har säger mig att det kan vara bristfälligt och bör i så 
fall förbättras (Thronsson, 2001:288). 

 
I Skolkommitténs slutbetänkande SOU 1997:121 förespråkas bättre samarbete mellan 
lärarutbildningen och skolan. Man menar att det är av betydande vikt att skolan genom dialog 
med högskolans representanter ges inflytande över utbildningen och blir delaktiga i den 
process som formar framtidens lärare. Skolkommittén talar om ett ”delat utbildningsansvar” 
mellan skola och högskola. Ett sätt att få till stånd denna mer jämlika situation, anser man, är 
att se till skolans nytta av högskolan och inte låsa sig vid utbildningens behov av skolan. 
Studenterna bör få tillbringa mer tid i skolan under hela utbildningen och vara delaktiga i 
verksamheten en viss tid varje månad. Under denna tid skulle studenterna få utföra arbete som 
skolan anser sig ha nytta av, styrt av skolledare och lärare. Vidare förespråkas i 
slutbetänkandet att lärarstudenterna, som en del i sin utbildning, skulle kunna fungera som 
mentorer åt enskilda elever och regelbundet hjälpa dem i skolarbetet. Detta för att ge de 
blivande lärarna inblick i barnens lärostrategier i praktiken, något som är svårt att realisera i 
utbildningen. Vissa av kurserna i lärarutbildningen skulle kunna förläggas till skolorna för att 
ge andra intresserade lärare möjlighet att delta och kompetensutvecklas. Slutligen menar man, 
från Skolkommitténs sida, att erfarna lärare och skolledare vid dessa ”partnerskolor” skulle 
kunna vara behjälpliga med att intervjua sökande till lärarutbildningen för att på så sätt välja 
ut lämpliga lärarkandidater. Skolornas känsla av medansvar i utbildningen skulle följaktligen 
öka. (SOU 1997:121) 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att i den litteratur som studerats framtonar en tydlig bild av hur 
nyutbildade lärare uppfattar sin första tid i yrket och vilka problem som dominerar. I 
litteraturen talas om den praktikchock som inträffar när nya lärare upptäcker att den 
förutfattade bild de haft av läraryrket inte överensstämmer med den verklighet de möter. 
Vidare tar man upp hur avgörande det är för framtiden att dessa nya lärare får en grund lig 
yrkesintroduktion, men även en arbetsplatsintroduktion. Viss forskning visar dock att denna 
introduktion är undermålig eller ibland till och med saknas.  
 
Alla nyutbildade lärare har rätt till mentorsstöd men de undersökningar som gjorts visar att 
detta inte är en självklarhet. Stor osäkerhet tycks också råda då det gäller hur mentorskapet 
ska organiseras. Trots att många inte får sig tilldelat en mentor talar många nya lärare om att 
de ändå känt stöd från andra på arbetsplatsen. De har hittat sina egna mentorer som gett stöd 
och hjälp. Litteraturen pekar på att mentorskapet till största delen handlar om pratisk hjälp och 
moraliskt stöd och inte så mycket om reflektion och analys av situationer som uppstår. 
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Mellan hem och skola ska råda en öppen dialog. Hemmet ska fortlöpande informeras om 
elevens skolsituation och läraren ska hålla sig informerad om elevens personliga situation. Det 
är av vikt att nya lärare bygger upp en god relation mellan hem och skola och inser vikten av 
det stöd en förälder kan tillhandahålla. De flesta lärare tycks uppleva föräldrakontakten som 
positiv även om den i många fall kan inkräkta på privatlivet. 
 
När det gäller bilden av lärarutbildningen utifrån denna litteratur går det att skönja en viss 
kritik till utbildningens verklighetsförankring. Det framkommer bland annat att utbildningen 
inte anses förbereda lärarstudenterna på den verkliga situation som väntar dem. Mycket av 
kritiken från nyutbildade grundar sig i att dagens lärarutbildning främst inriktas på vetande 
istället för som tidigare på kunnande. De grundläggande frågorna i utbildningen handlar i dag 
mer om vad och varför istället för hur. Detta innebär att många nyutbildade lärare känner en 
avsaknad av metodiskt kunnande när de börjar undervisa. 
 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet med detta arbete är att utforska hur nyutbildade lärare erfarit sin första tid i arbetet. 
Utifrån den litteraturstudie jag gjort har jag valt att fokusera på dessa frågor: 
 

• Hur upplever man som nyutbildad lärare sin första tid ute i verksamheten?  
• Hur har introduktion och mentorskap fungerat?  
• Vilken nytta anser nya lärare att de har av lärarutbildningen? 
 

METOD 
I mitt arbete har jag använt mig av två metoder, dels en litteraturstudie och dels en 
intervjustudie. Ansatsen som tillämpats i detta arbete är abduktiv. Alvesson & Sköldberg 
(1994) menar att det är en lämplig ansats om man vill ha utgångspunkter från både empiriska 
data och teoretiska föreställningar. Ansatsen innebär en växelverkan mellan empiri och teori. I 
detta arbete innebär detta att jag först studerade litteraturen övergripande innan jag 
genomförde en intervjustudie, för att sedan återgå till litteraturen och tidigare forskning. I 
litteraturgenomgången har jag därmed kunnat begränsa mig till att främst söka efter vad andra 
forskare skrivit, om de kategorier som var mest framträdande i den intervjustudie jag 
genomfört. Litteratururvalet är även gjort med tanken att det ska belysa mitt syfte och mina 
frågeställningar. I de flesta andra tidigare studier har man inriktat sig på nyutbildade lärare 
som endast varit verksamma i yrket en till två terminer. Nämnas kan Fransson & Morberg 
(2001), Andersson & Andersson (u.u.). Denna studie sträcker sig över ett vidare spann då 
deltagarna arbetat allt från tre månader till tre och ett halvt år.  
 
För att förbereda mig och bli insatt i vad som tidigare skrivits om nya lärare sökte jag på 
bibliotek och i databaser efter material. Jag upplevde inte att det var några större problem att 
få tag på böcker i ämnet, då min handledare var i högsta grad insatt i ämnet och kunde ge 
mycket bra vägledning. Efter att ha studerat denna litteratur och fått en översikt om 
forskningsläget genomförde jag så en intervjustudie med sex lärare. Med resultatet av dessa 
intervjuer i åtanke, återvände jag sedan tillbaka till litteraturen för att ytterligare fördjupa mig 
i de teman som framkommit i undersökningen. Fördelen med att ha intervjuresultatet som 
grund var att jag då kunde koncentrera mig främst på dessa delar i litteraturen. 
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Intervjuer 
För att få svar på mina frågor har jag genomfört intervjuer med sex nyutbildade lärare. 
Eftersom syftet med arbetet var att undersöka hur de nya lärarna erfarit sin först tid i yrket 
valde jag att genomföra datainsamlingen i form av en halvstrukturerad kvalitativ intervju. 
Enligt Bryman (2002) innefattar kvalitativ forskning i de flesta fall en studie av en liten grupp 
människor eller individer som har vissa gemensamma erfarenheter eller egenskaper.  
 
En halvstrukturerad intervju innebär, enligt Lindgren (2000), att de övergripande frågorna är 
samma för alla respondenter, men att det även ges utrymme för följdfrågor. Genom att 
intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor inspireras respondenten att förtydliga och 
fördjupa sina svar. 
  
Jag försökte hålla mig till en samtalsinriktad intervjustil för att på så sätt få fram deltagarnas 
syn på de erfarenheter de gjort. Det var deltagarnas uppfattningar och upplevelser jag sökte 
efter och jag har strävat efter att få en förståelse för deras beteenden, värderingar och åsikter i 
den kontext som de verkar i (Bryman, 2002). Detta var även en anledning till att jag valde att 
använda mig av öppna frågor i intervjuerna, vars fördel enligt Bryman är att respondenten då 
kan svara med egna ord och svaren kan bli de mest oväntade. Men författaren påpekar också 
att öppna frågor kräver mer tankemöda av respondenten än att bara välja bland färdiga 
svarsalternativ, något som inte alls behöver vara en nackdel. En nackdel är dock att 
sammanställningen av öppna frågor är mer tidskrävande än om man använder slutna frågor 
(Bryman, 2002). 
  
Som grund för intervjuerna hade jag upprättat en intervjuguide med övergripande frågor (se 
bilaga 1). Dessa frågor lät jag deltagarna få ta del av en vecka innan intervjuerna 
genomfördes, detta för att de skulle ha möjlighet att tänka tillbaka och minnas sina 
upplevelser under den första tiden som lärare. Eftersom en del av dem varit yrkesverksamma i 
ett eller i något fall flera år insåg jag att svaren skulle bli intressantare om deltagarna var 
förberedda på intervjuernas grundfrågor, något som alla deltagare uppskattade. Trots att jag 
hade en intervjuguide som stöd så var den inte tänkt att följas strikt utan min önskan var att 
samtalen skulle flyta förhållandevis fritt. Intervjuerna genomfördes med en person i taget i 
deras egen skolmiljö utom en intervju som genomfördes med två deltagare samtidigt och då i 
hemmiljö.  
 
Samtalen bandades med de deltagandes tillstånd efter att jag informerat dem om syftet med 
undersökningen. De informerades likaså om att allt skedde på deras villkor, och att de hade 
rätt att låta bli att svara på någon fråga eller avbryta intervjun när de ville utan att ange något 
skäl till detta. Jag garanterade även intervjupersonerna anonymitet i mitt arbete och försäkrade 
dem att det inte någonstans skulle framkomma vilka de var. Så lovade jag också att de 
inspelade banden inte skulle komma i orätta händer utan skulle förvaras i säkerhet till dess 
arbetet var avslutat då de raderas.  

Intervjudeltagare  
De kriterier jag hade då det gällde urvalet av intervjupersoner var i huvudsak att de skulle 
minnas hur de upplevt den första tiden. Begreppet ”den första tiden” definierar Fransson & 
Morberg (2001) som den första tiden efter den grundläggande lärarutbildningen. Hur lång 
tidsrymd det handlar om beskriver författarna inte mer ingående. Inte heller jag vill närmare 
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precisera denna tidsrymd. Jag menar att det kan vara individuellt från person till person, 
beroende på bland annat hur väl man introduceras in i yrket. 
 
Vid urvalet av deltagare eller respondenter som jag även kommer att benämna dem, använde 
jag mig av det som Bryman (2002) kallar bekvämlighetsurval, det vill säga respondenterna 
finns lättillgängliga för forskaren. Jag valde att ta kontakt med några nya lärare som fanns i 
bekantskapskretsen och de i sin tur tipsade om andra nya lärare som de hade kontakt med. 
Detta urvalssätt, där forskaren får kontakt med ett antal individer som sedan hjälper till att 
tipsa om andra individer, är något Bryman (2002) benämner snöbollsurval. 
 
Samtliga som jag kontaktade var positiva till att bli intervjuade och vi bokade in tider som 
passade dem. Alla intervjupersoner är i ungefär samma åldrar, mellan 20-30 år, och de har 
arbetat som lärare mellan ett och tre och ett halvt år. En deltagare har dock knappt en termins 
erfarenhet av yrket. Två av lärarna arbetar nu i grundskolans tidigare år och fyra av dem i 
grundskolans senare år. Det visade sig att fem av dem arbetat sin första tid i grundskolans 
senare år medan en börjat arbeta i år 4. 
 
Efter att ha funderat lite över begreppen nyutexaminerad, nyexaminerad och nyutbildad kom 
jag fram till att begreppet nyutbildad stämmer bäst in på lärarna i min undersökning. 
Visserligen har de alla genomgått lärarutbildningen, men några av dem är inte är helt klara 
med alla uppgifter och examensarbeten och det vore därför missvisande att säga att de är 
examinerade.  
 
 
I följande tabell redovisas respondenternas förhållanden när intervjuerna genomfördes. 
 
Tabell 1 Deltagarna och deras situation vid intervjutillfället. 
 
 

Namn Ålder Inriktning 

Första 

anställning/År 

Antal 

skolor 

Anders 25-30 4-9 År 7-9/2002 3 

Bibbi 25-30 Gy År 7-9/2002 1 

Christer 25-30 4-9 År 7-9/2000 2 

Daniela 25-30 Gy År 7-9/2003 1 

Elin <25 1-7 År 4/2003 1 

Frida 25-30 1-7 År 7-9/2004 1 

 

Bearbetning av intervjuer 
Varje intervju tog mellan 30 och 45 minuter och spelades in på band. De sex intervjuerna 
transkriberades, det talade språket översattes alltså till en löpande text så ordagrant som 
möjligt i form av talspråk. På vissa ställen poängterade jag röstläge och tvekan i svaren. Efter 
att ha transkriberat materialet gick jag igenom varje utskriven intervju och försökte koda de 
svar jag fått. Med olika färger markerade jag de olika begrepp som framkom i resultatet. 
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Syftet var att hitta gemensamma begrepp, men även skillnader i de intervjuades tankar och 
åsikter. Genom att utgå från mina forskningsfrågor kunde jag urskilja vissa kategorier i 
resultatet. Bryman (2002:377) talar om öppen kodning som sägs gå ut på att ”bryta ner, 
studera, konceptualisera och kategorisera data”. Denna process leder fram till olika begrepp 
som sedan grupperas och formas till kategorier. De kategorier som framkom i denna 
undersökning är de som ligger till grund för resultatet.  

Metoddiskussion 
Min tanke med denna studie har inte varit att visa på några allmängiltiga teser om nyutbildade 
lärares situation. Det har legat i mitt intresse att få fram eventuella variationer i 
respondenternas svar.  
 
Att genomföra en kvalitativ intervju visade sig vara en givande metod för att få fram 
deltagarnas tankar och erfarenheter. Under intervjuerna försökte jag förhålla mig neutral för 
att inte påverka respondenterna. Vid transkriberingen blev jag dock medveten om att jag 
några gånger under vissa intervjuer hade svårt att inte kommentera en del svar. 
Kommentarerna bestod främst av att jag ifrågasatte eller höll med om respondentens svar, 
Efteråt inser jag att det var för att försäkra mig om att jag förstått rätt och för att understryka 
eller helt enkelt visa att jag förstått. Eftersom dessa kommentarer inte nämnvärt bidrog till 
några förändringar i de svar som redan framkommit ser jag inte att de inverkade på resultatet. 
 
Ibland framförs kritik mot att det i kvalitativa studier ingår för få respondenter. Kvale (1997) 
konstaterar istället att en intervjustudie till och med kan förbättras av att den inte innehåller så 
många intervjuer. Forskaren ges då tillfälle att förbereda sig väl och får även mer tid till 
analyser. 
 
Fördelarna med bandinspelning och transkribering är enligt Bryman (2002) bland annat, att 
forskaren ges möjlighet att koncentrera sig på vad respondenterna säger istället för att 
fokusera på papper och penna. Det blir även lättare att analysera vad de intervjuade sagt då 
forskaren får möjlighet att gå igenom svaren flera gånger. Nackdelar med metoden är att 
intervjupersonerna kan bli stela och hämmade av inspelningsutrustningen samt att det är 
mycket tidskrävande att bearbeta materialet efteråt (Bryman, 2002).  
 
Under en av de intervjuer jag genomförde var inte miljön omkring oss den bästa. Vi blev 
avbrutna flera gånger av telefon och människor som kom in i rummet, och var därför tvungna 
att stänga av bandspelaren vid ett flertal tillfällen. Detta inverkade på resultatet eftersom vi 
efter varje avbrott hade svårt att hitta tråden igen. Tekniska problem är en annan nackdel som 
kan uppstå med denna metod, något som jag fick erfara. Vid en intervju började bandet trassla 
sig i bandspelaren och det tog lite tid innan jag fått ordning på detta. Emellertid kom inget av 
intervjumaterialet till skada. 
 
Ett dilemma var att jag tagit för självklart att tre av deltagarna under sitt första år tjänstgjort i 
grundskolans lägre åldrar. Anledningen till mitt felaktiga antagande var att de tre arbetar med 
dessa åldrar i dag och har utbildning för att göra så. Efter att ha genomfört intervjuerna och 
läst tidigare forskning insåg jag att det är väldigt vanligt att nya lärare får tjänster inom 
områden de inte alls har utbildning inom. När det nu visade sig att fem av sex deltagare i 
studien arbetade i grundskolans högre åldrar fanns inte tid att börja söka efter nya 
intervjupersoner. Även om jag föredragit att ha en större spridning i de åldrar deltagarna 
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arbetat sin första tid inom, upplever jag ändå inte att det hade haft någon större inverkan på 
resultatet.  
 
Med facit i hand inser jag att det inte var genomtänkt att intervjua en lärare som endast arbetat 
i mindre än ett halvår. Personen i fråga hade inte hunnit etablera sig i yrket än och hade svårt 
att se tillbaka på den första tiden eftersom hon fortfarande befann sig i den situationen. De 
mest givande svaren kom, förvånande nog, från de deltagare som hade arbetat längst. Detta 
förundrade mig eftersom jag hade vissa farhågor att de möjligen skulle ha glömt sina 
upplevelser av den första yrkesverksamma tiden. Här kan jag märka att det var en fördel att 
låta deltagarna ta del av de grundläggande intervjufrågorna på förhand. De gavs då möjlighet 
att reflektera och tänka tillbaka på sina minnen från starten som lärare. Jag menar att denna 
spridning i deltagarnas yrkesverksamma år inte behöver innebära problem utan tvärtom kan 
vara en tillgång, då variationerna i svaren blir större.  
 
En av intervjuerna genomfördes med två personer samtidigt, något som jag först var tveksam 
till, eftersom jag var skeptisk till om jag skulle få fram bådas tankar och upplevelser. Men 
resultatet utföll väl då vi var noga med att båda skulle få komma till tals och svara enskilt på 
varje fråga.  
 
Det allmänna intrycket av intervjustudien är att lärarna var öppna och positiva till de frågor 
som ställdes. De föreföll mycket villiga att dela med sig av sina erfarenheter och jag uppfattar 
att de kände förtroende för mig och vågade vara ärliga i sina svar. Flera av deltagarna 
uttryckte sin uppskattning över intervjufrågorna.  

RESULTAT 
Detta avsnitt innehåller en presentation av de resultat som framkommit genom de sex 
intervjuer som genomförts. Mina redogörelser för resultaten består i huvudsak av citat från de 
utskrivna intervjuerna tillsammans med mina kommentarer till dessa. Citaten har jag valt 
utifrån de kategorier som framstod som tydligast i resultatet och de redovisas så som de 
transkriberades, det vill säga i talspråksform.  
 
Rubrikerna i resultatdelen har jag valt att disponera på samma sätt som i 
litteraturgenomgången, det vill säga efter några av de kategorier som jag ansåg var mest 
framträdande i intervjumaterialet. För att inte arbetets omfång skulle bli för stort har jag 
främst valt att redovisa de kategorier som är kopplade till mina forskningsfrågor. I slutet av 
resultatdelen tar jag upp de tips och råd som de intervjuade hade att dela med sig av till alla 
nyutbildade lärare. Intervjupersonernas namn är fingerade och alla namn som nämns är ersatta 
av X. 

Den första tiden 
I detta avsnitt behandlas de nyutbildade lärarnas övergripande erfarenheter av den första tiden 
i yrket. Det är övervägande negativa uttryck som dominerar när de intervjuade berättar om sin 
första tid som lärare. De flesta har upplevt den första tiden som kaotisk och fruktansvärt 
jobbig och de verkar inte alls ha varit förberedda på den arbetssituation som väntade dem. Ett 
undantag finns dock som bryter mot alla negativa intryck och det handlar om en deltagare 
som tycks vara någorlunda tillfreds med sin arbetssituation, något som hon själv menar beror 
på att hon känt sig väl förberedd på vad som väntade.  
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Det känns så oerhört mycket bättre än vad jag trodde att det skulle göra vid den här 
tiden. Man har fått höra så mycket om vilket hundår första året ska va och vilket 
oändligt slit det är. [---] Och jag har känt mig väl rustad, jag vet inte vad det beror på 
men det känns inte som det bara är utbildningen. [---] Men jag är ju uppväxt i en 
lärarfamilj och har bott och bor ihop med en som har jobbat som lärare flera år innan 
mig. Jag hade ganska bra koll på vad jag behövde tänka på för att det skulle bli så 
smärtfritt som möjligt. Men det är klart, det är annorlunda mot å va student. (Daniela) 

 
Att ha för stora krav på sig själv och ha för höga ambitioner är ett genomgående tema i 
samtalen med de nyutbildade. Flera lärare talar om att de under den första tiden arbetade 
alldeles för mycket och trots det inte hann utföra allt som de föresatt sig. I flera fall visar det 
sig att kolleger har gått in och satt stopp och påtalat sin oro över den nya lärarens arbetstakt. 

 
Jag har ju jobbat några år ja, och när jag började så…[…] Jag kände väl mer att det 
var väldigt mycket man skulle fixa å ordna där å jag hade väl en viss bild av vad jag 
ville göra. Å jag hoppades att det kunde funka å så där va. Men det upptäckte jag att 
det var…att jag hade lite för höga ambitioner. Jag hann inte med, det gick liksom inte 
att göra allt det jag ville. Så jag fick faktiskt, tyvärr, sänka mina ambitioner. Även 
mina kolleger var lite oroliga över mig, att jag jobbade för mycket å så där så 
att…[…] (Christer) 
 

Samtliga lärare i studien har fått börja arbeta som klassföreståndare direkt. För en av dem 
kom detta dessutom som en överraskning när hon kom till skolan första dagen.  
 

Man ska egentligen inte bli klassföreståndare direkt har jag förstått. Men det blev jag. 
(Daniela) 

 
Sen när vi kom in dit där rektorn skulle hälsa oss välkomna då sa en kollega att den 
här frånvarolistan ska nog du ha. Och jag bara…va ska jag ha den för? Jag ska ju bara 
vara resurslärare. Och dom bara…näe, det har vi redan en här. Du ska va klasslärare. 
[---] Det hade jag ju inte en aning om innan jag kom hit! [---] Det var första chocken 
då. (Elin) 

 
Att börja arbeta som klassföreståndare direkt innebar alltså en stor belastning för de nya 
lärarna. Några av dem kommenterar det så här: 
 

Kaotiskt! Bedrövligt! […] Jag är klassföreståndare i en ganska speciell grupp med 
elever som har stora behov om jag uttrycker det så. [---] Och det innebär ju en enorm 
påfrestning för klassföreståndaren. (Bibbi) 

 
Ja, det var ju hemskt. [---] Dels var det mycket, man har ju ett himla ansvar ju att va 
klasslärare å få allt å gå runt. (Elin) 
 

Hälften av deltagarna har dessutom fått tjänster i åldrar som de inte är utbildade inom. Inget 
tyder dock på att de upplever detta som något negativt, tvärtom så menar en av deltagarna att 
det kan vara en fördel. 
 

Jag blev faktiskt uppringd av dåvarande rektorn och han bad att jag skulle söka den 
tjänsten. [i år 7] Äh…jag var väl lite tveksam först för egentligen är jag ju 
gymnasielärare. Så att det är ju inte helt rätt så då. [---] Fast jag känner att det finns 
jättestora fördelar med att jobba på högstadiet innan man börjar på gymnasiet. Jag 
tror att det är väldigt ovanligt att man jobbar på gymnasiet å sen börjar på högstadiet. 
För ska man, så ska man nog jobba på högstadiet innan. Många ser det nog som att 
det är att gå neråt eller bakåt eller vad man ska säga. Vilket inte jag, jag tror inte att 
det är helt sant. Men nu började jag här i alla fall och då har jag en möjlighet att se, 
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för jag blev klassföreståndare dessutom i en sjua, och då får jag se så otroligt mycket 
av vad som händer med dom som personer under den här tiden. (Bibbi) 
 

 
Något som har förvånat de flesta lärare i studien är att undervisningsdelen inte alls var den 
dominerande i arbetet. De flesta har gjort upptäckten att den sociala delen av arbetet är 
betydligt mer omfattande än de kunnat föreställa sig. 
 

En sak som jag tänkte på…när jag börja jobba, nåt som jag blev förvånad över. Det 
var ju dels det här att…hur mycket saker som ingår i jobbet. Att…det man var 
utbildad för…det kändes som att den största delen det hade lagts på det var väl 
undervisningen va? Men sen på jobbet…undervisningen är en liten bit va. Utan det 
var ju en massa möten och man skulle fixa det och det var en massa papper 
å…konflikthantering och hur man löser det och liksom hur man jobbar med dom som 
absolut inte vill. [---] Ja alltså, man visste ju att det ingick annat men inte så mycket. 
(Christer) 
 
[---] Allt socialt, jag visste inte, det är klart man läser i tidningar å så men jag trodde 
kanske inte att det fanns folk som hade det så hemma. Såna grejer var jag inte helt 
förberedd på. Man har ju hört andra säga att det tar tid och att det är väldigt jobbigt 
å…men jag var inte helt förberedd på att det var en så stor bit. För ibland kan jag ju 
se det som att undervisningen är ungefär 50 % av mitt jobb och det andra tar 50%. 
Och jag hade inte tänkt att det skulle vara riktigt så. (Bibbi)  

 
En iakttagelse i samtalen med lärarna är att flera av dem talar om det första året som den 
jobbigaste tiden. I slutet av andra terminen som lärare tycks allt kännas mycket lättare. Då 
infinner sig en viss trygghet i lärarrollen. 
 

Nu är det mitt andra år och nu är jag mycket säkrare i mina ämnen. Men i början 
visste jag inte…allting skulle planeras in i minsta detalj. Det är ju helt annorlunda nu, 
det räckte med det första året. (Bibbi) 
 
Efter nåt år så där då hade man ju gjort…man hade lärt känna eleverna, man hade 
vandrat in lokalerna så att säga. Man visste var saker å ting fanns, man hade haft de 
flesta områdena en gång så att man ändå hade lite koll på det va. Men det gick nog 
ändå ett år innan man kände att nu är det inga problem med det här. (Christer) 
 
Å det är den första tiden man måste jobba in sig. Sen är det alla rutiner, alla saker, hur 
det fungerar på arbetsplatsen i stort. Å sen är det alla dom här sakerna som man inte 
har koll på. Som utvecklingssamtal, handlingsplaner. [---] Man måste lära sig så 
mycket kring å det tar tid å jag var beredd på å köra tre år å ge järnet då men…redan 
efter ett år i yrket så blev det genast bättre. (Anders) 
 

Det första året tycks vara en hård inkörningsperiod då de nya lärarna under mycket stor press 
acklimatiseras in i sin roll. Som de själva säger så förbättrades hela situationen när de fått 
rutiner dels i undervisning och planering och dels i allt runt omkring. Det är svårt att säga vad 
som skulle kunna göras för att skapa gynnsammare förutsättningar för lärarna under detta 
första år. Något som avspeglar sig i flera av dessa fall är brister i introduktionen och för vissa 
skulle ett fungerande mentorskap säkert ha underlättat. 

Introduktion och mentorskap 
Detta avsnitt kommer att handla om huruvida de nyutbildade lärarna fått någon yrkes- eller 
arbetsplatsintroduktion och hur den i så fall varit utformad. Det visar sig att denna 
introduktion har de flesta av de intervjuade negativa erfarenheter av. Den har i de flesta fall 
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varit bristfällig eller i några fall saknats helt. En av lärarna berättar att hon fortfarande, efter 
att ha jobbat på skolan i snart ett år, inte hittar i lokale rna. När en annan lärare började sin 
tjänst fick hon mycket bristfällig introduktion till en början. Efter någon vecka tog tydligen 
kommunen tag i det hela och då blev det istället alldeles för mycket introduktion, tyvärr av 
helt fel karaktär. Däremot visar det sig att en av deltagarna gavs möjlighet att arbeta 
tillsammans med sin företrädare i några veckor innan hon startade på allvar, något som gjorde 
att hon i lugn och ro kunde sätta sig in i arbetet och lära känna eleverna. 
 

[…] eftersom skolan är så pass stor så hittar jag fortfarande inte. Skolsköterskan har 
jag hittat först den här terminen. Så det gäller att kolla själv. Nä, så det känner jag att 
jag saknar, att jag inte fått veta var alltingen är. Det står om ett rum på en lapp å var 
ligger det liksom? Jag känner mig lite bortkommen. Så på så sätt känner jag mig lite 
ny fast jag jobbat i ett och ett halvt år ju. [---] Jag skulle ha haft en rundvandring till å 
börja med då. För den första dan när barnen kom så hitta jag inte till matsalen ens. 
Hur kommer man dit? Och man hade sett hur man skulle sitta på en placeringslista 
men sen, hur det såg ut i verkligheten hade man inte en aning om. (Elin) 
 
Ja, det var väldigt många introduktionskurser när jag började här. Det var så att det 
stod mig upp i halsen till sist. ”Så här fungerar vår kommun och dom här 
förvaltningarna finns”. Så satt vi i möten med dom i Barn och ungdomsnämnden och 
vi fick åka buss å titta på ålderdomshemmen å skolor i kommunen. Och vi hade väl 
ett möte med omsorgschefen och rektorn uppe på skolan…men det var verkligen 
mycke information. [---]…att få se den nya affären i den å den byn å sånt, det var väl 
inte det vi behövde tyckte jag. (Daniela) 
 
Vi hade en mjukstart i början då jag bara gick brevid han som jobbade innan mig. Då 
gjorde jag inte så mycke utan kollade mest va dom höll på med, vad dom hade jobbat 
med å såna saker. (Frida) 

 
Av de sex lärare jag intervjuade var det bara tre som fått fungerande mentorsstöd, och av 
dessa tre var det bara två som fick det utan att kräva det. Rutinerna när det gäller mentorer till 
nya lärare tycks vara mycket olika på olika skolor, men resultaten visar också att det fungerar 
olika från gång till gång inom samma skola.  
 

[…] jag hade ju en mentor som var väldigt bra. Han var en väldigt lugn man, bild och 
slöjdlärare. Så det var skitbra, man kunde verkligen spy av sig saker å ting på honom 
och få bra feedback å sådär. Han hade ju klassen i bild så han hade insyn, ja alltså han 
kände ju eleverna. Men samtidigt var han inte med å jobbade, han var ingen man 
jobba nära så, så man kunde spy av sig, å det var bra liksom, han var bra. [---] Ja, han 
var en stor hjälp, jag vet inte om jag fixat det utan honom. (Anders) 
 
Fick mentor med en gång utan att kräva det. [---] Jag har ju en mentor som jag träffar 
en gång i veckan och hon är specialpedagog. Så henne kan jag ju be om hjälp av och 
det är jätteskönt. (Frida) 
 

Sättet en mentor utses på kan tydligen gå olika till. Några av lärarna fick själva utse vilken 
mentor de ville ha. Något som utvecklade sig helt olika och med skiftande resultat.  
 

Jag fick…öh…jag fick säga till, för från början var det lite att NO-gänget skulle ta 
hand om mig då. Så…ville jag ha en speciell person, då sa jag till om det så det fick 
jag. Så vi satt till å börja med en timme i veckan. Och vi fick ju inte, ingen av oss fick 
nån nersättning i tjänst utan det var ju utöver tjänsten då. Det brukar va, ofta när man 
pratar om det här med mentorer att det ska va nedsättning i tjänst å det ska va ganska 
mycket nedsättning egentligen. Men jag har inte hört talas om nånstans där jag vet att 
det funkar så. (Christer) 
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Det var sagt att jag skulle få en mentor här då på skolan, och jag skulle föreslå en. 
Och jag föreslog en person. Sen skulle ledningen ta tag i det, men sen hörde jag inget 
mer. [---] Mycket mer kan ju inte jag göra. (Bibbi) 
 

I ett fall fanns det faktiskt en mentor utsedd. Men bara på papperet, för i själva verket tycktes 
inte ens mentorn själv vara medveten om sitt uppdrag. Här kan man fråga sig om 
skolledningen, i och med att de skrivit ett namn på ett papper, anser sig ha uppfyllt sitt ansvar 
och slog sig till ro med detta. 
 

Jag tyckte väl då att det var en bristvara när jag kom till X-skolan, att det va ingen 
direkt speciell mentor. [---] Och så stod det att ”mentorer för de nyanställda är” och 
så stod det tre-fyra namn eller två-tre namn, men det var inte nån av dom som kom å 
liksom presentera sig. Så det dröjde ju nån vecka innan man visste vem dom var. ”Jag 
ska visst va mentor för er här har jag sett på en lapp”. Så att det var inte så att ”den 
här tiden träffas vi och pratar om det här å så ska vi se.” Så som det egentligen är 
tanken bakom det här med mentorer. Jag vet inte om det funkar så nånstans. (Daniela) 
 

Flera av de nya lärarna talar, trots bristen på fungerande mentorer, om att de ändå inte saknat 
stöd. Det finns alltid hjälpsamma kolleger att rådfråga, menar man. Problemet är bara att de 
ibland haft en känsla av att vara en belastning för kollegerna.  
 

Fast nu tycker inte jag att vi känt oss illa mottagna eller så, för har jag haft problem 
eller jag har känner att jag vill visa nåt prov eller nånting och vill prova det på nån 
lärarkollega så ställer dom ju alltid upp. Och den som jag har haft uppsatt, som jag 
har förstått ska va min mentor […] hon är ju så hjälpsam å så, hon finns alltid där å 
så. [---] Jag har ju haft hjälp av X till exempel, han har ju varit min lärare så han har 
ju visat mig. (Daniela) 

 
Men det blir ju så, man hittar sina egna mentorer. Men dom får ju ytterligare en 
arbetsuppgift då. (Bibbi) 
 
Samtidigt så var det så att hela gänget, man kunde fråga vem som helst, så att det var 
inga problem där å…det behövde inte va dom ämnena utan man kunde fråga vem 
som helst. Så jag fick den hjälp jag behövde. (Christer) 
 

Hur har då mentorskapet fungerat i praktiken? Vilken typ av stöd är det en ny lärare har behov 
av?  

Det här med mentorskapet, det är väldigt viktigt. Man måste ha nån å spy av sig på. 
För det är farligt om man gör det med den man bor ihop med. Dels så får man inte 
säga vad som helst hemma å sen så har denne kanske inte alls samma förståelse å det 
bli väldigt tradigt å höra på gnäll. Så skippa det! Har man en mentor, som man har 
rätt till, så ska man spy galla där. (Anders) 
 
Och det vi oftast pratade om var…jag hade lite frågor där till å börja med och…hur 
innehållet i provet skulle se ut, å lite sånt. [---] Ja lite praktiska saker liksom. Det höll 
vi på med en termin å terminen efter så, ja i slutet av terminen så ebbade det ut. Det 
blev mindre och mindre för att det fanns egentligen inget behov där att prata om det. 
(Christer) 
 

Främst tycks det alltså vara praktiska problem man behöver hjälp med. De som haft mentor 
talar om att det är skönt att ha någon att testa prov och uppgifter på innan man lämnar ut dem 
till eleverna. Samtidigt visar resultaten också på att det moraliska stödet upplevs som en 
trygghet av de nya lärarna. Det talas om vikten av att ha bestämda tider för att träffa sin 
mentor, som helst ska vara utomstående, och om hur betydelsefullt det är att få prata av sig 
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med denne om allt. De nya lärare som inte fått något mentorsstöd inser nu efteråt att det är 
något man saknat och skulle ha stått på sig och krävt att få. 

Föräldrakontakten 
Avsnittet kommer att behandla deltagarnas erfarenheter av kontakten med elevernas föräldrar, 
något som de flesta av lärarna har positiva erfarenheter av. De har mestadels haft goda 
relationer med föräldrarna. Några av lärarna i intervjuerna tycks dock ha stora problem med 
att dra gränser vad det gäller kontakten med föräldrar. Periodvis har flera av de nya lärarna 
känt föräldrakontakten som en enorm belastning. Man har haft många, långa och krävande 
telefonsamtal från oroliga föräldrar flera kvällar i veckan.  
 

Men det var också väldigt jobbigt, för det ringde väldigt mycket föräldrar, oroliga 
föräldrar kunde ringa vilken tid som helst på dygnet nästan. I princip vilken dag som 
helst i veckan. [---] Det är väl ett misstag man gör kanske som ny. För jag höll ju på 
att gå under själv också alltså under den där våren. Man måste ju säga ifrån alltså. Det 
är klart att det tog ju på privatlivet då…men…jaa. (Anders) 
Nu har…i början var de det. För då var det väldigt…då var det jobbigt! I klassen, hela 
miljön här, det var bara kaos. Så det var många föräldrar som ringde å tyckte synd om 
sina barn. Det var bråk å det ena med det tredje, bråk å tjafs hela tiden. Då ringde 
dom på kvällarna. Så varje gång man såg på riktnumret var samtalet kom ifrån så 
tänkte jag ”vad är det som har hänt idag?” Då blev man nervös. Men sen gjorde vi så 
att vi flyttade över elever till den andra klassen och sen dess är det mycket lugnare. 
Dom får ringa när dom vill för så mycke är det inte nu. (Elin)  
 

En av de lärare som känt föräldrakontakten som en stor belastning berättar:  
 
Men sen har man ju också mycket kontakt med föräldrarna via telefon. Eller, jag har 
det! På kvällstid, hemma. Man är ju tillgänglig hela tiden å det här, självklart har det 
här stört…det stör ju min fritid, det stör ju min familj. Jag menar, jag har en liten 
dotter å hon är så medveten om att när det ringer så måste hon va tyst. Och det känns 
ju inte som nånting som ett litet barn ska behöva ta hänsyn till hela tiden. För det var 
nämligen en period nu i våras då jag hade föräldrakontakt måndag till fredag i tre 
veckor. Varenda kväll var det nånting och dom här samtalen tar ju inte tio minuter 
utan snarare 45 minuter. Och alldeles för ofta så rör det sig om problem. Å då va jag 
väl…knäckt ska jag inte säga men, då mådde jag dåligt kan man väl säga. Det var så 
mycket varenda kväll! Varenda, varenda kväll! (Bibbi) 
 

Att kunna sätta gränser för hur föräldrakontakten ska organiseras, till exempel genom att ha 
vissa telefontider, är något som flera av lärarna talar om. Även de lärare som inte har känt 
någon belastning av föräldrar som ringer talar positivt om att ha särskilda telefontider, som då 
helst skulle förläggas till dagtid. Andra däremot menar att det skulle vara svårt att reglera 
föräldrasamtalen och införa särskilda telefontider. 
 

Joo, jag måste göra det. [sätta gränser] Men det är svårt för när föräldrarna ringer så 
är det ju såna saker som att deras barn inte vill gå till skolan å så. Då kan inte jag be 
dom ringa på torsdag klockan fem! Det funkar ju inte riktigt så. Sen har jag ju fått 
tillsägelse att jag ska ringa föräldrasamtal härifrån innan jag går hem. Jo, det gör jag 
gärna, problemet är att jag har ju barn som ska hämtas på dagis å så där. Och så 
befinner sig föräldrarna på sina jobb å det är ju ofta känsliga saker så det kan va svårt 
å prata om det på jobbet för dom. Så det blir ju, men visst, jag måste sätta en gräns. 
(Bibbi) 

 
Det har jag väl känt att, det är klart att föräldrarna jättegärna ska ringa hem men på 
sätt å vis känns det som om man skulle vilja ha nån form av telefontid. [---] Så det 
känns som man som lärare borde sätta ner foten och säga: ’ har vi en 
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arbetsplatsförlagd tid så gäller den. Ring till skolan!’ [---] Vi har ju löst det väldigt 
bra med mailkontakt då. Jag önskar att alla föräldrar hade Internet för då kan ju vi 
välja när vi har tid å svara å föräldrar kan skicka när de känner att de har tid. 
(Daniela) 

 
Ett annat dilemma som nämns är tidsbristen. Någon av lärarna önskar att det skulle finnas mer 
tid och ork att ta kontakt med föräldrarna även när det inte är problem med deras barn. Det 
upplevs tungt att bara koncentrera sig på den negativa föräldrakontakten. 
 

Mycke föräldrakontakter, föräldrakontakter som inte alltid är så positiva. Själva…det 
är ju positivt att ha kontakt med föräldrarna men det är ju väldigt sällan man, jag 
provade det en gång faktiskt så ringde jag hem till en förälder och påtalade hur bra 
det gick nu, och den föräldern blev helt tyst. För det är ju alltid liksom ”ja, nu är det 
kvarsittning, skolk och nu är det en massa som har hänt”. Det blir ju mer sånt för man 
har inte riktigt ork att plocka fram det positiva, så man får ju, det känns som man får 
koncentrera sig på det negativa. Och det här var jag inte alls förberedd på att det 
skulle bli så. Just den biten är enormt tung upplever jag det som ibland. (Bibbi) 
 

Utvecklingssamtal är ett annat ämne som kommer upp i samtalen om föräldrakontakt. 
Meningarna är delade om dessa samtal ska förläggas till kvällstid eller om det går att kräva av 
föräldrar att de ska komma till skolan på arbetstid. 
 

Vi la alla våra utvecklingssamtal på dagtid, å var det nån som absolut inte kunde så 
fick de komma på kvällstid. (Christer) 
 
Föräldrar får helt enkelt prioritera sina barns utvecklingssamtal framför andra saker. 
Det känns som om dom kan ta ledigt för ett tandläkarbesök så ska dom baske mig 
kunna offra lite tid på sitt barn. För det handlar ju om barnens bästa, deras utbildning. 
Och jag tycker att föräldrarna ställer för mycket krav på lärarna, på nåt sätt visar de 
ett bristande engagemang i barnens skola. Självklart ska läraren göra det den är 
anställd för […] Men jag menar bara en sån grej som att ko mma på samtal till 
exempel, att man faktiskt får ta en halvtimme ledigt från sitt jobb för att ungens skola 
är så pass viktig. (Daniela) 
 
Nu den här gången valde jag att sätta 45 minuter på dom flesta elever jag hade 
utvecklingssamtal med. Nu kände jag att det kändes bra! För nu kunde vi prata lite 
grann om å va tonåring, för dom här föräldrarna är ju förtvivlade å undrar naturligtvis 
varför deras barn inte får betyg i mer än fyra ämnen. Men det hinner man nästan inte 
ta upp på en halvtimme utan då ska man snabbt gå igenom allt det där. Så nu satte jag 
45 minuter å det kändes som vi hann avsluta, det kändes jätteskönt. Och föräldrarna 
såg lättade ut. [---] Ibland händer det att utvecklingssamtalen läggs på dagtid men min 
erfarenhet är att föräldrarna inte vill komma på dagtid. Det är inte lätt att pressa dom 
å säga att dom måste komma. Dom vill helt enkelt inte ta ledigt från sina jobb. Sen är 
det väl också så att jag inte ställer tillräckligt höga krav på dem. (Bibbi) 

 
Några berättar även om den nervositet de kände inför det första föräldramötet. Att stå ensam 
inför alla föräldrar tycks kännas betydligt mer utlämnande än att stå ensam inför eleverna i 
klassen. 
 

Det dröjde innan vi hade första föräldramötet för i höstas hade vi lära-känna-samtal 
istället för utvecklingssamtal. Då träffade man ju alla föräldrar och barn en å en då. 
Och vi berättade hur vi skulle jobba å så. Sen kände vi att vi inte hade nåt mer å säga 
på ett föräldramöte. Så vi tog ett i januari, så fort vi kom tillbaka efter jul då. Och det 
var nervöst, även om man är van nu å stå inför klassen så är det en annan sak med 
föräldrar. Jag satt hemma i soffan å pratade innan jag skulle gå hit, och tränade. […] 
Men vi har fått beröm efteråt för vårt föräldramöte. Så det var kul. (Elin) 
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Sammanfattningsvis verkar det som flesta av lärarna har lyckats upprätta en god relation med 
föräldrarna. De tycks också som om de alla insett att de måste lära sig att sätta gränser även 
om vissa av dem har svårare för att genomföra det i praktiken. Även här framkommer att det 
är främst under den allra första tiden i arbetet som de mesta problemen med föräldrar har 
uppstått. Eventuellt kan detta kopplas till att läraren efter en tid känner sig tryggare i sin 
lärarroll och har fått någorlunda kontroll på situationen i klassrummet. Detta för troligen 
också med sig att en del av föräldrarnas oro minskar, i takt med att klimatet i klassen blir 
lugnare.  

Lärarutbildningen 
I detta avsnitt kommer de nyutbildade lärarnas åsikter om lärarutbildningen, och den nytta de 
anser sig haft av den, att synliggöras. När det gäller lärarutbildningen varierar svaren en del 
mellan deltagarna, men de flesta tycks vara överens om att man är mest kritisk till 
utbildningen under tiden man genomför den. Då menar de flesta att de har svårt att inse nyttan 
av det de gör. 

 
Jag tror att man faktiskt är mer kritisk till utbildningen när man går den än efteråt. 
Man…ja på nåt sätt är utbildningen, tycker jag, en process. Att man börjar som en 
person med ett intresse att bli lärare och så kommer man ut som nånting som faktiskt 
är redo. Och nånting där har gjort en redo. Jag kände mig redo. (Daniela) 
 
Och även om det sitter hårt åt att erkänna det, för när jag gick det där sista året så 
kände jag att: ”detta är skit, jag har ingen nytta av det”. Men där hade jag fel! [med 
eftertryck] För nu känner man att: ’ja just det, det där pratade vi om då’ . (Bibbi) 

 
Genom den spridning som finns i deltagarnas yrkesverksamma tid, de har jobbat som lärare 
allt mellan tre månader och tre och ett halvt år, synliggörs tydliga variationer i deras 
uppfattningar om utbildningen. De lärare som har arbetat några år verkar ha kommit till insikt 
om nyttan med utbildningen medan de allra nyaste lärarna inte alls ser nyttan av den. Även de 
som har arbetat en tid menar att de under den första tiden inte insåg vilken nytta de hade av 
lärarutbildningen. På just den frågan, om de under den första tiden kände att de hade nytta av 
sin utbildning svarar en av dem så här: 
 

Nää, inte alls! [bestämt] Men jag insåg det sen att mycke som man gjorde var sånt 
som man hade inpräntat på nåt vis i ryggraden. Och framförallt då, då jag tänkte på 
hur den här tjejen som var outbildad reagerade jämfört med hur jag reagerade. 
Visserligen tror jag att personlighet spelar stor roll…men sen tror jag att vissa saker 
är sånt man får inpräntat. (Anders) 
 

När de nya lärarna jämför sig med kolleger utan lärarutbildning kan de alltså ändå se att det 
finns en skillnad i hur man reagerar och agerar. Trots detta menar flera av dem att deras 
utbildning inte räcker till. 

 
Nej, jag tycker att man läser väldigt mycke som man inte har nån användning av alls. 
Jag skulle hellre vilja läsa lite av varje ämne. Och då på den nivån som man ska 
undervisa i. Den pedagogik som vi läst är helt värdelös tycker jag. Det enda som är 
bra är dom veckorna man är ute på praktik. (Elin) 
 

En av deltagarna är kritisk till hur lärarutbildningen förbereder studenterna på den verkliga 
situationen i skolan. 
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Det jag kan känna med, att man blir rustad i Lärarhögskolan för nån slags utopiskola 
där det finns, ja det finns en slags svaga elever och så finns det en slags duktiga 
elever och en slags lata elever eller va man ska kalla dom. Å…sen när man kommer 
ut så märker man ju hur komplex verkligheten är, att man kan ju inte riktigt ha dom 
där solglasögonen på sig som man fått av Lärarhögskolan. Och särskilt när man ska 
sitta å tänka på varför jag gör det här å hur ska jag göra det här och hur ska jag 
anpassa det här till just den här elevgruppen. Och den tiden är alldeles omöjlig å finna 
i vardan, man hinner inte det. (Daniela) 

 
På frågan om det var något deltagarna saknat i sin utbildning svarade samtliga att de hade 
velat lära sig mer metodik och didaktik. De känner ett behov av att få lära sig mer praktiska 
saker och få mer idéer. Deltagarna som arbetar i grundskolans högre åldrar anser att de borde 
ha fått lära sig mer om betygsättning, eftersom de kände sig väldigt osäkra när det var dags 
för detta. Kritik framkommer också om att de ämnen man läser under utbildningen är på 
alldeles för hög nivå, de borde anpassas till den nivå på åldrar man sedan har tänkt sig arbeta 
inom. 
 
Trots allt negativt som framtonar i samtalen med de nyutbildade lärarna känns det ändå 
hoppfullt att konstatera att alla intervjuer avslutas i en positiv anda. Samtliga deltagare talar i 
närapå lyriska ordalag om lärarrollen och de positiva aspekterna av yrket. 
 

Det är faktiskt ett sjyst yrke måste jag säga, det ger mycke sådär. Det är ju en fördel 
med att man har sån frihet å kan lägga upp det som man vill. Jag kan planera och 
lägga upp det utifrån mina intressen, mina förutsättningar, vad jag är bra på. Och så 
just det att man har kontakt med folk hela tiden, det gör att man utvecklas själv som 
person. Och även att man lär sig mer om ämnena hela tiden. (Christer) 
 
Men läraryrket är helt underbart. Att få va med dessa ungdomar å se dom utvecklas. 
Alltså…dom ger så oerhört mycke tillbaka. Det positiva överväger alltid det negativa. 
Man får inte glömma den biten att det händer så mycke. Det finns inte två dar som är 
lika. Var kan man hitta ett sånt jobb? Det finns inte. Det är ju så utvecklande också. 
Så det är ju det mest fantastiska yrke man kan ha! (Bibbi) 
 
Det är ett bra jobb för man får så mycket tillbaka även om det är jobbigt. Samma 
rutiner hela tiden, så vill inte jag ha det i mitt jobb. Här händer det saker hela tiden. 
(Elin)  

Råd till nya lärare 
Intervjuerna avslutades med att jag bad deltagarna ge några goda råd till alla blivande lärare.  
 

• Jobba när du är på jobbet, se till att vara ledig när du är hemma!  
• Ta det lugnt i början! 
• Ha skinn på näsan! 
• Ha strama tyglar! 
• Sätt gränser! 
• Prata och samarbeta mycket med andra! 
• Bygg upp en buffert av extramaterial! 
• Kräv att få en mentor! 
• Skratta mycket! 
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DISKUSSION 
 
Det övergripande syftet med detta arbete var att ta del av hur nyutbildade lärare erfarit sin 
första tid i yrket. För att utforska detta valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer med sex 
lärare vars yrkesverksamma tid varierar mellan några månader och tre och ett halvt år. 
Resultatet av dessa intervjuer har jämförts med vad tidigare forskning och litteratur säger om 
den situation nya lärare befinner sig i. Dispositionen i diskussionen kommer att vara 
uppbyggd på samma sätt som resten av arbetet. Rubrikerna i tidigare avsnitt återkommer 
således här i samma ordning som i de tidigare avsnitten, allt för att underlätta läsning och göra 
arbetet lättöverskådligt. 

Den första tiden 
De resultat som framkommit i undersökningen visar att de nyutbildade lärare som deltog i 
studien erfarit sin första tid i yrket som mycket slitsam och påfrestande. Många talar om en 
kaotisk tid med mycket stress och psykisk press. De flesta har med förvåning insett att 
arbetssituationen vida översteg den förväntade. Deltagarna har förvisso väntat sig en tuff 
situation i en hård arbetsmiljö, men ingen av dem anser att de var förberedda för att den 
sociala delen av arbetet var så enormt stor. Flera av dem konstaterar att i praktiken består 
deras arbetsuppgifter till ungefär hälften av undervisning medan minst hälften av tiden upptas 
av konflikthantering och andra sociala problem. Carlgren & Marton (2000) benämner denna 
situation som ”praktikchock”, och menar att en av anledningarna till att den uppstår kan vara 
att lärarutbildningen inte lyckats förbereda lärarstudenterna på den verklighet som väntar 
dem. Fransson & Morberg (2001) talar om att denna situation kan uppstå då den kontext man 
som ny lärare hamnar i inte stämmer överens med den förutfattade bild man haft av läraryrket.  
 
Endast en av deltagarna konstaterar att hon, redan från början, känt sig redo för vad som 
väntade och inte alls upplevt den första tiden som så jobbig som förväntat. Att hon förberett 
sig på ett första hundår beror troligen på att hon har många inom den närmsta kretsen som är 
lärare och deras erfarenheter har gjort henne väl rustad för läraryrket. Fransson & Morberg 
(2001) menar att stödet till nya lärare även kan ske genom föräldrar, vänner och kolleger 
något som tycks ha skett förebyggande i detta fall. 
 
Den tidigare forskningen bekräftar att det finns en magisk gräns för när säkerhe ten i 
lärarrollen infinner sig. I slutet av andra terminen tycks det som om de flesta börjar känna sig 
förhållandevis säkra i sin yrkesroll. Då har man lärt känna eleverna, kollegerna och lärt sig 
hitta i lokalerna men även arbetat med de flesta ämnesområden en gång vilket gör att en viss 
trygghet infinner sig. Naeslund (1994) bekräftar detta då han menar sig ha sett att lärare efter 
en tid utvecklar en förmåga att hantera obehag och stress vilket även resulterar i att 
arbetsglädjen infinner sig. 
 
En aspekt som förmodligen spelar in i lärarnas dåliga erfarenheter av den första tiden är att de 
samtliga fått tjänster som klassföreståndare redan från starten. Detta upplevs av de flesta som 
ett alltför stort ansvar. Dessutom har flera av lärarna fått tjänster som inte stämmer med den 
utbildning de har. Lärarnas Riksförbund (2004) förespråkar att nyutbildade lärare inte bör få 
arbeta som klassföreståndare under introduktionstiden, som bör vara mellan ett och två år. 
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Introduktion och mentorskap 
Introduktionen för nya lärare verkar, enligt denna studie, överlag vara mycket bristfällig. En 
av de nya lärarna i undersökningen berättar att hon först nu, efter snart ett år på skolan, hittat 
till skolsköterskan. Hon känner sig fortfarande som ny på skolan eftersom hon inte hittar i 
lokalerna, en upplevelse som även delas av en annan deltagare. Magnusson (1998) menar att 
det inte sker någon egentlig introduktion av nya lärare utan de får mer eller mindre klara sig 
själva. Här anser jag dock att man kan ifrågasätta den nya lärarens eget ansvar att lokalisera 
sig på skolan. Jag menar att om man, som i detta fall, tillhör ett arbetslag så måste det finnas 
möjlighet att be dem om hjälp. Likaså finns skolledningen tillhands och jag kan inte tänka 
mig att de skulle neka någon nyanställd en rundvandring på skolan. Att stå där första dagen 
och inte hitta till matsalen är förvisso oacceptabelt men det går inte att bara skjuta över 
skulden på andra. Det måste också ligga i ens eget intresse att informera sig om praktiska 
detaljer.  
 
När det gäller mentorskap visar studien att det inte alls fungerar tillfredsställande. Men i de 
fall där det fungerar upplever lärarna mentorn som ett stort stöd. Det tycks dessutom variera 
väldigt mycket från person till person om man tilldelas mentor eller ej. Lärare som har fått sin 
första tjänst på samma skola har olika erfarenheter av hur man hanterar mentorskap. Vissa har 
fått sig mentor tilldelad automatiskt, utan att behöva be om det, medan andra har blivit 
ombedda att välja en speciell mentor för att sedan ändå stå där utan. Även här menar jag att 
det borde gå att stå på sig och helt enkelt kräva att få en mentor. Det tycks i många fall som 
om de nya lärarna ger med sig alltför lätt och bara accepterar faktum. En deltagare har inte 
erbjudits något mentorsstöd överhuvudtaget. Här kan man fundera över om det beror på att 
ingen i skolledningen har det övergripande ansvaret för att mentorskapet ska fungera och hur 
det ska fungera. Det tycks heller inte som om man har några generella riktlinjer för vad som 
ska gälla på skolan.  
 
Hur mentorskapet fungerar i praktiken verkar också variera. En del är mycket nöjda med det 
stöd och den hjälp de fått, alltmedan vissa bara har ett namn på ett papper. Det tycks vara av 
betydelse att man redan från början, i samråd med mentorn, planerar hur ofta och på vilka 
tider man ska träffas. Att ha bestämda tider då man träffas verkar vara en förutsättning för att 
mentorskapet ska fungera tillfredsställande. Undersökningen visar även att mentorerna som 
utses inte får någon nedsättning i tjänst utan får utföra sitt arbete utöver sina övriga 
arbetsuppgifter. Detta kan självklart innebära att mentorskapet upplevs som en belastning. 
Thronsson (2001) anser att tid bör avsättas både för mentorn och för den nya läraren för att 
introduktionen ska fungera tillfredsställande. Detta är tid som i längden genererar nöjda lärare 
som trivs och stannar kvar i yrket, menar Thronsson. 
 
De nya lärare som fått mentor känner samtliga att behovet av en speciell mentor upphör 
successivt, och i de flesta fall har samarbetet formellt upphört i slutet av det första året. Detta 
är något som även Fransson & Morberg (2001) sett i sina studier. De menar att den första 
tiden har den nya läraren fullt upp med att acklimatisera sig i sin lärarroll och med att få 
kontroll över sin arbetssituation. Men redan efter någon termin infinner sig en viss trygghet 
och det mesta faller på plats. Stöd och hjälp kan givetvis behövas även senare, men då menar 
lärarna i min studie att det alltid finns kolleger omkring som ställer upp. Erfarenheterna visar 
att det inte är svårt att be om hjälp när behov finns.  
 
De som inte fått någon mentor känner att det hade underlättat om de fått sådan hjälp men 
menar ändå att man hittat sina egna informella mentorer att få stöd av. Men det tar ändå emot 
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ibland att fråga om hjälp eftersom man då får en känsla av att man är besvärlig och stör andra 
i deras arbete.  
 
Det som de nya lärarna främst värdesätter med mentorskap, upplever jag är, att man har någon 
att prata av sig med. Där finns någon som man kan ”spy ur sig allt till” som en deltagare 
uttrycker det. I den situationen pekas det på att det är en fördel om mentorn inte arbetar i 
samma arbetslag eftersom det då inte är lika lätt att prata om allt. Det kan ju vara i arbetslaget 
man upplever att problemen finns. Hjälp med praktiska saker såsom att få tillgång till material 
och liknande är en annan form av mentorsstöd som uppskattas av lärarna. Liksom även att få 
stöd vid konflikter och sociala problem som dyker upp. Fransson & Morberg konstaterar även 
de att mentorskapet i första hand inte tycks fungera som stöd för att utveckla den reflektiva 
och analyserande delen av lärararbetet, utan mera som moraliskt och praktiskt stöd (Fransson 
& Morberg, 2001). 

Föräldrakontakten 
Föräldrakontakten har de flesta av lärarna i studien upplevt som positiv även om dess 
omfattning har varit betungande för några av deltagarna. Dessa har känt en stor press på sig 
genom alla föräldrasamtal till hemmet, alla veckans dagar och vid alla tider på dygnet. Andra 
har haft dessa problem vid olika tillfällen under den första tiden. Men även de lärare som 
anser sig ha positiva erfarenheter av föräldrakontakten förespråkar att man som lärare inför 
vissa telefontider som man finns till hands på. Helst ska då dessa tider vara förlagda under 
arbetstid för att slippa ta med sig den sociala biten hem. Givetvis menar man att föräldrar 
måste få ringa hem om det är något viktigt men att det annars är dagtid som ska gälla. 
 
En önskan är att kunna förlägga de utvecklingssamtal som ska ske en gång per termin till 
dagtid. I några fall har detta fungerat utan större problem medan en del inte tycker sig kunna 
ställa krav på föräldrarna att de ska ta ledigt från arbetet. En av lärarna menar däremot att det 
borde vara en självklarhet för alla föräldrar att kunna offra en timme på att komma till skolan 
under dagtid. Hon anser att föräldrarna många gånger visar ett bristande engagemang och att 
barnens skolgång måste prioriteras mer av föräldrarna. En annan lärare konstaterar att det 
ändå är så mycket arbete i skolan under dagtid att det inte går att hinna med dessa 
utvecklingssamtal annat än på kvällstid. Dessutom är de flesta lokaler så fullbokade på 
dagarna att det sällan finns någonstans att hålla till med samtalen. 
 
En uppfattning som kommer fram i studien är att det vore tillfredsställande att, som lärare, 
någon gång ha tid att kontakta föräldrar bara för att berätta om något positivt. Tyvärr menar 
en av lärarna att det aldrig finns tid eller ork till detta, utan det är bara när problem uppstått 
som föräldrar kontaktas. Detta upplever en av lärarna som mycket frustrerande och som en 
tung bit att hantera. Kadesjö (2001) förespråkar att man som ny lärare redan från början bör 
sträva efter att bygga upp en god relation med föräldrarna. Han pekar vidare på vikten av att 
inte bara kontakta föräldrarna då man har negativa besked att komma med utan även vid andra 
tillfällen. En av lärarna i denna studie berättar att hon har god erfarenhet av att ha mailkontakt 
med en del föräldrar. Hon säger att hon skulle önska att alla föräldrar hade möjlighet till detta 
eftersom det underlättar för henne som lärare. Då kan hon själv svara när hon har tid och 
detsamma gäller för föräldrarna. Dessutom tar det inte lika lång tid att sända ett e-mail som att 
samtala i telefon. Jag menar att det är en idé väl värd att tänka på, då det även skulle 
underlätta för läraren att hinna med den positiva föräldrakontakten. 
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När det gäller föräldramöten har de flesta upplevt dessa som positiva erfarenheter, trots att de 
var nervösa första gången. En av lärarna berättar om hur hon satt hemma och tränade på sina 
repliker innan för att våga gå dit. Även i Andersson & Anderssons (u.u.) studie visar det sig 
att de flesta lärare har positiva erfarenheter av föräldrakontakten men att det är vanligt att man 
oroar sig innan. Vidare noteras att många nya lärare blir förvånade då de inser att föräldrarna 
faktiskt kan fungera som samarbetspartners och vara till stöd och hjälp. 
 
En viss oro för att inte bli accepterad av föräldrar på grund av sin ungdom går att se i lärarnas 
svar. En oro som senare visar sig vara obefogad, menar man allmänt i denna undersökning.  
Även Fransson & Morberg (2001) talar om att resultaten i deras undersökningar pekar på att 
lärarnas oro oftast visar sig vara obefogad, i de flesta fall får de ett positivt mottagande och 
ges möjlighet att visa sin kompetens. De flesta föräldrar tycks föredra ett professionellt och 
kompetent agerande. 
 
Denna studie visar att man som ny lärare måste lära sig att säga ifrån och sätta gränser för hur 
föräldrakontakten ska organiseras. Detta för att orka med den hårda belastning som denna 
arbetsuppgift kan innebära. Men resultaten tydliggör också att det som ny lärare kan vara 
svårt att dra dessa gränser och ställa krav på föräldrar. Något som jag anser kan bero på att 
man så gärna vill visa sig engagerad och vara alla till lags. 

Lärarutbildningen 
Vad det gäller lärarutbildningen kan man tydligt se att de lärare som arbetat en tid förefaller 
vara mer nöjda med sin lärarutbildning än de som har kort tid i yrket. Flera av dem berättar att 
de fått någon slags aha-upplevelse vid ett flertal tillfällen och kommit till insikt om att mycket 
av det man lärt sig under utbildningen faktiskt sitter i ryggmärgen eller i bakhuvudet. Detta, 
menar jag, kan eventuellt bero på att man känner sig säkrare i sin lärarroll och tar sig mer tid 
att reflektera över situationer som uppstår. Reflektion som man under den första tiden inte 
tycks ha möjlighet, tid eller ork till. När den första tiden är över och man börjar känna sig 
tryggare i sin yrkesroll kan det också vara svårt att peka på vad som är resultat av 
utbildningen och vad som kan härledas till den egna personliga utvecklingen och de egna 
lärarerfarenheterna, menar Kveli (1994). De lärare som menar att de inte ha ft någon nytta av 
utbildningen inser ändå, när de jämför sig med obehöriga kolleger, att det är en viss skillnad i 
sättet att agera och hantera problem.  
 
Att de ämnen man läst under lärarutbildningen är på alldeles för hög nivå är alla lärarna 
överens om. Den kunskapsnivån upplever man sig inte ha någon användning av i praktiken. 
Ett önskemål är att få läsa mer ämnen som är inriktade på de åldrar man senare ska undervisa 
i. Dessutom menar någon att det vore bättre att få läsa lite av varje ämne. Samtliga är också 
eniga om att metodik och didaktik är en bristvara i utbildningen. Detta anser man sig sakna 
när man kommer ut i klassrummen och ska klara sig själv. Colnerud & Granström (2002) 
skriver att lärarutbildningen traditionell inriktats på att lära studenterna metoder och arbetssätt 
för att behärska klassrumssituationen. Denna del av utbildningen anser jag, med stöd av denna 
studie, har försvunnit eller åtminstone reducerats i den nya lärarutbildningen. Många av 
deltagarna talar också om att de står helt utan idéer efter att ha arbetat ett tag. Ett råd flera av 
lärarna ger till lärarstudenter är att passa på under praktiken att samla på sig så mycket 
material som möjligt. De konstaterar att de själva, tyvärr alldeles för sent, insett att det alltid 
är bra att ha en buffert av extrauppgifter att ta till. 
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Några av de lärare som arbetar i grundskolans högre åldrar påpekar att de fått alldeles för 
bristfällig utbildning i betygsättning. Detta blev för några av dem en svårighet när de ställdes 
inför uppgiften första gången medan någon inte alls upplevde det arbetet som särskilt 
betungande. Även konflikthantering är något som många anser sig ha fått för lite kunskap om 
under lärarutbildningen. 
 
En av lärarna menar att lärarutbildningen inte alls förbereder lärarstudenterna på verkligheten. 
Hon anser att man på lärarutbildningen blir rustad för en utopiskola men en slags svaga 
elever, en slags duktiga elever och en slags lata elever, vilket inte alls stämmer med hur det är 
i praktiken. Samtidigt har hon en något motstridande beskrivning av hur hon ser på 
lärarutbildningen. Hon menar att den är som en process som man går in i med viljan att bli 
lärare, sedan kommer man ut som färdig lärare och någonting har under denna process gjort 
en redo för läraruppdraget. Intressant att peka på är att det är just denna lärare som har så 
positiva erfarenheter av den första tiden i yrket. Detta tolkar jag som att det kanske inte bara 
är lärarutbildningen som gjort henne redo för uppdraget utan även miljön runt omkring henne. 
 
Slutligen är det mycket tillfredsställande att kunna konstatera att samtliga lärare, trots den 
första tuffa tiden, är så enormt positiva till läraryrket. Ingen av de lärare jag talat med har just 
nu några funderingar på att lämna yrket, även om några nämner att tankarna infunnit sig 
ibland under den första tiden. Man menar allmänt att det inte finns något annat yrke som är så 
omväxlande, inspirerande och som ger så mycket tillbaka i form av positiv respons, främst 
från elever. Även om man aldrig vet vad som kommer att hända under dagen och hur man 
kommer att må när man kommer hem från arbetet så anser flera av dem att det är en av 
tjusningarna med lärararbetet. Många goda råd har de att ge till andra nyutbildade lärare och 
ingen av dem vill avråda någon från att bli lärare.  

Slutord 
Syftet med detta arbete var att ta del av hur nyutbildade lärare erfarit sin första tid i arbetet. 
Efter att ha slutfört arbetet har jag kommit till insikt om att det är en oerhört hård arbetsmiljö 
man hamnar i som lärare. Den bild som framkommit, genom denna studie om den första tiden 
i läraryrket, är tämligen negativ. De nya lärarna menar att lärarutbildningen inte alls gjort dem 
förberedda på den faktiska situationen som väntade dem. Arbetsbördan upplevs som betydligt 
större än den förväntade och att de sociala problemen är så många och stora verkar man vara 
dåligt förberedda på. Det tycks som om det finns en klyfta mellan lärarutbildningen och 
skolan.  
 
Lärarutbildningen får en hel del kritik av lärarna i denna studie, men det är intressant att 
konstatera att de flesta menar att man är mest kritisk till lärarutbildningen under tiden man går 
där. Efter en tid som yrkesverksam får man en ökad förståelse för nyttan av det man studerat 
under utbildningen. 
 
Tyvärr tycks inte introduktionen och mentorsstödet till nya lärare fungera enligt de intentioner 
man haft från bland annat fackligt håll. Här krävs tydliga och klara riktlinjer och kriterier för 
vad som ska gälla och det borde inte vara någon omöjlighet att genomföra detta på alla skolor. 
Det framkommer tydligt att när mentorskapet väl fungerar är det ett ovärderligt stöd för den 
nya läraren. 
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag uppfyllt syftet med arbetet och fått svar på 
mina forskningsfrågor. Under arbetets gång har andra intressanta funderingar dykt upp. Det 
skulle till exempel vara intressant att ta del av hur mentorer upplever sitt arbete och sin 
situation. Detta är dock något som jag överlåter på andra att forska vidare kring. 
 
Arbetet med denna studie har gett mig personligen väldigt mycket. Både genom den studerade 
litteraturen och genom intervjuundersökningen har jag fått en uppfattning om vilken 
verklighet det är som väntar mig som nyutbildad lärare. Den verkligheten skrämmer mig dock 
inte lika mycket längre, för jag har förstått att det trots allt handlar om en ganska begränsad 
tid innan en viss säkerhet infinner sig och man känner sig någorlunda trygg i sin lärarroll. 
Man kan inte hoppa över det första året men man kan be om, och även kräva hjälp och stöd 
under den första tiden. Jag upplever att jag nu blivit så pass förberedd på denna verklighet att 
jag med lugn i sinnet kan kliva in i min yrkesroll. Min förhoppning är att denna studie ska 
vara till stöd, och ha en lugnande effekt på andra lärarstuderande som snart ska lämna den 
”trygga universitetsvärlden”. För, trots alla negativa erfarenheter från lärarnas sida, är det 
skönt att kunna avsluta detta arbete med att konstatera att alla intervjuade lärare i denna studie 
är mycket nöjda med läraryrket och att de inte har några tankar på att byta.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
 

1. Kommer du ihåg hur du upplevde den första tiden? 
 

2. Vilket stöd och vilken hjälp fick du? 
 

3. Vilket bemötande fick du från andra lärare? Från elever? Från 
arbetsledning? 
 

4. Vilka överraskningar har du stött på, positiva resp. negativa? 
 

5. Känner du att du fått tillgång till det material och den information du haft 
behov av? 
 

6. Hur har föräldrakontakten fungerat? 
  

7. Känner du att du haft nytta av din utbildning? 
 

8. Är det något som du tycker att du fått för lite kunskap om i din 
utbildning? 
 

9. Vad tror du är den största anledningen till att så många nya lärare lämnar 
yrket? 
 

10. Vilka råd skulle du vilja ge till mig som ny lärare? 
 

 
 


