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1 FÖRORD 

1.1 Max 
Under min sista praktikperiod träffade jag min gamla klassföreståndare som numera 
kunde titulera sig rektor på min praktikskola. Vi inledde ett samtal och kom in på att 
det inte var lång tid kvar innan jag skulle ta min examen. Jag undrade om min gamla 
klassföreståndare kunde bidra med några goda råd och berätta vad jag hade att se fram 
emot. Svaret jag fick var inte direkt upplyftande: Det första året är ett rent helvete! 
Detta ledde till, förutom en tilltagande osäkerhet, att jag började fundera i hur jag bäst 
kunde förbereda mig. Resultatet blev att jag valde detta som ämne för mitt 
examensarbete. 
 

1.2 Marie 
När utbildningen började gå mot sitt slut började frågorna hopa sig: Skulle 
utbildningen motsvara de arbetsuppgifter en lärare har? Hur skulle jag klara mig där 
ute i verkligheten? Hur har andra som varit i samma situation som jag upplevt det, de 
som kommit lite längre och som nu är yrkesverksamma? När sedan Max började tala 
om att han i sitt examensarbete hade tänkt undersöka hur nyutexaminerade lärare såg 
på sin situation och hur de hade klarat sin yrkesroll. Ja då var intresset väckt. Detta var 
något som verkligen kändes angeläget att ta reda på och själv dra nytta av. Därför 
började Max och jag samarbeta i vårt examensarbete. 
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2 INLEDNING OCH SYFTE 
Hur är det att komma ut som nyutexaminerad lärare? Det är svårt att föreställa sig, vad 
är svårt eller jobbigt, vilka är fallgroparna men också glädjeämnena? Frågorna har växt 
sig starkare hos oss under vårt sista år på lärarutbildningen och framförallt inför vårt 
eget snart stundande inträde i skolans verklighet. 
 
Syftet med det här arbetet är först och främst egoistiskt, genom att ta reda på hur det är 
att arbeta det första året, tror vi oss kunna få en bra förberedelse inför vår egen debut. 
Vi ska försöka ta reda på hur några olika lärare i år 4-6 och 7-9 uppfattat sitt första år. 
Vi vill ta del av och förmedla dessa lärares erfarenheter så att det kan vara till gagn för 
andra nyutexaminerade och lärarstudenter. Vidare så är syftet också att ta bort lite av 
den osäkerhet som vi tror de flesta nyutexaminerade känner inför mötet med 
verkligheten. 

 

3 PROBLEMFORMULERINGAR 
Utifrån vårt syfte söker vi svar på följande frågor: 
 
• Hur har nyutexaminerade lärare med tjänster som 4 - 6 och 7 -9 lärare, upplevt sitt 

första år? 
• Finns det någon skillnad mellan 4 -6- och 7 –9 lärares upplevelser? 
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4 METOD 

4.1 Intervjupersonerna 
Våra empiriska studier utgörs av sex intervjuer med lärare på 7-9 skolor- och 1-6 
skolor som varit yrkesverksamma mellan ett till tre år. Vi har fått kontakt med 
intervjupersonerna på olika sätt, dels genom personliga kontakter och dels genom hjälp 
av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. De intervjuade har också valts ut med 
tanke på att de har det första året i färskt minne. 
 
Max har genomfört intervjuerna med 7-9 lärarna: 
 
Paul är 39 år har fem barn och är mitt uppe i sin andra termin efter examinationen från 
lärarutbildningen. Han jobbar som special lärare på ett 7-9 skola strax utanför en större 
stad i södra Sverige.  
 
Anna är 26 år, har inga barn och är även hon mitt uppe i sin andra termin på ett 7-9 
skola i en stad i södra Sverige. Anna har under sin första termin varit klassföreståndare 
för en sjua, men nu bytt klass och har en åtta. Både Anna och Paul har en So 4-9 
utbildningen och undervisar i denna kombination samt engelska och svenska. Paul har 
endast elever från åk 9 i sin specialundervisning medan Anna undervisar elever i åk 7, 
8 och 9. 
 
Maria är 27 år, har inga barn och är inne på sitt tredje år som verksam lärare. Hon är 
klassföreståndare för en sjua i en skola i en stor mellansvensk stad och undervisar 
huvudsakligen elever i åk 7. Hon har läst MaNo 4-9 och är den enda i intervjugruppen 
som har en den inriktningen på sin utbildning. 
 
Marie har genomfört intervjuer med lärare som efter sin utbildning arbetar med elever 
från år 4-6: 
 
Eva är 45 år, har tre barn i skolåldern. Eva har olika erfarenheter inom läraryrket 
eftersom hon efter sin examen arbetat dels med enskilda elever med diagnosen DAMP 
och dels som klasslärare på en skola i en storstadsregion. Nu arbetar Eva i en småstad 
som klasslärare i år 4. Evas inriktning är SO 4-9. 
 
Åsa är 23 år, har inga barn och har en SO 1-7 utbildning, hon är den enda i denna 
intervjugrupp som har en 1-7 utbildning. Sedan examinationen har Åsa arbetat som 
klasslärare i år 5 och följt gruppen vidare till år 6. Skolan där Åsa arbetar är en 0-16 
skola i en storstadsregion. 
 
Siv är 35år och har två barn, även hon med en SO 4-9 inriktning. Hon examinerades 
för ca 1 år sedan och arbetar nu som klasslärare i år 5 i en mindre kommun i södra 
Sverige. Under sin första termin arbetade Siv som klasslärare i år 4 men hade också en 
del av sin tjänst förlagd till år 8 och 9 där hon undervisade i engelska. 
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Tabell 1  Lärarna och deras arbetssituation under den första tiden efter 
examinationen. 

 
Namn 
 

Ålder Egna 
barn 

Inriktning Anställning 
Termin 1 

 
Termin 2 

 
Termin 3

 
Termin 4ff 

Paul 39 5 So 4-9 Spec. 7-9 Spec. 7-9   
Eva 45 3 So 4-9 Spec. Spec. År 4  
Siv 35 2 So 4-9 År 4,8&9 År 5 År 5  
Anna 26 - So 4-9 År 7-9 År 7-9   
Åsa 23 - SvSo 1-7 År 5 År 6 År 6  
Maria 27 - MaNo 4-9 Timvikarie År 7 År 7 År 8 
 
 
Tabellen visar att fyra av de sex intervjuade har samma utbildning, So 4-9. De 
resterande två intervjupersonerna avviker i sin utbildning både i ålders- och 
ämnesinriktning. Tre intervjuade har egna barn. 
 

4.2 Intervjuerna 
Det finns olika former av intervjuer. Vårt val föll sig ganska naturligt på att genomföra 
en öppen intervju, eftersom vi ville i så liten mån som möjligt styra intervjuerna. I 
denna intervjuform utgår man ifrån en öppen fråga som sedan den intervjuade får 
fördjupa sig i. (Lantz 1993, s.21) I vårt fall löd frågan enligt följande: Hur har du 
upplevt ditt första år som lärare? Intervjupersonerna fick sedan själva utifrån sina egna 
erfarenheter berätta om sitt första år. Vår roll i intervjun var att lyssna och ställa 
följdfrågor som ibland behövdes för att tydliggöra det som berättades. Vi valde detta 
upplägg på intervjuerna för att vår undersökning skulle ses som kvalitativ (Patel & 
Davidson, 1994, s.100-101). 
 
Som vi tidigare nämnt genomförde Max intervjuerna med lärarna med tjänster i år 7-9 
och Marie med lärarna som har tjänster i år4-6. Detta eftersom vi upplevde att det var 
en lämplig uppdelning dels på grund av tidsbesparing, eftersom vi bor på skilda orter 
och även de intervjuade är åtskilda geografiskt och dels i och med att Max har fått en 
tjänst i år 7-9 och Marie en tjänst i år 4-6. Vi har båda använt oss av samma 
intervjumetodik och problemformuleringar för att jämförelser skall kunna göras. Vi är 
medvetna att detta upplägg ändå kan innebära en svaghet, då det kan medföra en brist i 
jämförbarheten i intervjumaterialet, eftersom intervjupersonernas utsagor riskerar att 
färgas av intervjuledarnas olika personlighet. Vi anser oss dock ha uppvägt denna brist 
vid vår bearbetning av intervjumaterialet. 
 
Då de intervjuade ibland tyckte att det var svårt att komma igång hjälpte vi dem igång 
genom att ställa frågor som ryms inom ”critical incidentmetoden” och det har varit 
frågor som haft karaktären som till exempel: Har något varit speciellt svårt? Har något 
varit speciellt bra eller roligt? 
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”I critical incidentmetoden försöker forskaren isolera de krav som är 
mest kritiska för en arbetsuppgift (Andersson & Nilsson, 1966,s.35). 
Detta innebar att frågor ställdes där lärarna fick uttrycka vad de 
uppfattar speciellt svårt eller speciellt roligt inom sitt yrkesområde.”  

(Vernersson, 1995, s.23) 
 

4.3 Bearbetning av intervjumaterialet 
Intervjuerna tog emellan 45-55 minuter och spelades in på band. Samtalen skrevs 
sedan ut i löpande text utan tillägg och utan att något togs bort. Den enda redigering av 
intervjumaterialet som gjordes var att vi har gjorde läsliga meningar av det som 
berättats. Efter sammanställningen och utskrivningen av intervjuerna läste vi igenom 
varandras material flera gånger för att vi skulle få en helhetsbild. Vi hjälptes sedan åt 
med att diskutera likheter, skillnader och att göra jämförelser. För att hitta de 
väsentligheter som vi skulle koncentrera oss på sökte vi efter de erfarenheter och 
teman som vi ansåg framträdde mest i intervjumaterialet (Lantz 1993, s.89). De 
utsagor från de olika intervjuerna som behandlade liknande erfarenheter och teman 
samlade vi sedan under några huvudrubriker. Med utgångspunkt i detta urval sökte vi 
sedan i litteraturen (Patel & Davidsson, s. 101). 
Patel &Davidsson (1997) föreslår att råmaterial från intervjuer skall bifogas som 
bilagor. Då intervjuerna i utskriven form blev ett för omfattande material (30 sidor) 
kunde vi inte på grund av tryckkostnaden bifoga dessa som bilagor. 
 

4.4 Litteraturstudien 
Här har vi utgått från de teman som var mest framträdande i intervjuerna. 
Tyngdpunkten ligger på introduktion/stöd från kollegor, planering, föräldrakontakt och 
utveckling/reflektion. Vi har därför valt att lägga vikten på just dessa inslag i vår 
litteraturstudie (Patel & Davidsson, s. 108). Vi delade inte upp litteraturen mellan oss 
för vi ansåg det vara nödvändigt att båda tog del av all litteratur för att kunna diskutera 
på ett så meningsfullt och jämbördigt sätt som möjligt. 
 

4.5 Resultatets utformning 
Resultatet är indelat efter rubrikerna: introduktion/stöd från kollegor, planering, 
föräldrakontakt och utveckling/reflektion. Detta har vi gjort eftersom vi anser dessa 
områden som de mest framträdande i intervjumaterialet. De delar av intervjuerna som 
innefattas av ett rubrikområde har sammanställts tillsammans med våra kommentarer 
till dessa. 
 

4.6 Diskussionens utformning 
I diskussionen behandlar vi de likheter och olikheter som finns mellan litteraturen och 
intervjumaterialet. Inledningsvis har vi valt att först göra en allmän jämförelse mellan 
litteraturen och intervjumaterialet, detta har vi gjort eftersom litteraturen inte specifikt 
behandlat år 4-6 lärare respektive år 7-9 lärare.  
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Denna allmänna jämförelse avhandlas under rubriken ”7.1 Hur har nyutexaminerade 
lärare med tjänster i år 4-6 och år 7-9, upplevt sitt första år?” Vi fortsätter sedan 
diskussionen under rubriken ”7.2 Finns det någon skillnad mellan år 4-6 och år 7-9 
lärares upplevelser?”. Här har vi endast jämfört intervjumaterialet eftersom vi i 
litteraturen inte har kunnat se någon specifik uppdelning mellan år 4-6 och år 7-9 
lärare. 
Diskussionen i båda rubrikerna är indelad under följande underrubriker: planering, 
introduktion/stöd från kollegor, föräldrakontakt och utveckling/reflektion. 
Anledningen till detta är att vi anser denna struktur hjälpa läsaren att få en så god 
överblick som möjligt. (Patel & Davidsson, s. 112). 
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5 Litteraturstudie 

5.1 Introduktion/stöd 
Enligt Arbetsmarknadslagen, ”Arbetsmiljölagen kap.1 §§ 1-2, Lag 1994:579” skall ny 
personal introduceras på arbetsplatsen för att minska risken för kommande ohälsa.  
 
Magnusson skriver i ”Lärarkunskapens uttryck” (1998, s.28) att nyfärdiga lärare inte 
får någon formell introduktion utan att var och en ofta får klara sig efter egen förmåga. 
Han nämner i detta sammanhang att situationen för dessa lärare är enligt ”sink or 
swim” principen. Detta medför att läraryrket ofta får en individuell prägel. Vidare 
hänvisar Magnusson till Lortie som i sin studie, ”Schoolteacher. A Sociological 
Study” (1975), menar att lärarutbildningen inte erbjuder någon kraftfull introduktion in 
i yrket och inte heller ger någon gemensam teori eller kunskapsbas som kan användas 
för att uppnå givna mål. 

 
”Teaching has not been subjected to the sustained, emperical, and 
practice oriented inquiry into problems and alternatives which we find 
in other university-based proffesions.” (Lortie, D., 1975,i Magnusson 
s.69) 
 

Magnusson framhåller därför, att brister i introduktionen på arbetsplatsen samt 
lärarutbildningens oförmåga att förbereda de nya lärarna medför ett individuellt 
förhållningssätt till yrkesuppgiften. 
 
Isberg visar i boken Lärarrollen i förändring, (1996) att skolledningens roll skall enligt 
gällande rekommendationer vara att ge pedagogisk vägledning, men tyvärr 
förekommer inte sådan vägledning i tillräcklig utsträckning. Som stöd för detta anger 
han bland annat Nytells rapport ”Skolledarens omvärldssanktion” (Nytell 1991, i 
Isberg) som visar att skolledningen brister i att ge pedagogisk vägledning. Isberg 
fortsätter med att framhålla att även övrig forskning visar att lärare får mycket lite stöd 
och råd från skolledningen.(Isberg,1996 s. 21,22) 
 

5.2 Föräldrarkontakt 
I sin handbok ”Föräldrakontakt” (1996, s. 72-73) poängterar Flising, Fredriksson & 
Lund föräldrarnas avgörande roll för barnens möjligheter att lyckas i skolan. 
Förutsättningen för att föräldrarna skall kunna spela denna roll är att föräldrarna dels 
är välinformerade om skolans målsättning och arbetssätt så att de kan stötta sina barn 
på ett riktigt sätt och dels att skolan verkar för ett seriöst samarbete med föräldrarna. 
Vidare skriver författarna att kontakterna med hemmet inte skall knytas därför att 
problem har uppstått utan därför att problem inte ska uppstå. En viktig länk för dessa 
kontakter är utvecklingssamtalet. Som stöd för detta diskuterar författarna (Flisning m. 
fl.,1996) Anne Hendersson´s synpunkter om föräldraengagemang (Hendersson,1987, i 
Flising m fl. 1996). 
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Hendersson´s synpunkter sammanfattas av författarna (Flising m fl.) enligt följande: 
 

• ”Familjen skapar den ursprungliga inlärningsmiljön. 
• Genom att engagera föräldrarna kring barnets skolutbildning 
förbättrar man barnets skolresultat. 
• Föräldraengagemang i skolan är framgångsrikt då det är 
innehållsrikt, välorganiserat och det sträcker sig över en längre 
tid. 
• Att bara engagera föräldrarna kring barnets skolarbete i 
hemmet räcker inte. För att stärka skolans ställning i samhället 
krävs det föräldraengagemang på alla nivåer inom skolan. 
• Barn från låginkomsttagare och invandrarfamiljer har mest att 
vinna på ett ökat föräldraengagemang. Föräldrar behöver ej 
vara välutbildade för att vara en stor resurs. 
• Vi kan inte se hemmet och skolan som två isolerade företeelser. 
Vi måste finna vägar till ett bättre samarbete mellan dessa och 
med det övriga samhället.” 

(Flising m fl., 1996, sid 89-90) 
 

Att lärare i allmänhet är tveksamma inför kraven på utökade föräldrakontakter ska inte 
ses som ett tecken på ointresse menar författarna (Flisning m. fl. s.113-114) utan det 
beror på att just kontakterna med elevernas hem ses som ett komplicerat arbetsområde 
i lärarnas vardag. Lärarna står ofta ensam med ”fjärilar i magen” ansikte mot ansikte 
med en relativt stor föräldragrupp. Lärare kan i dessa situationer oroa sig över hur 
föräldrar ser på dem som lärare. Om de är kritiska eller positiva till lärarens arbete med 
klassen. För att klara dessa situationer av osäkerhet är det viktigt att man som lärare 
har ”ordentligt på fötterna” t ex en gedigen utbildning inom området ”kontaktarbete 
skola-hem”. Flising & Fredriksson, Lund uttrycker att det därför är synd att just detta 
område ej tas upp tillräckligt mycket i lärarutbildningen och därför i första hand 
lämnar nyutexaminerade lärare oförberedda inför de första kontakterna med sina 
elevers föräldrar. 
 
Författarna påpekar vidare (Flising m.fl. s. 88) att barnens situation i skolan avspeglas 
i deras beteende utanför skolan. Detta medför att barn med anpassningsproblem i 
skolan i större utsträckning än andra även uppvisar oönskat beteende utanför skolan. 
Dessa barn riskerar att slås ut, både från skola och samhälle. Vidare hävdar författarna 
att föräldrar till dessa barn som en konsekvens av barnens utslagning också känner sig 
själva utslagna. Föräldrarna upplever att de inte har det självförtroende och den 
kunskap som krävs för att kunna vara aktiva skolbarnsföräldrar och stötta sina barn. 
Detta för i sin tur med sig att kontakten mellan skola och hem omintetgörs och en ond 
cirkel befästs. Nyckeln för att bryta detta mönster är att stärka relationerna mellan dels 
barn och föräldrar och dels föräldrar och lärare. Lyckas skolan att skapa goda 
kontakter med hemmet fungerar detta problemförebyggande. 
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Maltén (1995, s.20) återger i sin bok, ”Lärarkompetens” med en undersökning gjord 
av Lumsden (1991). Undersökningen gick ut på att nyblivna lärare skulle i en enkät 
beskriva några kritiska situationer de ställts inför i sitt dagliga arbete. Det var främst 
två kritiska situationer som dominerade de svar de nyblivna lärarna gav. Dessa 
sammanfattas nedan: 
 

• Svårigheter i relationer med enskild elev eller med grupp av elever, ibland 
också föräldrar. Det kunde gälla mobbning, aggressiva beteenden och skolk. 

• Svårigheter att arbeta utifrån elevernas behov, d v s problem med 
individualisering och i förlängningen därav hur man ska möta ”elever med 
särskilda behov”.” 

 
Andra, inte lika frekventa, svar Lumsden  fick i sin undersökning var: 

 
• ”Hur barn utvecklas och mognar. 
• Hur de bygger upp sin kunskap. 
• Hur man utvecklar ett förhållningssätt, t ex. veta vad 

man vill, förmåga att stå på sig. 
• Gruppdynamik – i första hand konflikthantering. 
• Läroplansteori – d v s vilka målangivelser som finns i 

läroplanen och vilka konsekvenser dessa får eller borde 
få för det dagliga arbetet”. 

(Lumsden 1991, i Maltén 1995, s. 20) 
 

Vidare skulle också de nyblivna lärarna som deltog i Lumsdens undersökning 
rangordna en lärares viktigaste arbetsuppgifter. Svaren rangordnades enligt följande: 
 

1. Att skapa ett positivt arbetsklimat både till elever och till vuxna  
2. Hjälpa eleverna att ta ett större ansvar både socialt och intellektuellt 
3. Hjälpa eleverna att skaffa sig färdigheter för att kunna hantera sin omvärld. 

 
Maltén menar att svaren i Lumsdens (1991, i Maltén, 1995) undersökning visar 
läraryrkets förskjutning mot sociala funktioner och att detta gäller samtliga 
grundskolans stadier. 
 
Kveli skriver i ”Att vara lärare”(1994) att tiden då auktoritet och respekt automatiskt 
var knutna till läraryrket är förbi. I dagens skola måste varje lärare skaffa sig auktoritet 
genom sin praktiska yrkeskompetens och sin egen utformning av lärarrollen. Den 
första perioden som verksam lärare kan därför liknas vid ett elddop där läraren skall 
visa sin duglighet och bli godkänd. Kveli menar vidare att det samtidigt är 
stimulerande att veta att skolan behöver lärare med skilda bakgrunder, intressen och 
stil. Utmaningarna som dagens skola står inför kan nämligen inte längre lösas av 
enskilda lärare var för sig eller av en viss sorts lärare utan det krävs ett samarbete 
mellan människor som tillsammans har en bred kompetens. 
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Colnerud & Granström presenterar i sin bok ”Respekt för lärare” (1996, s. 168) 
skillnader i yrkesetik hos erfarna lärare (experter) och oerfarna lärare (noviser). 
Vad det gäller ”etik och omvårdnad” är det stor skillnad mellan experterna och 
noviserna. Noviserna, den oerfarne läraren, fokuserar sig mer på rättviseproblematik 
och på att skydda enskilda elevers självkänsla. Experten, den mer erfarne läraren, 
fokuserar mer på lärarrollens beskyddande och omvårdande innehåll. Vidare skiljer sig 
noviser och experter åt i det avseendet att noviserna tror att det finns etiska riktlinjer 
för hur de ska handla vid etiska konflikter och att de därför får problem att hitta det 
rätta handlingsalternativet. Experterna däremot har ett mer individualistiskt 
förhållningssätt, i den mening att de lärt sig att de är utlämnade till sina egna etiska 
beslut och att det inte finns ”ett riktigt” etiskt förhållningssätt. Det finns alltså ingen 
mall. 
 



Första året – Himmel eller helvete? 

12 

 

5.3 Planering 
Isberg diskuterar (1996) forskarinriktningen ”Teacher thinking” som kom på 1970-
talet. Den handlar om hur lärare tänker vid planeringen av undervisningen , under 
själva undervisningen men också uppföljningen av den samma. Två amerikanska 
forskare, Clark & Peterson, har utvecklat en modell för lärares tänkande och agerande 
i samband med planering och genomförande av undervisning. Det modellen visar är att 
sambanden mellan orsak och verkan är cirkulära, ej linjära. Detta grundar sig i det 
utbyte som sker mellan de två områdena, ”lärares tankeprocesser och lärares 
handlingar och deras observerbara effekter” och hur dessa påverkas av omgivande 
hinder och förutsättningar. 
 
Denna modell finns även återgiven i Magnussons (1998,s.33) studie av 
Lärarkunskapens uttryck. Här framhålls relationen mellan lärarens tankeprocess och 
effektiva klassrumsbeteende. Det centrala i studien har varit att hitta effektiva 
strategier och att kunna kartlägga tänkandet för att detta ska kunna användas och läras 
ut vid lärarutbildningar. 
 
 
 

Hinder och förutsättningar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
Clark & Petersons modell över lärares tankar och agerande, (1986 i Isberg, 1996, s. 
28) 
 
 
 

Lärares planering tankar före och 
efter genomförande. 

 
Lärares interaktiva tankar och beslut 

 
 
Lärares tankeprocesser 
 

 
Lärares teorier och föreställningar 

Lärares klassrumsbeteende 
 

Studerandes klassrumsbeteende 
 
 
 

Lärares handlingar och 
deras observerbara effekter 

 
Studerandes prestation 
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Isberg påpekar (1996,s.31) att planering av undervisningen har olika funktioner och 
hänvisar till Clark&Yinger som visar på några sådana: 
 

• ”att möta omedelbara personliga behov, som att minska 
osäkerhet inför och att finna lämplig inriktning för den 
aktuella verksamheten, 

• att få ett underlag för instruktion, t ex lära sig materialet 
och att organisera tiden i förhållande till olika aktiviteter 
så att lektionen flyter, 

• att planera för den omedelbara undervisningen.” 
(Clark & Yinger,1979 i Isberg1996) 

 
 
I sin studie framhåller Magnusson (1998) att planering sker med olika tidsperspektiv 
allt från år, termin, veckovis ner till den enskilda lektionsplaneringen. Vidare menar 
Magnusson att mycket av planeringen aldrig skrivs ner, utan sparas som mentala 
bilder. Den planering som kommer på pränt genomförs sällan eller aldrig. Detta beror 
enligt författaren på att förutsättningarna vid genomförandet har förändrats. Även 
Magnusson framhåller planeringens olika funktioner, dessa är bl. a. att öka 
självförtroendet och minska osäkerheten. Han menar också att planeringen ofta är 
inriktad mot aktiviteten inte mot målet. 
 
Isberg (1996) redogör sedan i sin bok för de faktorer man måste ta hänsyn till vid 
planering. Dessa är enligt Haug (1990, i Isberg 1996) kursplaner, personliga 
preferenser till tillgängligt material samt de lokala möjligheter som erbjuds såväl 
inom- som utomhus. Även om den nationella läroplanen hade stor betydelse vid 
planering av kursplanerna på lokal nivå så användes de i stor utsträckning som 
referensmaterial där lärarna verifierade sina egna uppfattningar. De personliga 
preferenserna visade sig genom att lärarna utgick dels från vad de själva tyckte om att 
göra och dels vad de trodde var viktigt för eleverna. Lärarna hade inga svårigheter att 
finna en grund för sina ställningstaganden eftersom läroplanen ger stöd åt många 
alternativ till hur undervisning ska gå till. 
 
Isberg (1996, s.34) menar att lärarna i planering är: 

”...mycket pragmatiska, men ville försäkra sig om att mål, 
innehåll, metoder och utvärdering verkligen följde en röd 
tråd.” 

 
Isberg menar vidare (1996, s. 37) att skillnaden mellan erfarna lärares planering och 
nybörjares är att den erfarne läraren planerar på längre sikt medan den oerfarne 
nybörjaren planerar kortsiktigt ibland bara lektion för lektion. 
 
Colnerud & Granström presenterar en undersökning kring lärares kollektiva planering 
(”Respekt för lärare”, 1993, s. 90). Undersökningen antyder att lärare ofta genomför 
kollektiv planering utan att klargöra syftet med arbetsuppgifterna. Undersökningens 
resultat kan tolkas på två olika sätt. Den ena tolkningen är att syftet, d v s målet för 
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undervisningen, är klart för alla och behöver därför inte formuleras. Den andra 
tolkningen är att lärarnas planeringsarbete är aktivitetsinriktat och inte målinriktat. 
Den senare tolkningen reducerar lärarnas ambitioner till att se till att hålla eleverna 
sysselsatta istället för att nå ett mål. 
 
Kveli (1994, s.70) skriver att då nya lärare står inför uppgiften att helt själva ansvara 
för undervisningen är de ofta spända och osäkra på hur de ska bemästra 
undervisningssituationen. De är oroliga för att de ska tappa kontrollen över eleverna 
och arbetet så att undervisningen blir meningslös och slutar i kaos och bråk. Den nya 
läraren möts av en verklighet som är full av frågor som kräver överväganden och val. 
Det innebär många situationer som kräver uppmärksamhet samtidigt. Hur noga läraren 
än har planerat uppstår det alltid oförutsedda situationer som kräver snabba reaktioner 
och justeringar av planer. Kveli hävdar vidare att det är naturligt att ”den kreativa 
uppgiften som lärare” innebär mycket hårt arbete och stor osäkerhet för nyblivna 
lärare. Det finns ingen pedagogisk ”första hjälpen” som ger entydiga och konkreta 
svar på de otaliga frågor som väcks under den första tiden i yrket. 
 
Planeringen av undervisningen är en av de viktigaste kuggarna i utvecklingsprocessen 
för lärare, menar Kveli. Tätt knuten till planering är en hela tiden ökande medvetenhet 
om de valsituationer som uppstår i undervisningen. Planeringsarbetet innebär också att 
läraren får en större beredskap för att hantera det oförutsedda. I efterhand då 
arbetsområden ska utvärderas ger planerna möjligheten att jämföra det önskade, 
förväntade resultatet med det som faktiskt skedde. 
Detta samspel mellan planering, praktiskt arbete och utvärdering utgör en 
grundläggande process, vari lärarens erfarenheter och reflektion kring dessa leder till 
att den pedagogiska kompetensen utvecklas. 
 

5.4 Utveckling/reflektion 
Reflektion är enligt Illustrerad svensk ordbok (1985): 
”…begrundan, betraktelse, eftersinnande, eftertanke, kontemplation, försjunkande i 
tankar nå slutsatser på reflektionens väg…;” 
 
Isberg diskuterar begreppet ”Reflectiv Teaching”från ”Teacher thinking- 
forskningen”(s.19). Detta är ett sätt att påverka lärares sätt att reflektera över sin 
lärargärning. Enligt Isbergs tolkning innebär detta begrepp att läraren reflekterar kring 
sin lärargärning och försöker identifiera och lösa problematiska frågor. Praktiskt går 
det till så att läraren tänker på hur det är till exempel i en undervisningssituation. 
Tankeprocessen går sedan vidare till hur det skulle kunna vara genom att i tankarna gå 
igenom andra möjliga alternativ. Detta leder i sin tur fram till att man prövar något av 
de övriga alternativen i praktiken. Detta ska ses som en kontinuerlig process med 
handling, analys reflektion och handling baserat på reflektion. Isberg menar för att 
kunna ta del av denna process måste man ha kunskap om sina egna strategier, sitt eget 
mönster i lärargärningen och vad i dessa som är värt att reflektera över. 
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I Lendahls& Runessons bok Vägar till lärares lärande (1996) beskrivs flera redskap för 
reflektion och utveckling. Det skrivs bl. a om en metod som kallas dubbelloggen. På 
ett mycket informellt och övergripande men ändå kortfattat sätt beskrivs något som 
hänt eller något som upplevts i undervisningssituationen. Det nedtecknade beskriver 
främst vad som hände och hur läraren upplevde detta. Nästa fas beskrivs i boken  

 
”Hur läraren tolkar och förstår sina erfarenheter skriver hon 
sedan till höger, parallellt med beskrivningen och skapar då en 
föreställning av hur hon fungerar naturligt och oreflekterat i det 
dagliga livet. Med hjälp av denna beskrivning kan hon nu 
”böja” sina tankar tillbaka mot något hon varit med om – dvs. 
reflektera över ett tankeinnehåll. Syftet med denna skrivning är 
att söka förstå vilka grundvalar hon baserat sin 
undervisningshandling på och medvetandegöra vilka 
antaganden hon har.”  

(Lendahls m. fl.,1996, s. 55)  
 

Detta menar författarna är ett led i en kunskapsutveckling med reflektionen som grund. 
Även andra forskare framhåller just skrivandet som ett viktigt hjälpmedel vid 
reflektion då skrivande medför en distansering till det inträffade. Det hjälper också till 
att konkritisera erfarenheter och gör även att man kan återvända till det upplevda och 
erinra sig det inträffade. 
 
Författarna Lendahls m. fl. (1996) diskuterar vidare en artikel av van Manen där han 
skriver att systematisk reflektion sker på olika nivåer. Dessa sammanfattas av 
författarna nedan: 
 

”Den första är det vardagliga tänkandet och handlandet, den 
andra är när vi reflekterar händelsevis och på ett begränsat sätt 
över våra praktiska erfarenheter i vardagen och sätter ord på 
våra erfarenheter. Den tredje är när vi reflekterar mera 
systenmatiskt över egna och andras erfarenheter med målet att 
utveckla teoretisk förståelse och kritisk insikt. Den fjärde 
slutligen är när vi reflekterar över vårt sätt att reflektera och 
teoretisera för att komma till en mer självreflekterande 
uppfattning om kunskapens väsen.” 

(Lendahls &Runesson, 1996,s.128) 
 

Isberg menar (1996) att det finns en stor skillnad mellan den erfarne lärarens reflektion 
och nybörjarens. Reflektionen äger rum både under undervisningen men också efteråt 
Han menar vidare att den avgörande skillnaden mellan novisen och experten tycks 
vara att novisen saknar fokusering till det som händer i undervisningssituationen, detta 
leder till att han eller hon saknar moment att reflektera över. Novisen ser vad som 
händer men saknar förmåga att se de orsaker som kan ligga bakom det som händer. 
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Maltén (1995) skriver att, det är när läraren kommer till sin första egna tjänst, som den 
”totala läraruppgiften” för första gången framstår klart och tydligt. Denna kontakt 
med verkligheten blir ofta en omtumlande upplevelse. Detta beror, enligt Maltén, på 
skillnaderna mellan de förväntningar man har på läraryrket och de rådande faktiska 
förhållandena. Det finns så många aspekter av den totala läraruppgiften som blivande 
lärare sällan kommer i kontakt med under utbildningen t ex.: 
 

• kollektiva arbetsuppgifter kring skolans profil, arbetsplaner och 
utveckling 

• Konferenser av olika slag exempelvis elevvårds- och 
arbetslagskonferenser 

• klassföreståndareuppgiften med kontakter mot elever och deras 
föräldrar, utvecklingssamtal och föräldramöten på kvällstid. 

• disciplinproblem kring enskilda elever och klasser 
• Mobbningstendenser och andra sociala problem 

 
Kveli varnar i ”Att vara lärare” (1994, s.18) för en av fällorna som nya lärare kan 
hamna i. Hon menar att människor i allmänhet men också lärarstudenter bär med sig 
en oriktig och ganska begränsad bild av vad det innebär att vara lärare. Denna bild 
grundar sig i de egna erfarenheterna från skoltiden. Om denna bild inte omprövas 
utifrån nya perspektiv och kunskaper så finns risken att man bara för mönsterna och 
lösningarna från sin egen skoltid vidare. Det är därför viktigt att lärarutbildningar ger 
studenter möjligheten att bearbeta sina föreställningar om skolan. Nya lärare som 
börjar sitt arbete med att efterlikna sina gamla favorit lärare får oftast en chock när det 
visar sig att de gamla lösningarna inte fungerar i nya situationer och deras första tid i 
yrket blir därför en krävande och prövande upplevelse. 

 
”Det måste vara trevligt att vara skollärare. Här kunde han gå 
inne hela dagen, torr och varm, ja söndagsklädd och fin, och 
betraktad som en hedersman av alla. God mat fick han också, 
och skolan var då inte stort mer än en lek jämfört med att gå och 
slabba. Daniel tänkte ofta för sig själv: den som ändå fick bli 
skollärare!” (Ur Arne Garborgs ”Bondestudentar”, 1883, i 
Kveli, 1994, s.18) 
 

Kveli poängterar att lärarkompetensen bara kan utvecklas genom att varje lärare själv 
aktivt och med utgångspunkt i sina egna perspektiv, försöker hitta sina svar och 
lösningar. Denna utvecklingsprocess inleds under utbildningen och fortsätter sedan i 
arbetet som lärare. Enligt Kveli är denna process den enda möjligheten att utveckla en 
självständig, solid och medveten plattform för nya lärares yrkesutövning. 
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6 Resultat 
Resultatet är indelat efter rubrikerna: introduktion/stöd från kollegor, planering, 
föräldrakontakt och utveckling/reflektion. Detta har vi gjort eftersom vi anser dessa 
områden som de mest framträdande i intervjumaterialet. De delar av intervjuerna som 
innefattas av ett rubrikområde har sammanställts tillsammans med våra kommentarer 
till dessa. Patel & Davidsson (1997) föreslår att råmaterial från intervjuer skall bifogas 
som bilagor. Då materialet från intervjuerna blev så omfattande kunde vi på grund av 
den stora tryckkostnaden inte tillgodose detta förslag. 
 
Vi har medvetet valt att återge långa stycken ur de intervjuades berättelser då vi anser 
att de utgör kärnan i vårt arbete. Namnen på intervjupersonerna är fingerade. 
 

6.1 Introduktion/stöd 
Ingen av de intervjuade nämner att de fått någon information från kommun eller annan 
arbetsgivare om de regler som gäller vid sjukfrånvaro eller vart de ska vända sig vid en 
krissituation. Informationen till de nya på arbetsplatsen uppfattas av de intervjuade 
som i det närmaste obefintlig. Initiativet ligger hos dem själva. Flera känner sig 
otillräckliga, osäkra och tycker sig sakna stöd av mentor eller handledare.  
 
Nedanstående är berättelser som är tagna från intervjumaterialet samt några korta 
kommentarer till dessa. 
 
Aldrig någonsin alltså, vi fick ingen hjälp och stöd på något sätt. Det var bara att 
hugga någon man fick tag i och fråga. Det har varit likadant i småstadsskolan där jag 
arbetar nu. En lärare skulle fungera som ett slags mentor men jag fick ju inte hjälp 
med det jag ville ha hjälp med. Känna så här och så här ska du göra i det här ämnet 
för att få med det som är viktigt i den här årskursen. Utan däremot satt vi och 
diskuterade mycket om varför jag valt den här utbildningen om jag verkligen jobbade 
på rätt årskurs och skulle jag inte söka nytt jobb. Jag kanske skulle vara något annat. 
Det känns ju inte som ett stöd. Man känner ju inte gud vad du är duktig som lärare 
precis när man får höra sök ett nytt jobb. (Eva) 
 
Men så kom jag hit, det var en studiedag innan själva skolan började och där jag 
träffade all personal. Och det var ju personalmöte och de diskuterade ordningsregler 
och jag skulle fösas hit och dit, för det här skulle man vara tvungen att lära sig och 
kunna som nyanställd o.s.v.. Informationen jag fick var inte speciellt bra för jag fick 
inte tillräckligt information som man borde få som nyanställd, utan jag fick 
huvudsakligen ta reda på den själv. (Anna) 
 
Informationen om de vardagliga rutinerna på skolorna är även den i de flesta fall 
minimal. Detta gör att de nya lärarna känner sig ensamma och de vet inte hur de ska 
förhålla sig till de frågor som uppkommer till exempel vilka regler som gäller för 
eleverna i olika situationer. 
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Jag det fick jag faktiskt väldigt bra, eftersom jag skulle ta över efter en tjej som gick 
hem, hon skulle vara barnledig och hon… ja jag fick börja direkt då när vårterminen 
började och hon var kvar tre veckor på skolan så jag fick gå med henne de här tre 
veckorna och jobba tillsammans med henne. Sen fick jag givetvis gå in och ta en del 
vik och så men jag fick en jättebra introduktion där i tre veckor. Det tror jag inte är så 
vanligt vad man har hört på andra ställen i alla fall. Så det tycker jag var generöst av 
skolledningen att göra så. Men sen kan man ju säga att övrig introduktion, hur saker 
funkar på skolan och så som man kanske borde fått av skolledningen det fick man ju 
inte, för den här tiden som jag gick med, gick ju åt till lektionsplaneringar och 
lektioner, så det andra runt omkring fick man minsann ta reda på själv .(Siv) 
 
Rent allmänt kan man ju säga att mottagandet då, mottagandet är ju jättebra på den 
här skolan rent allmänt, trevliga människor och sånt där. Men man får ju ta reda på 
allting själv och det finns ju ingen handledning för att ta emot nya lärare på skolan. 
Alla lärare har ju så mycket med sitt, så dom har ingen tid. (Paul) 
 
Flera av de nyanställda lärarna kände sig tjatiga och tyckte det var jobbigt att behöva 
fråga om saker som var självklara för dem som arbetat på skolan under en längre tid.  
 
Vi är ganska många nyanställda här och dom upplever samma sak, man får hela tiden 
springa och fråga. Sånt där tycker jag, det skulle man förenkla. 
Jag fick hela tiden springa och fråga kollegor - , när gör man det här? Enkla saker för 
som kanske har jobbat i tio år här. (Paul) 
 
Man är lite rädd för att vara en börda i ett samarbete, i alla fall var jag det, men får 
man bara chansen så har man faktiskt en massa idéer. (Maria) 
 
Har man inget stöd av sina kollegor, då har man ingen att prata med. Och det är ju 
det mentorn ska vara till, det är ju den som ska vara mitt stöd. Jag har ju haft mentor 
på min senaste skola men inte haft stödet. (Eva) 
 
Jag har från allra första början känt mig otillräcklig. Jag har inte haft någon 
handledare eller mentor på skolan. Jag har inte haft något samarbete med min kollega 
i parallellklassen. Jag har känt mig ganska ensam och som jag sa otillräcklig. (Åsa) 
 
Första terminen hade jag ett visst stöd från kollegan i parallellklassen. Men sedan 
skar sig det samarbetet. Nu känner jag att jag har ett ganska stort stöd av 
specialläraren. (Åsa) 
 
Vi var hemskt många nya som började samtidigt denna höst och vi fick mycket bra 
mottagande från resten av kollegiet. Det var insparksfest, middagar på krogen och 
mycket socialt. I andra arbetslag var det flera nya och de hade varandra som stöd. Jag 
var den enda nya i mitt arbetslag, och mina kollegor hade inte riktigt tid för mig. De 
hade ju redan ett samarbete. (Maria) 
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Det stöd som de intervjuade ändå fått har varit på ett personligt informellt plan och 
inte på det pedagogiska. 
 
Jo men du vet, man skaffar kontakter helt informellt, det måste man ju göra för att 
överleva i jobbet. Du måste hela tiden skaffa mycket informella kontakter som kan 
hjälpa, och det gör man ju efter ett tag. Så nu upplever jag inte det här som ett 
problem även om jag fortfarande är nyanställd, det är ju bara min andra termin. Jag 
skulle i alla fall behövt sånt här stöd, framförallt de första månaderna. Jag vet inte hur 
andra skolor gör jag har bara erfarenhet från den här. (Paul)  
 
I början kände jag ett väldigt stöd inofficiellt från de andra, men inte professionellt, 
alltså handledning eller träffar med skolledningen eller sånt. (Anna) 
 
Behöver man det, är det bara att prata av sig, det är viktigt, man behöver prata om 
saker som har hänt. Vi gör det väldigt mycket här, jag har i och för sig inte så mycket 
att jämföra med, bara praktikskolorna. Här är det i alla fall lätt att prata med 
kollegorna. (Anna) 
 
Ja du vet, man satt veckan innan, bläddrade i böckerna och la upp veckan efter nästa 
kapitel i boken. Vi hade AE- träffar (arbetsenhet) en gång i veckan, men det var ingen 
praktisk planering direkt. Vi fikade och snackade lite skit om skolledningen. Eller 
redan från början pratade vi en del om ett projekt vi skulle ha nästa termin, men inget 
om det dagliga arbetet.(Maria) 
 
Det inte bara viktigt att känna stöd från kollegor utan också att få stöttning av 
skolledningen.  
 
De säger alltid att vi är på din sida när det är problem t. ex när det är strul med någon 
förälder eller någonting. Då kommer de och säger att vi står på din sida. Någon gång 
har jag bett dem vara med vid föräldramöte och då har de ställt upp. Men sedan är de 
ju måna om sina arbeten och sin ställning. (Åsa) 
 
Det var bra tycker jag. Jag blev väl mottagen och de stöttade upp och så där. De var 
måna om mig. Nä nu Siv nu jobbar du för mycket, nu måste du lugna ner dig lite, akta 
så du inte bränner ut dig och så där. – ska du verkligen ta på dig det där det kan jag 
lika gärna göra, jag har inga barn hemma och så där. Det var jätteskönt faktiskt. (Siv)  
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6.2 Föräldrakontakt 
Några av de intervjuade upplever föräldrakontakten som tung och krävande till och 
med som ångestladdad. De känner en rädsla inför uppgiften och otillräcklighet då de 
upplever att lärarutbildningen ej förberett dem tillräckligt för denna del av yrket. 
Andra däremot upplever inte föräldrakontakten som ett problem utan tvärtom, de har 
goda kontakter med föräldrarna och känner ett starkt stöd från dem. 
Ett gemensamt drag är dock att de upplever brister i lärarutbildningen vad det gäller 
kontakter med föräldrar. 
 
Två av de intervjuade upplever att de har goda kontakter med föräldrarna, medan en 
tredje konstaterar att kontakterna med familjerna varit krävande och att han haft stor 
hjälp av sin tidigare utbildning. De säger: 
 
Från föräldrar har jag fått mycket stöd. Från barn och föräldrar, men kan man väl 
inte säga det är jättekul att man är omtyckt att man känner att de kommer och säger 
jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjort det här året. Men det är kul när 
föräldrar kommer fram och säger samma sak. Man vet att man är omtyckt av 
föräldrarna. Föräldrarna tycker man gör ett bra jobb. Och när föräldrarna ser att 
ungarna lärt sig någonting då känns det bra. Jag har haft mycket föräldrar som varit 
intresserade, aktiva och verkligen kollat upp vad ungarna gör. Brytt sig om dem, helt 
enkelt. Det kunde ju lika gärna varit föräldrar som ”skit samma vad de gör i skolan” 
bara jag slipper ha dem hemma ungefär. Det finns ju sådana föräldrar med. Men här 
har jag haft mycket starka föräldrar som brytt sig som varit intresserade och kollat 
upp, dem har jag fått mycket respons av. (Eva) 
 
Det har faktiskt fungerat väldigt bra i den här klassen jag har haft. Det har inte varit 
några bekymmer alls. Inte så där konkret det kan väl alltid vara smågrejer men inte att 
de ringt och varit upprörda på någonting eller att jag har behövt ringa och skälla på 
föräldrarna utan det har alltid varit positiva kontakter. Sedan är det klart att man 
ringt hem och talat om att   ”din son har inte skött sig i skolan idag.” Men jag har 
aldrig blivit aggressivt bemött av någon förälder utan de tycker det är bra att jag 
ringer ……det har funkat jättebra. (Siv) 
 
Det har det inte varit några problem med. Jag har t o m fått bra kontakt med sådana 
föräldrar som man tidigare haft svårt att få kontakt med. Det är bara mer eller mindre 
bra kontakter. En del personer är väldigt öppna och lätt att få kontakt med andra är 
mer slutna och sedan har du de här som lever i den här tanken om att skolan det har 
jag inte med att göra. (Eva) 
 
Det var fem oerhört socialt belastade elever och det krävdes oerhört mycket 
föräldrakontakt hela tiden. Ja det var ju narkotikaproblematik och sånt då. 
Och så föräldrar som kanske inte är några direkta drömföräldrar precis. Men då i alla 
fall hade jag mycket hjälp av min erfarenhet från vården, jag har en utbildning som 
skötare i botten och jobbat som mentalvårdare. Det är ju inte samma sak men jag hade 
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ju samtalsmetodiken i bagaget. Ja, man skulle behövt någon psykologisk handledning 
och sånt där egentligen. Den lärare som hade tjänsten innan mig, han är ju 
sjukskriven, gick in i väggen totalt. För då är det så svåra situationer med hot om våld 
och såna saker förutom problemen i skolan och där kände jag att jag inte hade 
utbildning. Jag är ju inte spec. -lärare.(Paul) 
 
Tre av de intervjuade tycker att föräldrakontakten har varit något som de känt sig 
osäkra inför till och med något man haft ångest inför. 
 
Jag var totalt oförberedd för all föräldrakontakt. Det var lite ångestladdat när 
föräldrar började ringa hem på kvällar och ha frågor eller synpunkter. För det mesta 
var det korta samtal där de bad om ledigt för tandläkarbesök, frågade om friluftsdagar 
och sånt, men jag kände mig aldrig ledig. Jag kände mig hemskt osäker och tog även 
frågor och sånt som personlig kritik, jag hade inte informerat nog tydligt. Jag hade 
inga rutiner för hur jag informerade föräldrarna och fick ingen hjälp av 
någon.(Maria) 
 
Föräldrakontakten är det svåraste. Det är den som tynger mig mest. Det är det som 
oroar mig på kvällarna….. Jag kan inte säga vad det är men jag tycker det är oerhört 
jobbigt. (Åsa) 
 
När det gäller föräldrar som kanske ringer på kvällen och bara vill prata av sig och 
kanske tycker det är för många röda prickar i matteboken eller så brukar jag hänvisa 
dem till utvecklingssamtalen eller så pratar jag med dem en liten stund, man försöker 
att vara trevlig men ändå inte för öppen om sig själv (Åsa) 
 
En annan sak är att jag känner mig otillräcklig för att jag inte har någon 
livserfarenhet. Jag kan känna att jag är rädd när jag pratar med föräldrarna. Jag 
hoppas inte de tänker så, men jag tänker så. Likadant är det att jag uppfattas väl som 
ung. Jag kan ta ett exempel. När jag kommer in i lärarrummet och en annan kollega 
säger att elever får inte vara här. Det känns. (Åsa) 
 
För jag tycker att jag inte var tillräckligt förberedd på det här med utvecklingssamtal 
och inte allt det där som ingår i att vara klassföreståndare på nått sätt. Jag var i alla 
fall förberedd till tänderna inför utvecklingssamtalen. Jag hade skickat ut brev med 
syftet för utvecklingssamtalen, frågor om läxläsning och annat och även presenterat 
mig själv. Sen ringde jag till alla personligen och bestämde en tid men det blev ett 
antiklimax för de förstod inte svenska så bra, så även själva samtalen blev ganska så 
enkla. (Anna) 
 
De första organiserade föräldrakontakterna; föräldramöten och utvecklingssamtal har 
upplevts som en utmaning. Två av de intervjuade nämner kravet de ställer på sig själva 
på sig att vara den som upptäcker fel och som kan besvara frågor från föräldrarna: 
 
Vid utvecklingssamtal så använder jag böcker –det finns böcker om utvecklingssamtal. 
Jag vänder mig väldigt mycket till litteratur. Jag tycker att utbildningen tog upp 
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alldeles för lite om föräldrakontakten – T. ex vad säger man vid ett föräldramöte? 
Eller vad är syftet med ett föräldramöte. Utvecklingssamtal – man ska anteckna men 
Vad ska jag skriva? Hur mycket ska barnen vara med? Måste de vara med? Väldigt 
dåligt under utbildningen. (Åsa) 
 
Men jag frågade de andra lärarna hur de gjorde, och kollade en broschyr om 
utvecklingssamtal som fanns på skolan, för det här med utvecklingssamtal hade vi ju 
inte fått någonting om på utbildningen, tycker jag. (Anna) 
 
Man vill själv upptäcka om en elev har gjort ett stavfel och jag vill inte att en förälder 
eller specialläraren ska behöva påpeka det. Det ska vara jag som upptäcker det. Att 
känna sig otillräcklig på det sättet. (Åsa) 
 
Jo alltså, jag hade förberett mig ordentligt, skickat ut dagordning innan och visste 
precis vad jag skulle säga. Jag kunde svara på allt, men utom en fråga kommer jag 
ihåg. Föräldrarna undrade över en kollektiv bestraffning jag gett klassen som jag fick 
förklara och motivera. Jag hade nämligen dragit in klassens timme för att jag tyckte 
att de inte fixade det. Eller det var några som inte fixade det. Men föräldrarna 
accepterade min förklaring och förstod mig. Det kändes som min första prövning var 
över efter föräldramötet. Efter det kände jag mig accepterad som klassföreståndare 
och det var bara att köra på.(Maria) 
 
Hur många andra yrken är det som någon lägger sig i vad jag gör. En snickare? OK 
han gjorde fel då är det bara att riva och göra om. Men om jag gör ett fel så ska hela 
världen vändas upp och ner. Det ska ringas och det ska anmälas och det ska……. 
Låt mig sköta mitt och se till resultatet. Ge mig tid.(Åsa) 
 

6.3 Planering 
En del av de intervjuade upplever att planeringen tar mycket tid och kraft i anspråk. 
Planeringen är i många fall mycket detaljerad. En av de svåraste uppgifterna för en 
nybörjarlärare är att planera tidsåtgång för olika arbetsområden. Vidare framhåller 
lärarna sina bristande kunskaper om vad eleverna ska lära sig och när de ska göra det. 
 
Jag visste det här med att man skulle gå in, man skulle ha en lektion och 
lektionsplanera. På praktiken så hade jag max två lektioner på en dag. Jag tyckte det 
nar tungt nog och så visste jag liksom när jag skulle få mitt schema, att okej jag har 
liksom tre till fem lektioner varje dag som ska vara färdig förberedda. Det var det jag 
gick och tänkte på liksom under jullovet och det kommer att ta en sån tid för jag satt ju 
hela kvällarna under praktiken, hur ska jag hinna dubbelt så många lektioner. Jag 
kände mig väldigt stressad över det och tänkte i stort sett bara på det med 
lektionsplaneringarna. (Anna) 
 
Ja det tror jag, det känns som jag lär mig olika saker hela tiden, det där med 
planerandet det håller jag fortfarande på att lära mig. Eftersom det är ju jätte mycket 
kvällar som jag sitter och planerar fortfarande och det är ju tungt. Tänkte faktiskt på 
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det i söndags sen jag har börjat jobba så har jag aldrig, aldrig, aldrig nånsin känt mig 
ledig en söndag kväll, och jag känner liksom press på mig, jag tycker det känns jobbigt 
att jag alltid måste ta itu med att förbereda mig och göra någonting inför 
måndagen.(Anna) 
 
Det allra svåraste för mig har nog varit …tidsplanering. Att känna nu kommer jag att 
hinna med allting. Att planera in och känna att nu ska jag göra det här arbetsområdet 
om jag gör det på den här tiden så kommer jag att hinna med det här och det här 
också. Det tycker jag har varit svårt. Och sedan har jag en väldig spridning på klassen 
då. Att känna att alla får del av det här viktiga och så där. Det tycker jag har varit 
svårt – individualiseringen i arbetsområdena. De bitarna tycker jag har varit svårt, att 
känna att alla elever får det de ska. (Siv) 
 
Väldigt mycket diskuterande, väldigt mycket planerande efter att man gått och lagt sig, 
när man egentligen ska sova då kommer allt upp. Man ligger och funderar på vad man 
ska göra dagen efter eller veckan efter. Planera, planera, planera. Så när man är på 
jobbet och sedan när man väl kommer hem då är man precis tom i huvudet (Eva) 
 
Det är inte bara planeringen som tar tid utan också saker som inte direkt har med 
lektionerna att göra, till exempel konferenser och möten. 
 
Alla dom här sakerna runt omkring, konferenser och alla möten, det upplevde jag som 
väldigt jobbigt under våren, för jag upplevde det som väldigt tungt att förbereda till 
lektionerna. Det tog mycket tid och tog mycket kraft av mig. (Anna) 
 
Hälften av de intervjuade beskriver att de känt stor osäkerhet och att de saknat en 
struktur för hur de ska bedriva undervisningen. Denna struktur hämtas ofta från 
läromedel samt lärarhandledningar.  
 
I början detaljplanerade jag varje minut för att fylla ut tiden. Då var jag nog inte en så 
inspirerad lärare, gick mycket efter böckerna. (Maria) 
 
Jag hade under min sista praktik varit väldigt ambitiös och haft en bra handledare. 
Det gjorde att jag hade en massa användbart material tillverkat. Det svåraste var att 
organisera arbetet, tycker jag. Minsta misstag och det blev kaos. Grupparbeten var 
svåra att genomföra, man var tvungen att vara så strukturerad för att få eleverna att 
arbeta. (Maria) 
 
Det funkade ibland bäst om jag hade katederundervisning och det hade jag ju lärt mig 
under utbildningen att det var fult. En annan sak som var ganska rolig var att jag var 
tvungen att leta reda på en OH-projektor i källaren, en gång. Alla hade burits ner för 
det ”ansågs” inte vara bra pedagogik att använda en OH-projektor. (Maria) 
 
Efter några månader tog en annan lärare i min årskurs kontakt med mig och ville 
planera ett tema tillsammans med mig. Det var jätteskönt för då fick jag lite struktur 
på vad jag skulle göra. (Maria) 
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Det jag vänder mig till är böcker och läromedel när det gäller vad jag ska ta upp. Jag 
kan t o m  använda böcker som är baserade på Lgr 80 för där finns struktur. För det 
är något jag saknar struktur. Vad ska tas upp? För någon som hållit på i 25 år 
behöver inte oroa sig – när ska man ta upp om vikingatiden? Eller vilken energi ska 
man lägga ner på det? Jag vet inte det. (Åsa) 
 
30 elever, nyutbildad, ovan, ingen mentor och i och med att jag är SO-lärare så som 
klasslärare visste jag ju inte vad jag skulle göra i princip. Men det fanns ju åtminstone 
böcker så där kunde jag ju följa böckerna. Du hade ju en svenska bok och övningsbok 
i svenska så du kunde ju köra på i övningsboken och plocka det du tyckte var vettigt 
och bra i svenska boken och engelska likadant och matten. Det var ju bara att sitta 
och läsa lärarpärmarna där och så göra sitt bästa och hoppas att något var rätt i 
varje fall. (Eva) 
 

6.4 Utveckling/reflektioner 
De intervjuade upplever sig inte ha tid för en strukturerad reflektion. Detta innebär inte 
att de ej reflekterar över sin lärargärning. Reflektionen menar de sker kontinuerligt 
men kanske inte på ett medvetet sätt. Två av de intervjuade använder sig av skrivandet 
i någon form, dels loggbok och dels dagbok, men ser det inte som ett hjälpmedel för 
reflekterande, utan det har andra funktioner. 
 
Morgondagen den, den har redan gått. Det är alltid framåt och just nu som gäller. Så 
det är såna där grejer som ställer till det första tiden, det går så jävla fort allting. 
Så en del misstag har man ju gjort; glömt nått och sen får man försöka pussla ihop i 
efterhand. (Paul)  
 
Nej det har jag inte. Däremot har jag en del elever i klassen som kräver mycket energi 
och då har jag i samråd med skolledningen valt att skriva loggbok över de här barnen 
för att också kunna visa upp för föräldrarna vid ett eventuellt samtal med dem. Då blir 
de  t ex skällde på Erik idag, så tänker jag efter igen - varför? Så det blir som en 
dagboksanteckning över det och det är väl över de tillfällena jag reflekterar. Men jag 
har inte tid att sitta ner och tänka efter. Det är något jag skulle vilja. (Åsa) 
 
Skriver dagbok gör jag, för att få ur mig.(Eva) 
 
Det är något man skulle vilja göra mycket mer. Kunna sätta sig ner när man gjort ett 
arbetsområde eller vad det är det är inte säkert det handlar just om att man gjort en 
lektionsplanering eller arbetsområde det kan vara andra saker man gör också 
konfliktlösning och sånt som man gör i skolan då att man skulle ha mer tid att sitta ner 
och reflektera över det kanske i arbetslaget och så, men den tiden räcker ju aldrig. I 
alla fall inte i vårat arbetslag. (Siv) 
 
Det är sån tid man måste ta sig, men det tar jag mig lite dåligt av. Det är kanske 
därför jag inte jobbat 70 timmar. Jag menar jag borde nog göra det mer känner jag 
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själv ibland, men samtidigt har man nog …man reflekterar nog hela tiden men inte så 
att jag sätter mig ner och skriver ner saker       och ibland skulle man nog göra det. 
Det gör jag inte för det hinner jag inte.(Siv) 
 
Maria och Anna menar att de har utvecklats i den meningen att de ser annorlunda på 
sin undervisning och sin lärarroll, inte minst i avseende på planering. En del av 
utvecklingen har till grund att de dragit lärdom av de misstag de begått och de 
erfarenheter de fått genom det. 
 
Jag tror att man måste ha misslyckats en massa för att bli en bra lärare. I början är 
man nog hemskt teoretisk och tycker att det här borde eleverna fixa. - Det här är en 
text lämplig för den här årskursen. Då tänker man inte på Kalle som bara kluddar på 
bänken och är allmänt anti. Den typen av elever tar mycket energi första året. Alla 
konflikter är jobbiga. Nu blir jag arg utan att det tar så mycket på krafterna. I början 
var jag helt slut efter en konflikt med en elev. 
Förr blev jag arg på riktigt, nu blir jag hemskt sällan riktigt arg. Jag ”låtsas” att jag 
är arg och det räcker. Man orkar inte bli arg, men det inser man och reagerar som 
man ska ändå. Det är det där när man blir lite proffs-arg, förstår du?(Maria) 
 
Jag tycker inte att jag gör sämre lektioner nu, nästan bättre istället p.g.a. att jag inte 
är så fixerad vid det där ämnesmässiga, jag får in ämnena men jag kan nu även ta 
mycket mer hänsyn till klassens sammansättning och vad som funkar. Funkar 
diskussioner eller inte, nu känner jag dem så pass bra, det är andra saker än ämnet 
som tar tid nu.(Anna) 
 
Jag har blivit bättre på att ordna andhämtningsperioder både för mig och eleverna. 
Projekten kan inte avlösa varandra utan det måste finnas tid för att slappa lite också, 
titta på filmer, hade lite socialt. Under den tiden hinner jag rätta undan och förbereda 
mig för nästa projekt. I början jobbade jag i ett och hann aldrig reflektera och avsluta 
saker och ting.(Maria)  
 
Det känns inspirerande att höra Paul, Maria och Eva berätta om vad det är som får dem 
att fortsätta vilja vara lärare. De menar att det som gör yrket värt att utöva är mötena 
med eleverna och alla deras olika personligheter, att vara med om deras utveckling, att 
väcka intresset, att nå fram och bygga upp ett samspel i klassrummet: 
 
Jag har ju fått möjligheten att styra undervisningen själv, väldig frihet att jobba efter 
mina egna pedagogiska måttstockar, men detta för med sig ett stort ansvar också. 
Utmaningen är ju att möta alla olikas behov, och jag upplever verkligen att vi har alla 
möjligheter att hjälpa eleverna med det som sker i skolan. Sen är det ju så det har jag 
ju insett nu att eleven också måste bjuda till om det ska ske nått, jag tar inte på mig 
allt själv. (Paul) 
 
Jag upptäckte att man kunde ha riktigt roligt i ett klassrum, t ex vi gjorde sketcher som 
var helt sanslösa, roliga historier och det var en kick när jag upptäckte att eleverna 
lärde sig och utvecklades. Jag upptäckte att läraryrket var mer av ett samspel än vad 
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jag trott innan. Sen ser man att alla elever är personligheter och det är också häftig. 
När vi blev trygga tillsammans så var det roligt att kunna spela på det och få 
spännande situationer. Jag upptäckte också att jag hade trevliga kollegor. Jag trodde 
att det skulle vara tråkigt och trist i ett lärarrum, men vi hade jätteroligt.(Maria) 
 
Man kan ju inte ha ett roligare yrke, det har jag svårt att tänka mig vad det skulle 
vara? Jag vet inte. Det är ju skitkul, hela tiden händer så mycket, alla möten och alla 
lektioner, allt som snackas det är ett sånt drag hela tiden. Det som är roligt det är när 
man når fram, när man märker att elever som det inte gått så bra för i skolan kan 
komma fram liksom och fråga om saker, intresserar sig igen, bryr sig. Skriva saker 
som…, ta till exempel vi skrev filmmanus och dyslektiker skrev sida upp och sida ner. 
Jag hade ett helvete att rätta det dära sen. När man når fram så då är det helt 
underbart, och det gör man rätt ofta. Sen finns det ju vissa dar då inget funkar, inget 
lyckas det kvittar vad du gör. Vissa dagar så åker man hem och känner sig precis 
bedrövlig och ibland hur bra som helst! Just de där känslorna som man kan få, dom 
betyder väldigt mycket för mig. Då känner jag att jag lever, att jag har ett yrke som 
handlar om något som är viktigt, förstår du!(Paul) 
 
Just lärandet är ju så roligt. Jag lär mig av eleverna och de lär sig av mig. Det är ju 
ett utbyte. Sedan har vi ju alla dessa konferenser, möten och tuggande, tuggande, 
tuggande som inte leder någonstans. Oplanerade, ostrukturerade grejer som dyker 
upp . Jag tror att alla som blir lärare känner samma sak. Det är inte det som är yrket.. 
Yrket det är att få med eleverna, få igång dem. Åh woow jag kan det här. Hitta nytt, 
söka nytt……(Eva) 
 
Lärarjobbet upphör inte efter att skolklockan ringt ut för dagen. Som lärare tar man 
med sig sina elever och deras problem hem i tankarna. För Anna, Åsa och Eva har 
detta periodvis inneburit många sömnlösa nätter, känslor av nedstämdhet och 
kraftlöshet. Möjligheten att stänga av sina känslor för eleverna och skolan efter 
skoldagens slut är inte läraren förunnat, menar de. Det är däremot viktigt att lära sig 
sätta gränser för hur mycket man ska låta lärararbetet gå ut över fritiden. 
 
När eleverna berättar saker, hemska saker, som händer dem, då har jag känt att jag 
blir trött, fysiskt utmattad. Man får höra och veta så mycket och man kan ligga hemma 
och känna sig så jäkla deppig utan att förstå varför, för att det är inget i ens eget liv 
som är dåligt. Så på så vis kan ofta skolan vara med när man är ledig, förstår du vad 
jag menar? Det kanske är ens eget fel att man tar åt sig för mycket, man måste nog 
lära sig att inte ge för mycket av sig själv, det är väl där någonstans jag är nu. Det tar 
så mycket på krafterna, men det ger också tillbaka mycket. Det är det här jag håller på 
och lär mig nu, att sätta gränser för hur mycket tid eleverna ska få ta av min dag. Jag 
får ingen handledning men vi har pratat om att få träffa kuratorn. Han har också 
erbjudit mig att komma och få prata och det ska jag nog ta. Jag skulle vilja ha mer tid 
att lägga, men jag upplever att jag inte hinner samtidigt som jag omöjligt kan förstå 
var jag skulle få den tiden ifrån. Fast det där går i perioder, ibland sitter man till tolv, 
ett på natten och ibland får man sova. Just nu är det i alla fall väldigt roligt att vara 
lärare! (Anna) 
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Nackdelen är ju att det blir för mycket, jobbet följer med en hem. Jag har ju familj 
också, med en tonårsdotter och allt vad det innebär. Allt tar ju sån tid i början och det 
blir lätt så att man tar hem grejorna istället för att man gör dem på arbetstid. Det blev 
väldigt lite tid över till familjen. (Paul) 
 
Jaa….eller jag hade inga direkta förväntningar så att jag trodde att det skulle vara 
glamoröst på något sätt. Men det är tuffare än vad jag trodde. Samtidigt som det gett 
mycket. Men det är nog viktigt att man provar många olika skolor. Sedan är jag inte 
helt främmande för att börja läsa vidare själv, ännu mer. Det känns inte som om jag är 
färdig än.(Åsa) 
 
Ja, nätterna. (Skrattar) Det är ju nätterna då snurrar det. Jag har t o m drömt om min 
klass under loven att jag haft lektioner…. Så det har varit väldigt mycket drömmande 
faktiskt om klassen. (Eva) 
 
För det händer tusentals saker och hälften av dem känner man osäkerhet kring och 
funderar över om man gjort rätt. Då är det ju nätterna man tar till.… men sova 
behöver man faktiskt, konstigt nog. Sedan finns det ju tabletter. (Eva) 
 

7 DISKUSSION 
 
Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur man som ny lärare upplever sin situation 
under sin första yrkesverksamma tid. Vi valde att använda oss av en öppen 
intervjumetodik för att i så liten utsträckning som möjligt styra intervjuutfallet. Detta 
utgjorde också en osäkerhetsfaktor eftersom vi inte på något sätt kunde förutse de 
intervjuades svar. Vi anser att intervjuerna gett nyanserade svar. Undersökningen 
bygger på intervjuer med sex personer. Detta begränsade antal gör att de mönster och 
likheter i de intervjuades utsagor som vi har upptäckt inte kan ses som representativa 
för alla nyfärdiga lärare. För att få en mer korrekt bild krävs ett betydligt större 
underlag. 
 
Vad det gäller hur man upplevt det första året har vi jämfört de intervjuades 
erfarenheter med vad litteraturen har att säga om nya lärares situation och den 
utvecklingsprocess de genomgår under sin första yrkesverksamma tid 
De nya lärarna känner glädje, entusiasm och en förväntan över att äntligen få börja 
utöva sitt yrke och pröva sina vingar. Samtidigt har de känt en oro över att komma ut i 
verkligheten, man har haft en känsla av övergivenhet och otillräcklighet trots sina 
långa studier på lärarhögskolan. Även om de intervjuade berättade om de många tunga 
och krävande arbetsuppgifterna som de inte kände sig förberedda på upplevde vi ändå 
att de flesta trots detta finner en stor glädje i att vara lärare. 
 
Att vara tillräckligt förberedd och känna sig mogen att ta steget från den trygga 
studenttillvaron till den ansvarstyngda yrkesrollen är något som vi tror att de flesta 
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känner en stor osäkerhet inför. En del av vårt syfte med detta arbete var att själva 
förbereda oss bättre genom att ta del av andras erfarenheter. 
 

7.1 Hur har nyutexaminerade lärare med tjänster i år 4-6 respektive år 7-
9, upplevt sitt första år?  

För att underlätta läsningen av och möjligheten att jämföra materialet kommer vi att ha 
samma disposition som tidigare i arbetet. 
 

7.1.1 Introduktion 
Vid en jämförelse mellan hur intervjupersonerna upplevt sin introduktion och det vi 
funnit i litteraturen kan vi se en tydlig överensstämmelse. Intervjumaterialet visar att 
fem av sex av de tillfrågade inte fått någon eller mycket knapphändig introduktion. En 
av dem uppger att introduktionen varit mycket bra. 
Skolorna (kommunerna) som representerats i intervjumaterialet har i de flesta fall 
ingen uttalad strategi för att ta emot ny personal. Detta trots arbetsgivarens skyldighet 
enligt Arbetsmarknadslagen (Arbetsmiljölagen kap.1 §§ 1-2, Lag 1994:579) att 
introducera personal så att man på det sättet kan minimera kommande risk för ohälsa. 
Nytell (1991, i Isberg 1996) framhåller bristen från framförallt skolledningen vid 
introduktion vid arbetsplatsen. Detta stämmer även med det som exempelvis 
Magnusson (1998)skriver då han menar att nya lärare ofta får en bristfällig 
introduktion och får arbeta efter ”sink or swin” – principen. En konsekvens av denna 
brist på gemensamt förhållningsätt är att den nya läraren känner sig ensam med sina 
frågor och problem som uppstår. Vi anser att detta beror på den stora skillnaden i 
lärarutbildningens tillfälliga kontakter med skolans verklighet under praktikperioderna 
och den verklighet man som ensam ansvarig lärare för en klass möter. De intervjuade 
känner sig inte förberedda för den totala arbetsuppgiften som en lärare har. Därför är 
en bra introduktion på arbetsplatsen ovärderlig och av stor vikt eftersom 
praktikperioderna inte ger en fullständig bild av vad det verkligen innebär att vara 
lärare. Precis som Maltén (1995) hävdar att det är en omtumlande upplevelse att börja 
som lärare på grund av skillnaden mellan förväntningarna på yrket och den faktiska 
förhållandena.  
 
Vi drar samma slutsats som Kveli (1994) att en av fällorna som en ny lärare kan 
hamna i är att ha en begränsad bild av vad det innebär att vara lärare. Detta beror på att 
man grundar bilden på sina egna erfarenheter från skoltiden Man har längre erfarenhet 
av att vara elev än att vara lärare. Sådana omständigheter kan i sin tur leda till att man 
hanterar dagens skolverklighet enligt gårdagens modeller. Att dessa gamla beprövade 
metoder inte fungerar kan komma som en chock för många och skulle kunna 
förebyggas genom att varje ny lärare har en handledare eller mentor som hjälper till så 
att anpassningen till yrkeslivet sker så smärtfritt som möjligt. 
 
Handledning och mentorskap är något som alla de intervjuade önskade, men som 
endast två av sex fått del av. Den ena av de intervjuade som fått handledning upplevde 
den som bristfällig och till ingen nytta. 
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7.1.2 Föräldrakontakt 
Ingen av intervjupersonerna har uppgett att de som lärarkandidater under sina 
praktikperioder haft möjlighet att vara med vid utvecklingssamtal respektive 
föräldramöten. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att flera av de intervjuade 
känner sig totalt oförberedda på dessa områden. 
 
Flising, Fredriksson och Lund (1996) poängterar vikten av en fungerande kontakt 
mellan hem och skola. Författarna menar dock att detta område innebär ett 
orosmoment och en stressfaktor för många lärare. En anledning till detta kan enligt 
författarna vara lärarutbildningens brister och oförmåga att förbereda nya lärare på 
detta viktiga inslag i yrket, föräldrakontakten. 
 
Hos de intervjuade kan vi se en stor spridning av hur föräldrakontakterna upplevs. Allt 
från ångestframkallande till en källa för stöd och hjälp. Vi kan ändå trots denna 
spridning se en samstämmighet i att lärarutbildningen har brister på detta område. Att 
vissa av de intervjuade klarar föräldrakontakten bättre än andra anser vi bero på andra 
faktorer än utbildningen. En sådan är åldern hos de nya lärarna. Här kan vi se att de 
äldre nya lärarna har en naturlig auktoritet som är åldersrelaterad. De kan dra nytta av 
sin egen livserfarenhet något som de yngre inte av naturliga skäl kan utnyttja i samma 
utsträckning. De yngre kan på så vis hamna i ett känslomässigt underläge i förhållande 
till föräldrar och vårdnadshavare. Ytterligare en faktor som vi menar har betydelse är 
om den nyutbildade läraren har egna barn eller ej. De som har egna barn, då framför 
allt barn i skolåldern eller däröver, har erfarenheter som de kan dra nytta av i sin 
yrkesverksamhet. 
Vi ser det som positivt att det inom yrkeskåren finns denna variation av tidigare 
erfarenheter och bakgrund. Detta, en bred kompetens, framhåller Kveli (1994) som en 
nödvändighet för att dagens skola ska klara de utmaningar den står inför. 
Vi ser även en skillnad i förhållningssätt vid konflikthantering mellan de yngre och de 
äldre. Colnerud & Granström (1996) hävdar att erfarna lärare, experter, och oerfarna 
lärare, noviser, skiljer sig åt i sitt sätt att hantera konflikter. Noviserna vill ha en färdig 
mall att handla efter medan experterna har kommit till insikt om att en sådan inte 
existerar utan det är upp till varje individ att själv hitta en bas för handlingsalternativ. 
Vi menar att detta resonemang gäller i en vidare bemärkelse. Eftersom läraryrket 
kräver en viss personlig mognad och självinsikt kan de äldre nya lärarna ha en fördel 
då de i de flesta fall hunnit ”hitta sig själva” och på så sätt lagt en grund för sitt 
handlande. 
 

7.1.3 Planering 
Planering kommer alltid vara en dominerande del av en lärares arbete. Vi har i vår 
studie kunnat konstatera en utveckling i de intervjuades förhållningssätt till 
planeringsarbetet. Under den första tiden som lärare är det mycket som skapar 
osäkerhet, exempelvis bristande erfarenheter då det gäller elevkontakt, en allmän 
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osäkerhet kring lärarrollen och hur undervisning ska organiseras, det didaktiska arbetet 
och att beräkna tidsåtgång för olika områden. 
För att nå en ökad säkerhet och trygghet lägger därför nya lärare ner mycket energi 
och tid för planering. Planeringen blir ett medel för att uppfylla önskan att uppnå en 
struktur i vardagsarbetet, eftersom den nya läraren har ett behov av att känna kontroll 
över arbetssituationen i klassrummet. Kveli (1994) poängterar planeringens vikt och 
betydelse för lärarens beredskap att hantera oförutsedda situationer.  
 
Vi konstaterar att nya lärares mål för planeringen är att eleverna alltid är sysselsatta 
och att lektionerna flyter på. Stöd för denna iakttagelse finner vi bland annat hos 
Magnusson (1998) som skriver att planeringen ofta inriktas mot själva aktiviteten och 
inte mot ett mål. Tidsperspektivet på planeringen är för de nya lärarna relativt 
kortsiktigt, ofta lektion för lektion, för en del till och med minut för minut. 
 
Vi ser ett samband mellan det korta tidsperspektivet i planeringen och avsaknaden av 
ett långsiktigt mål med undervisningen. Vi kan även se en utveckling i de intervjuades 
förhållningssätt till planeringen under det första året. Exempel på detta är Annas och 
Marias redogörelse om hur de gick från att i början planera nitiskt minut för minut och 
att lägga stor vikt vid det faktamässiga innehållet i sina lektionsplaneringar, till att de 
utvecklade ett mera avslappnat förhållningsätt gentemot planeringen eftersom de har 
fått en kännedom om elevernas nivå och vilka arbetssätt som fungerar. Kopplat till 
deras utveckling av planeringen är även den ökande självkännedom de uppnått. De 
låter sig inte längre enbart styras av ämnet utan utgår i mycket högre utsträckning från 
vad som passar deras personlighet och lärarstil samt vad som passar 
elevsammansättningen. 
 

7.1.4 Utveckling/reflektion 
För att utvecklas i sin yrkesroll krävs en aktiv medveten reflektion över sitt sätt att 
arbeta och sina motiv. Vi har funnit att nya lärare inte gör detta i tillräcklig 
utsträckning. 
Samtliga de intervjuade är eniga om att de ej har tillräckligt med tid för en medveten 
reflektion. Ett skäl till att det förhåller sig så är som vi ser det den arbetsbörda och 
tidspress som de nyutexaminerade lärarna upplever under sin första tid i yrket. Om 
reflektion sker, sker den i de festa fall omedvetet och utan genomtänkt strategi. Detta 
stämmer med det Isberg (1996) skriver, han framhåller att skillnaden mellan erfarna 
och oerfarna lärares reflektion är förmåga att fokusera sin reflektion så att de 
bakomliggande orsakerna framträder och inte bara konsekvensen av de träffade. 
Vi ser ett samband mellan nya lärares stressiga situation och deras oförmåga att 
fokusera i sin reflektion. Detta ser vi som något naturligt, då den första tiden i yrket 
handlar om ”att överleva” inte så mycket att reflektera över det man gjort eller det som 
hänt. Detta ger upphov till ett moment 22 liknande situation, då man inte kan utvecklas 
utan reflektion samtidigt som man inte kan börja med en djupare reflektion förrän viss 
utveckling skett (Lendahls m. fl, 1996). 
I litteraturen har vi funnit verktyg för att strukturera reflektionen, exempel på sådana 
verktyg är dubbelloggen och dagboksanteckningar (Lendahls m. fl., 1996). Dessa 
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metoder är effektiva eftersom just skrivandet innebär en distansiering till sig själv och 
det som inträffat. Detta utgör en grund för ett effektivt reflekterande. Två av de 
intervjuade använder sig av skrivandet i denna process. 
 
De intervjuade upplever trots allt att de utvecklats under den första tiden. Mycket tack 
vare att de dragit nytta och lärdom av de misstag de begått och att de så småningom får 
tid till en mer strukturerad och medveten reflektion. 
 

7.2 Finns det någon skillnad mellan år 4-6 respektive år 7-9 lärares 
upplevelser? 

 
Vår förhoppning var att vi genom både litteraturstudier och de intervjuer vi gjort skulle 
kunna besvara frågeställningen om det finns någon skillnad mellan hur år 4-6 lärare 
och år7-9 lärare upplever sin situation under sitt första arbetsår. Denna frågeställning 
har ej kunnat besvarats med hjälp av litteraturen då vi ej funnit någon forskning som 
behandlar just detta perspektiv. I vår genomgång av intervjumaterialet har vi inte 
lyckats finna några uttalade skillnader mellan lärares upplevelser i olika årskurser. 
Detta innebär inte att det inte finns någon skillnad, utan att det snarare är ett resultat av 
att vi inte styrde våra intervjuer och därför inte påverkade resultatet för att möta våra 
frågeställningar. Men vi anser oss dock fått intrycket då vi jämfört intervjuerna att det 
kollegiala stödet lärare emellan är större i år 4-6 än år 7-9. Anledningen till detta tror 
vi beror på att kontakten mellan klasslärare i år 4-6 är större än den mellan 
ämneslärare i år 7-9. 
 
Orsaker som vi däremot anser oss kunna se som betydelsefulla vad det gäller hur lärare 
upplever sitt första år i yrket är deras ålder. Vi ser ett mönster som består i att de äldre 
mer livserfarna nya lärarna klarat övergången från lärarstuderande till yrkesverksam 
lärare bättre än de yngre som kommer direkt från gymnasiet till lärarutbildningen och 
därför saknar annan yrkeserfarenhet eller utbildning. Ytterliggare en orsak som 
påverkar mötet med verkligheten är om de nya lärarna har egna erfarenheter som 
föräldrar eller inte.  
 
Dessa orsaker skulle kunna ligga till grund eller som infallsvinkel för ett framtida 
examensarbete.  
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8 Slutord 
Utgångspunkten för vårt examensarbete var att vi ville ta reda på så mycket som 
möjligt om det första året som lärare då vi från olika håll fått höra om hur jobbig den 
första tiden är. Vad kunde vi förvänta oss – Himmel eller Helvete? 
Efter att ha skrivit detta arbete inser vi att det inte finns något enkelt svar på denna 
fråga men det råder ingen tvekan om att den första tiden är omvälvande med både 
positiva och negativa upplevelser, eller som Paul uttrycker det: 
 

”Vissa dagar så åker man hem och känner sig precis bedrövlig och 
ibland hur bra som helst!” 
 

En del av intervjumaterialet visar på brister i hur lärarutbildningen och kommunerna 
förbereder och tar hand om de nya lärarna. När lärare i brist på stöd tvingas ta 
psykofarmaka för att orka fortsätta, eller har ångest inför sina arbetsuppgifter funderar 
man över sitt yrkesval. Vi hävdar att de som utmålar läraryrket som ett kall, något som 
kräver en arbetsinsats utöver det normala, gör fel. Det finns en risk anser vi att 
läraryrket förknippas med självuppoffring eftersom ordet ”kall” har något av denna 
betydelse i sig. Lärare är ett yrke som kräver stor medmänsklighet och förmåga att visa 
empati. Därför måste arbetsgivare och elever inse att läraren i första hand är en 
människa som behöver stöd och respons för att kunna fungera i sin yrkesroll. 
 
För oss personligen har det varit väldigt lärorikt att skriva detta examensarbete och vi 
har båda haft stor nytta av de erfarenheter som arbetet givit oss då vi parallellt med 
skrivandet börjat våra första tjänster. Vi har genom examensarbetet tvingats, att på ett 
aktivt sätt, reflektera över vår lärarroll i en mycket högre utsträckning än vad vi annars 
skulle ha gjort. Detta har utvecklat oss mycket både personligen vad det gäller ökad 
självinsikt men också professionellt då vi har blivit mer medvetna om de val lärare gör 
och de konsekvenser valen medför. 
 
Vi har kommit till insikt om att man måste sätta gränser för hur mycket tid man lägger 
ned på sitt arbete för att kunna behålla lusten att utöva yrket. Denna gränsdragning kan 
vara svår att göra då det alltid går att vidareutveckla arbetsuppgifterna vare sig det 
gäller planering eller elevvård. Detta är ofta en mycket dyrköpt erfarenhet som många 
nya lärare gör men som vi tillgodogjort oss genom att dra nytta av andras erfarenhet 
 
Arbetet har också genererat intressanta diskussioner på våra arbetsplatser vilket 
medfört en ökad medvetenhet om lärares arbetssituation bland våra kollegor. 
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Maltén (1995) skriver att det är först när läraren kommer till sin första egna tjänst, som 
den totala läraruppgiften framstår klart och tydligt. Detta upplevs som omtumlande. 
Vad kan en lärarstuderande göra för att stå bättre rustad inför denna konfrontation med 
verkligheten? 
 
Som svar på denna fråga har vi gjort en personlig sammanställning såväl utifrån vår 
egen erfarenhet från första året men också från intervjuerna i arbetet samt litteraturen 
vi tagit del av. Denna redovisas nedan. 
 

• Kräv en grundlig introduktion på arbetsplatsen! Det är varje arbetsgivares 
lagbundna skyldighet att ge en nyanställd en sådan. 

 
• Sätt en gräns för arbetstiden! Som lärare blir man aldrig färdig, det finns 

alltid nya arbetsuppgifter och måsten. 
 

• Sök kontakt med kollegor! Det är aldrig fel att fråga. Man behöver prata av 
sig och utbyta tankar. 

 
• Våga vara dig själv! Var ödmjuk, man kan inte allt. 

 
• Ha inte för höga förväntningar! Att gå från ny till erfaren lärare tar många 

år. 
 

• Var inte rädd för att misslyckas, men lär av dina misstag!  
 

• Uppfinn inte hjulet igen – stjäl andras idéer! Fråga andra lärare om 
material och anpassa det till din stil 
 

• Planera är viktigt - men det finns gränser! Försök vara målinriktad. 
 

• Reflektera mera! Använd en strategi för att göra din reflektion medveten. 
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