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Detta examensarbete är en studie av hur nyexaminerade lärare uppfattar den första tiden i 
yrket. Vi har valt att undersöka vilka upplevelser lärare har, hur behovet av stöd har 
tillgodosetts, hur samarbetet med kollegor/arbetslag fungerat och slutligen vilka orsaker de 
intervjuade lärarna ser som skäl för att lämna yrket. För att få en bild av hur den första tiden 
uppfattas har vi valt att göra åtta kvalitativa intervjuer med lärare i grundskolan som arbetat 
upp till tre år i yrket. Intervjuerna fokuserar framför allt på det första året som yrkesverksam 
efter examen. Mycket av den tidigare forskning som gjorts på området visar att den första 
tiden är tung och krävande vilket också bekräftas i denna undersökning. Flertalet av dessa 
lärare menar att de inte var förberedda på den höga arbetsbelastningen, de dolda skolkoderna 
och avsaknaden av samarbete med kollegor. Lärarna i studien anser att det är viktigt att 
nyexaminerade får det stöd som de behöver under den första tiden. Avsaknaden av stöd ses 
som en orsak till att lämna läraryrket. Man anser att stödet kan komma från olika håll som 
andra nyexaminerade lärare, kollegor, arbetslag, skolledare och mentorer. Enligt ÖLA00, ett 
avtal mellan lärarförbunden och kommunförbunden, ska alla nyexaminerade lärare tilldelas en 
mentor under det första året. Ett fungerande mentorskap ses som det mest fördelaktiga stödet 
bland de intervjuade samt i den tidigare forskningen. Det framkommer dock att det är ett fåtal 
av de intervjuade som har ett fungerande mentorsstöd av en formellt utsedd mentor.      
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1 Inledning 
 
Efter 3,5 års studier börjar vi närma oss slutet på lärarutbildningen. Det är med blandade 
känslor vi börjat söka våra första tjänster. Samtidigt som vi ser på framtiden med stor 
förväntan kommer ändå oron inför läraryrket krypande. Som snart färdiga lärare är det svårt 
att undgå att reagera på den negativa bild som målas upp av läraryrket i massmedia. De flesta 
har åsikter om hur en ”bra” lärare ska vara och dennes undervisning ska se ut. Ofta granskas 
lärarnas arbete under lupp och det anses att dagens lärare har bristande kompetens vilket 
bidrar till att allt fler elever lämnar skolan utan tillfredsställande kunskaper i matematik, 
läsning och skrivning. 
 
Vi har under VFU (verksamhetsförlagd utbildning) träffat på flera erfarna lärare som säger att 
de har haft funderingar på att söka sig bort från skolan. Anledningar som de ser till att lämna 
läraryrket trots att de egentligen trivs som lärare, är alla de arbetsuppgifter som de har utöver 
undervisningen samt bristande resurser. Nilsson och Winza redovisar statistik från Skolverket 
där 32 000 lärare idag är verksamma inom andra yrken. Anledningen till att ett så stort antal 
lärare lämnar yrket anses vara att de tycker sig sakna möjligheter att göra ett bra jobb. 
(http://www.skola.se/www/start.nsf/D67A1F9302305DE8C1257194002DCF2B/$FILE/Profe
ssionellaLarareOchLedare.pdf) Siffror från Skolverkets statistik, 2002, visar att det är närmare 
10 % av de nyexaminerade lärarna som inte börjar arbeta som lärare efter examen. 
Ytterliggare 11-12 % lämnar yrket inom fyra år (Aili 2003). Utifrån dessa siffror kan 
antagandet göras att bland de 32 000 lärare som lämnat yrket finns många nyexaminerade. 
 
Vi är införstådda med att den första tiden kommer att kräva mycket av oss och periodvis 
kommer vi kanske att tveka över vårt yrkesval. Det talas ofta om att många nyblivna lärare 
”bränner ut sig” under den första tiden. Detta tillsammans med ovanstående siffror är för oss 
oroväckande och får oss att undra över om vi är rätt rustade för att klara av omställningen att 
gå från studerande till lärare. Utifrån detta valde vi att i denna studie titta närmare på vilka 
upplevelser nyexaminerade lärare har från den första tiden. Fransson och Morberg (2001) som 
forskat mycket om lärares första tid i yrket menar att istället för att den första tiden ska vara 
svårt och omtumlande går det att med hjälp av introduktionsprogram och mentorskap stödja 
de nyblivna lärarna. De anser att anledningen till att så många nyexaminerade lämnar yrket 
beror på att de inte får det stöd de såväl behöver. Eftersom stödet anses vara så viktigt var vi 
intresserade av att ta reda på vilket stöd lärarna fick utifrån deras behov.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur nyexaminerade lärare upplever den första 
tiden i yrket. Med ”den första tiden” avses det första året som yrkesverksam efter 
lärarexamen. 
 
1.2 Disposition 
 
Inledningsvis ges en kort beskrivning av området samt syftet med studien. Därefter redovisas 
tidigare forskning som berör nyexaminerades situation i skolan. Under litteraturgenomgången 
har frågeställningarna växt fram ur det vida syftet och på så sätt ”färgats” av litteraturen. 
Detta är anledningen till att frågeställningarna placerats efter litteraturgenomgången. 
Metoddelen beskriver hur studien genomfördes och anledningen till att denna metod valdes. 
Resultatdelen inleds med en kort presentation av de intervjuade. Vidare redovisas resultatet av 
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undersökningen. Därpå görs en analys av resultatet i förhållande till den tidigare forskningen 
för att få svar på frågeställningarna. Arbetet avslutas med en metoddiskussion och en 
diskussion av studiens resultat. 
 

2 Tidigare forskning 
 
2.1 Den förändrade lärarrollen 
Skolan har på några få årtionden gått från en central- och regelstyrd skola till att bli en 
decentraliserad och målstyrd skola. Denna omställning har medfört stora förändringar för 
lärarrollen. Kveli (1994) beskriver hur decentraliseringen drivits fram genom den snabba 
förändring som samhället genomgått under senare tid. Staten har genom decentraliseringen 
lagt över ansvaret för skolorna på kommunerna och på de enskilda skolorna. Idag ska skolan 
formulera sina egna lokala arbetsplaner som ligger till grund för hur verksamheten utformas. 
Det är numera skolans och lärarnas gemensamma ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå 
skolans mål. I Lpo 94 kan läsas att: ”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget 
sätt att lära.” Detta ställer enligt Kveli (1994) ökade krav på läraren då eleven har rätt till 
anpassad undervisning.  
 
Kernell (2002) skildrar hur läraren betraktades som en byråkrat i den centraliserade skolan 
och genomförde en undervisning som skapats av andra. Lärarens huvudsakliga ansvar låg i att 
undervisa sina elever. Arbetsplatsen var lärarens klassrum och samarbete men kollegor 
förekom sällan. På denna tid fanns en tydlig hierarki mellan elever och lärare och läraren 
bemöttes med respekt av elever som inte ifrågasatte deras undervisning. I skolkommitténs 
slutbetänkande SOU 1997:121 anser man att eleverna inte ifrågasatte läraren då denne hade 
stöd av skolinstitutionens auktoritet. Elevernas syn på skolan var: ”skolan var som den var, 
ibland rolig, ibland monoton och träaktig. Och man fick ta den som den var”(sid. 44)  
 
Övergången från den centralstyrda skolan till den decentraliserade har medfört att lärarens 
arbetssätt sätts i fokus på ett nytt sätt. Tanken bakom decentraliseringen är att det bland lärare 
finns en vilja och kunskap att utveckla skolan. Då läraren är den person som befinner sig 
närmast den konkreta verksamheten ses det som naturligt att hon ska ha det största inflytandet 
över hur verksamheten ska utformas.(SOU 1997:121)  
 
Det har enligt Berg (2000) blivit svårare att undervisa idag och det krävs att lärare har ett 
yrkeskunnande som för några årtionden bara kunde anas. Lärares arbetsuppgifter har 
förändrats och breddats. De gällande styrdokumenten har medfört att lärares arbete före och 
efter undervisningen har utökats. Lärarna måste diskutera skolans mål, utbyta 
yrkeserfarenheter och själva formulera de lokala arbetsplanerna. För att läraren ska klara av 
det förändrade och breddade uppdraget inser fler och fler lärare hur samarbete ökar deras 
chanser att lyckas (Kveli, 1994). 
 
2.2 Lärares yrkessocialisation 
Att som nyexaminerad lärare börja på sin första arbetsplats är en stor omställning. Denna 
omställning kan enligt Fransson (2001) förstås genom att man studerar de processer som 
startar då individen går från att vara student till att bli lärare. I dessa processer, då individen 
socialiseras in i yrket ses samspelet med kollegor, föräldrar och elever som den största 
drivande kraften. Även Persson (1999) beskriver detta som den process där en individ tas upp 
i en viss yrkeskultur. Hon menar att man antar en yrkesroll. Beroende på yrkets uppdrag och 
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de förväntningar som personen upplever att andra har på yrkeskategorin så ser yrkesrollen 
olika ut för olika yrken.   
 
Fransson (2006) har istället för socialisationsbegreppet valt att benämna denna process som 
yrkesblivande. Dels då han menar att det är lätt att det tolka socialisation som en passiv 
tillägnan, men även att det är ett begrepp som ur olika synsätt ges olika innebörd. 
Yrkesblivande definieras som ”en process av successiv tillägnan, konstruktion och 
meningsskapande av normer, värderingar och handlingsmönster som erbjuds på 
yrkesarenan”(sid.194). För lärare handlar yrkesblivande om hur den nya läraren omfattas av, 
är medveten om och förhåller sig till de normer, värderingar, traditioner och handlingsmönster 
som finns på arbetsplatsen och som yrket innebär. Detta är en process som går framåt när 
läraren får ökad erfarenhet av arbetsuppgifter samt när denne alltmer tas upp i den kollektiva 
gemenskapen. 
 
Persson (1999) menar att lärares yrkessocialisation är en process som börjar långt innan 
lärarutbildningen. Alla har under sin egen skoltid skapat sig en bild av hur en lärare bör vara 
och genom att läraryrket är ett offentligt yrke tror de flesta sig veta vad lärare har för 
arbetsuppgifter. Det är när lärarutbildningen påbörjas som den formella yrkessocialisationen 
börjar. När den nyexaminerade läraren sedan hamnar på sin första arbetsplats inträffar ett 
viktigt avsnitt i yrkesblivandet. Det är då som läraren möter verkligheten med allt vad det 
innebär av de föreställningar som finns på skolan och på lärarrollen. Persson menar att det är i 
denna verklighet som den nya läraren har handlingsutrymme att utvecklas i sin yrkesroll.  
 
I SOU 1997:121 menar man att lärares kompetensutveckling till största delen sker direkt i 
arbetet och att de nyexaminerade lärarnas kunskaper och attityder omformas i samspelet med 
kollegor, elever och föräldrar. Man menar att studenter under utbildningen läser om 
gruppdynamik, mobbning och jämställdhet mm men att det inte är säkert att ökade kunskaper 
inom dessa områden skulle få nyexaminerade lärare agerar annorlunda jämfört med sina 
erfarna kollegor. Med detta menar man inte att utbildningen är oviktig utan att man måste ha 
realistiska förväntningar på vad man kan uppnå med utbildningen. Man säger att det är 
omöjligt att ha en rak linje från det som tas upp i utbildningen till hur lärare sedan agerar och 
tänker på sin arbetsplats. Det finns många orsaker till att lärare arbetar som de gör i skolan. 
Traditioner, föräldrars förväntningar, mål i kursplaner, kommunens ekonomi mm är alla 
faktorer som spelar in. För att lärare ska utvecklas i sin yrkesroll är det viktigt att utforma 
arbetet så att de ges utrymme för att pröva nya metoder, reflektera över och utvärdera sitt 
arbete och att hinna diskutera med kollegor.  
 
Ahlstrand (1995) refererar till Lorties och Rosenholtzs tidigare forskning där det framkommer 
att lärares yrkessocialisering till stor del sker avskiljt från andra lärare då läraryrket 
traditionellt sett är ett självständigt yrke. Efter utbildningen kommer den nyblivna läraren till 
sin första arbetsplats där denne i stort sett får samma arbetsuppgifter som de betydligt mer 
erfarna lärarna. Den nyblivna läraren får sedan själv göra en bedömning av eleverna i sin 
klass för att därefter planera hur undervisningen kan genomföras på bästa sätt. Den första 
tiden kan ses som en prövotid för den nyblivna läraren som det rent allmänt anses att man ska 
ta sig igenom. Då lärare ofta arbetar ensamma blir det därför upp till den enskilda läraren att 
bedöma och utvärdera sitt eget arbete. Läraryrket blir på grund av isoleringen från kollegor ett 
yrke där man lär av sina egna misstag, vilket Rosenholtz kallar ”trial-and-error”. Då man inte 
har någon insikt i sina kollegors arbete upplever många lärare att de har få modeller att 
använda sig av då de hamnar i svårigheter. Hittar den nyblivna läraren en strategi som 
fungerar någorlunda är det därför troligt att denne håller fast vid denna strategi under lång tid 
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för att orka. Detta benämns av Lortie som ”sink or swim”. Rosenhortz anser att isoleringen 
medför att det är svårt att genomföra organisatoriska förändringar och att det inom skolan 
beroende av det arbetssätt som ofta råder finns en kultur som förhindrar en utveckling.  
 
När man som nyexaminerad och nyanställd kommer till en arbetsplats måste man ”börja från 
noll” och hitta sin position. Detta kan skapa ett visst revirtänkande hos övriga lärare som vill 
försvara sin ställning. Utan att gå närmare in på sociala processer konstaterar Aili (2003) att 
en sorts ”Jantelagstänkande” fått fäste i skolan. Det innebär att man inte bör stick ut för 
mycket från gruppen och att man inte heller ska tro att man är någonting mer än alla andra. På 
en skola finns ofta många outtalade regler och normer för hur man som lärare ska förhålla sig. 
När det kommer nya lärare till arbetsplatsen som inte är medvetna om dessa regler utmanar de 
den rådande skolkoden med sin okunskap. Det betonas dock att detta inte är en generell 
beskrivning av skolmiljön, men att på de skolor där detta tänkande finns så kan man anta att 
arbetsklimatet inte är det bästa.  
 
Aili (2003) menar att man genom att införa ett mentorskapssystem för nyblivna lärare kan få 
en struktur för socialiseringen. Man kan då konkurrera med den informella socialiseringen 
som i de flesta fall sker i det tysta. Med en organiserad socialisering som synliggjorts öppnar 
man upp för diskussioner, bedömning och förändring. De nya lärarna kan med mentorernas 
hjälp utveckla rutiner där man tar hänsyn till skolans organisation och de olika villkor som 
råder på arbetsplatsen. 
 
2.3 Nyblivna lärares upplevelser av den första tiden 
Omställningen att gå från lärarutbildningen till verksam lärare är tuff för många vilket  
statistik från Skolverket 2002 visar. Där redovisas uppgifter som säger att av de 92-96 % 
nyexaminerade 1-7 lärare som börjat arbeta som lärare valde i genomsnitt 11 % att sluta som 
lärare inom 4 år. För 4-9 lärarna var det 12 % av de 90-93 % som började som lärare som 
valde att sluta inom 4 år (Aili, 2003). 
 
Fransson (2001) har funnit att många av de nya lärarna under den första tiden känner oro inför 
arbetssituationen med vad det innebär av stress och knappa resurser. I början är det inte själva 
undervisningen man oroar sig för utan mera hur man skall hantera de s.k. ”stökiga och 
omotiverade” eleverna. Med ökade undervisningserfarenheter avtar den oron och ersätts så 
småningom av en annan oro för hur man ska klara av undervisningsuppgifterna. Denna oro 
uppkommer när de nyblivna lärarna börjar förstå hur svår och komplex 
undervisningssituationen egentligen är.  
 
Fransson (2001) beskriver fyra olika faser som nyexaminerade lärare går igenom. Där sägs 
det att vid slutet av lärarutbildningen uppstår en förväntansfas bland de blivande lärarna. 
Förväntan blandas med oro. När den nyblivna läraren hamnar på sitt första arbete handlar den 
första tiden först och främst att ta sig igenom vardagen den s.k. överlevnadsfasen. Därefter 
inträffar en period av tvivel. Tvivel både över sig själv och över sin förmåga samt sitt 
yrkesval. Denna fas benämns desillusioneringsfasen. Efter den första längre ledigheten då 
läraren haft tid att reflektera över och se tillbaka på den första tiden, reflektionsfasen, 
återkommer läraren med förnyat hopp. Dessa faser ska dock inte ses som generella.  
 
I en studie av Fransson (2006) tas det upp att det inte är ovanligt med långa arbetsdagar för en 
nyexaminerad lärare. De lärare som förekommer i hans studie uppger att de arbetat betydligt 
mer än de genomsnittliga 45 tim/v som lärare ska arbeta. Flertalet anger att de under den 
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första tiden arbetade mellan 50-60 tim/v. En stor del av denna tid läggs på planering av 
undervisning. De lärare i undersökningen som uttrycker störst osäkerhet i sin lärarroll är de 
som också lägger ned mest tid på planering. De svårigheter som de upplever med bl.a. 
ointresserade elever försöker de att kompensera med en noggrann planering för att därigenom 
få en intressant undervisning och på så sätt kunna fånga elevernas intresse. De nyblivna 
lärarna som planerar sin undervisning i sitt arbetslag lägger färre timmar på planering jämfört 
med dem som arbetar i ensamhet. Undersökningen visar att ju säkrare som lärarna känner sig i 
arbetet desto mindre tid läggs på planering. De uppger att de inte längre behöver planera 
minutiöst men också att de blir effektivare vid planeringen.  
 
Flera av lärarna i Franssons studie (2006) uppger att de under den första tiden har svårt att 
skilja på fritid och arbete. Förutom den arbetstid som man lägger ner i skolan menar många 
lärare att elever och undervisning förekommer i deras tankar en stor del av den vakna tiden. 
Flera lärare säger att de gör elevernas ”öden” och problem till sina egna. Den lärare i studien 
som uppger att hon får ”prata av sig” i arbetslaget funderar mindre och har en tydligare 
skillnad mellan arbete och fritid. 
 
Fransson (2001) hänvisar till Carlgren som menar att lärarutbildningen kan ifrågasättas då 
nyblivna lärare har svårigheter under den första tiden. Carlgren anser att man inom 
lärarutbildningen fokuserar för mycket på hur det borde vara istället för att beskriva 
verkligheten som den är. Detta medför att när de blivande lärarna många gånger kommer till 
sitt första arbete med orealistiska och idealistiska förväntningar som stämmer föga överens 
med verkligheten. Dessa förväntningar tillsammans med den ofta begränsade erfarenhet som 
den nyblivna läraren har resulterar i att läraren känner frustration och osäkerhet under den 
första tiden.  
 
När man som nyanställd lärare kommer till en ny arbetsplats fylld av förväntan och nya idéer 
är det inte alltid som man tas emot med öppna armar. Orsaker till detta kan enligt Aili (2003) 
vara att den nyexaminerade/nyanställde orsakar merarbete för kollegorna. De måste lägga ner 
tid på att visa och förklara för den nya läraren. Det kan även hända att den nyanställde har ett 
sätt att se på sitt arbete som inte stämmer överens med sina kollegors och den rådande 
skoltraditionen. Ytterligare en orsak till att man som nyanställd inte får ett varmt 
välkomnande kan vara att man tar platsen efter en omtyckt obehörig kollega. 
 
Fransson (2001) hänvisar till sin tidigare forskning där han urskiljer 4 olika kategorier av stöd 
som de nyexaminerade lärarna efterfrågar under den första terminen som lärare. Alla lärarna i 
den gjorda undersökningen uppgav att de kände ett behov av att få (1.) praktiskt och (2.) 
moraliskt stöd. Det bestod av att få information om skolans rutiner, var man kunde finna 
material. Man kände även ett behov av att få bekräftelse och uppmuntran av kollegor. Mindre 
vanligt var att lärarna efterfrågade den typ av stöd om hur man agerar i olika sociala och 
inlärningsmässiga situationer, ett (3.) situationshanterande stöd. Den typ av stöd som 
efterfrågades minst var det (4.) problematiserande stödet. Vid det problematiserande stödet 
uppmuntras den nyblivna läraren att göra egna ställningstaganden. Då denna typ av stöd 
kräver ett kritiskt reflekterande hos läraren motverkar det ett överförande av konserverande 
värderingar, normer och metoder. 
 
2.4 Arbetslagets betydelse 
Som tidigare beskrivits genomgick skolan stora förändringar i och med systemskiftet mot en 
målstyrd skola. För att en målstyrd skola ska fungera krävs att man lägger tid på lokal nivå till 
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planering kring innehåll och metoder. Den centralt utformade läroplanen kan ses som relativt 
tunn vilket beror på att utrymme lämnats för att kunna komplettera denna med de lokala 
arbetsplanerna på de olika skolorna. I de lokala arbetsplanerna kan man ta hänsyn till det 
behov och de förhållanden som finns på de enskilda skolorna. Maltén (1995) påstår att 
”Likformighet riket över var inte längre den käpphäst som den länge ansetts vara” (sid.77) 
 
Berg (2000) som studerat lärares samarbete beskriver hur skolan 1980 fick en ny organisation 
för arbetet. I den nya läroplan som kom det året Lgr 80 förespråkade man samverkan inom 
arbetslag och arbetsenheter för första gången. Gemensamma insatser blev nu en verklighet då 
lärare skulle arbeta i arbetslag och tillsammans skulle lärarna i arbetslagen ansvara för arbetet 
i arbetsenheten. Men det var med Lpo 94 som arbetslagstanken kom fram i ljuset på allvar. I 
lärares Arbetstids- och Skolutvecklingsavtal från mitten av 90-talet framhålls arbetslaget som 
kärnan i skolans arbetsorganisation. Denna fråga om lärares samverkan i arbetslag anser Berg 
vara en av skolans mest brännande frågor och högst aktuell än idag. 
 
Den förändring som skolan genomgick ökade lärarens ansvarsområde samtidigt som beslut 
som togs kollektivt inom arbetslaget kunde påverka den enskilda lärarens frihet i 
undervisningssituationen (Ahlstrand, 1995). Läraryrket har traditionellt setts som ett 
ensamarbete med individualistisk prägel och det var många lärare enligt Maltén (1995) som 
upplevde arbetslagstanken som ett intrång i den personliga friheten. Dessa lärare ansåg även 
att samverkan och upprättandet av lokala arbetsplaner tog för mycket tid från det som de 
ansåg vara det viktigaste, nämligen att planera lektioner. Man insåg inte att då samhället 
genomgick stora förändringar var också lärarinsatsen tvungen att genomgå en förändring. De 
sociala problemen har på senare tid hamnat alltmer i fokus vilket kräver en gemensam insats 
från skola för att få en väl fungerande verksamhet.  
 
Berg (2000) som beskriver hur de lärare som har ett förhållningssätt som motsvarar den 
avgränsade respektive utvidgade professionalismen påverkar uppbyggandet av 
arbetslagsorganisationen. Där den utvidgade professionalismen innebär att läraren ser sin 
yrkesroll som utvidgad till att omfatta pedagogiska processer som äger rum både i och utanför 
klassrummet meden den avgränsade professionalismen innebär att läraren ser sitt arbete som 
avgränsat till klassrummet. Berg anser att de lärare som har ett förhållningssätt som motsvarar 
det utvidgade underlättar vid en arbetslagsorganisation. Därmed inte sagt att inte de lärare 
som har en utvidgad professionalism inte kan arbeta i arbetslag. Då ett arbetslagsarbete 
handlar om att omsätta ett varierat innehåll i praktiken och att använda sig av både 
traditionella och icke-traditionella arbetssätt och metoder finns utrymme för båda 
förhållningssätten. Tanken är istället att lärare med olika arbetsformer och inriktningar ska 
samverka i ett arbetslag. Detta är en bra grund för givande pedagogiska samtal. Svårigheterna 
som Berg ser det är att lärare med avgränsad och utvidgad professionalism ofta saknar 
ömsesidig respekt för varandra och att istället för givande möten ägnar man sig istället åt 
”krypskytte”. Maltén (1995) menar att det är mycket möjligt att åsiktskonflikter uppstår vid 
samverkan men att resultatet av dessa konflikter beror av vilken kommunikation som man har 
inom gruppen.  
 
Lärare har idag ett större behov av att samarbeta jämfört med tidigare. Detta beror på att 
läraryrket blivit mer utsatt och att verksamheten är komplex jämfört med tidigare. Enligt SOU 
1997:121 kan man inte påstå att arbetslaget slagit igenom på det sätt som man hoppats på och 
att trots att man inför arbetslag som organisationsform behöver inte det innebära att lärarnas 
sätt att arbeta och samverka med varandra förändras i praktiken. Skillnaden idag jämfört med 
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när samarbete påtalades i Lgr 80 är att idag har lärare ett behov av att samarbeta. Läraryrkets 
förändrade villkor gör att det är nödvändigt med samarbete. 
 
Ahlstrand (1995) har i en studie av fyra arbetslag funnit att lärare är positivt inställda till 
samverkan. Lärarna i undersökningen säger att de genom samverkan känner att de kan göra 
ett bättre jobb jämfört med vad de skulle ha gjort ensamma. Det är främst vid 
elevvårdsärenden som lärarna ser fördelar med att samverka då de anser att dessa frågor är 
”svårare” jämfört med undervisningen. Arbetet med att utforma och genomföra 
undervisningen ligger ofta på de enskilda lärarna, vilket är någonting som många erfarna 
lärare uppskattar. Vissa lärare uppger däremot att det som andra lärare ser som en frihet är för 
dem en känsla av ensamhet. De tycker att arbetslaget kunde vara till stor hjälp för att t.ex. 
utforma en gemensam handlingsplan och även föra diskussioner om vad som är viktigt för 
eleverna angående färdigheter och kunskaper. Man uttrycker även att samverkan ger lärare en 
möjlighet att utbyta tips och idéer samtidigt som det ger en möjlighet att få en ökad förståelse 
för arbetet och vidga perspektiven.  
 
I SOU 1997:121 anser man att samarbete i arbetslag ger lärare en möjlighet att diskutera 
frågor om skolan och pedagogiken på ett betydligt mer systematiskt sätt än vad man kan få ut 
av informella möten i personalrummet. Samarbetet är inte bara en fördel för lärarna utan även 
för elevernas bästa då en grupp av lärare samarbetar kring en grupp av elever. Samtidigt är 
man medveten om de hinder som finns för att välja att samverka i arbetslag. Lärare får där ge 
upp en del av den självständighet som de tidigare haft och man ger kollegorna insyn i ens 
arbete vilket av vissa kan anses som skrämmande. Till en början kan även samarbetet 
innebära merarbete eftersom det tar flera år innan men ser effekterna av arbetet. Kernell 
(2002) menar att många besviket övergett arbetslagstanken då det inte gett den effekt som 
man hoppats på. Många lärare har trott att samarbetet skulle effektivisera arbetet och ge dem 
mer tid vilket inte skett. Istället menar Kernell att det handlar om en kvalitetshöjning av 
verksamheten och att ”Ett effektivt samarbete kräver både kontinuitet, frekvens och 
manöverutrymme” (sid.192) vilket måste få ta sin tid. Han anser att det är bristen på tid hos 
lärare som gör att fler arbetslag inte ”får luft under vingarna”.  
 
Att den enskilda läraren är central i ett förändringsarbete är känt sedan tidigare men Aili 
(2003) framhåller att under det senaste decenniet har man mer och mer insett kopplingen 
mellan kollegialt samarbete och skolutveckling. Genom samarbete kan lärarkåren utvecklas. 
Enligt Kernell (2002) är det många av dagens lärare som är över 50 år. Detta medför att det 
ute på skolorna finns ett gediget yrkeskunnande. När de erfarna lärarna samverkar med 
nyexaminerade läggs en bra grund för pågående och kommande verksamhet. Svårigheterna 
som kan uppstå är att de lärare som tog examen runt 1970 har en utbildning som skiljer sig 
mycket från dagens lärarutbildning. En stor skillnad är att idag står samarbete i centrum vilket 
det inte gjort tidigare. Kernell vill dock att man ska se dessa skillnader som tillgångar, då man 
har olika erfarenheter och kan på så sätt ta lärdom av varandra. 
 
Lärarna i Ahlstrands studie (1995) menar att samverkan kan vara många olika saker och kan 
ske på olika nivåer. Det kan handla om gemensam planering av undervisning till ”allmänprat” 
med kollegor. Samverkan kan ske vid informella möten i personalrummet till formellt 
anordnade konferenser. Lärarna uppger att trots att samverkan är bra är det viktigt att det är 
frivilligt och att man själv kan välja i vilken grad man vill samverka med varandra, vilket 
innehåll som man vill samverka kring och att man själv kan välja vem som man vill samverka 
med. Man säger att samverkan underlättas av att man har likartad syn på undervisningen, 
elever, arbetstider samt att man har ungefär lika lång yrkeserfarenhet.  
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2.5 Mentorskap och introduktionsprogram 
Tanken med ett mentorskap är att nya lärare ska socialiseras in i skolan. Mentorskapssystemet 
ska också skapa arenor för gemensamt arbete mellan lärare och stärka tänkande runt 
lärararbetet. Det finns olika modeller och definitioner av vad mentorskap är och hur det kan 
utformas. Aili (2003) plockar ut de gemensamma dragen i dessa modeller och definierar 
mentorskap som att: ”En erfaren yrkesutövare under en tid träffar och samtalar med en mindre 
erfaren yrkesutövare om arbetet. Syftet är främst att den mindre erfarne ska stimuleras i sin 
professionella utveckling.” (sid.7) Jämför man mentorskap med det handledarskap som en 
lärarstuderande får under utbildningen är den stora skillnaden att en handledare är överordnad 
den handledde. Mentor och adept strävar efter att ha en jämställd relation.  
 
Systemet med mentorer har aktualiserats på senare tid genom att lärarförbunden tillsammans 
med kommunerna sedan år 1995 har ett avtal, ÖLA00, där det fastslagits att nyanställda ska 
tilldelas en mentor. Detta är något som både lärarförbunden och kommunerna är överens om 
eftersom man anser att det är viktigt att nyblivna lärare får en bra start och att de på så sätt får 
behålla dem som lärare. De skolor som har ett väl fungerande mentorskapssystem och 
introduktionsprogram är också de skolor som lättare kan rekrytera nya lärare, då många lärare 
söker sig till just de skolorna (Aili, 2003).  
 
För att stödja de nyexaminerade lärarna har Lärarnas riksförbund utarbetat en policy. Där 
förespråkar man upprättandet av två introduktionsprogram vid den nyexaminerades första 
anställning. Det är dels en arbetsplatsintroduktion där läraren informeras om det praktiska 
arbetet på skolan och dels en yrkesintroduktion där man fokuserar på att den nyblivna läraren 
får utvecklas i yrkesrollen. Vid en granskning av de introduktionsprogram som kommunerna 
upprättat ser man att ett flertal är av övergripande karaktär och kan liknas vid en 
arbetsplatsintroduktion vilka sällan är anpassade till den enskilda individen (Lärarnas 
Riksförbunds Policyskrift, 2004). 
 
De villkor som Lärarnas riksförbund förordar vid en yrkesintroduktion är att man ska få en 
indroduktionsperiod som bör löpa över minst ett år. Under den tiden ska den nyexaminerade 
tilldelas en mentor och tid avsättas för pedagogiska samtal med denne. Det bör även ges 
möjligheter för den nyexaminerade att träffa andra i samma situation för att dela erfarenheter. 
Den nyexaminerade läraren bör under den första tiden ha möjlighet att avsäga sig 
klassföreståndar rollen tills man blir trygg i yrkesrollen. Tillsammans med skolledare och 
mentor ska det upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan med därtill kopplade 
resurser för genomförande (Lärarnas Riksförbunds Policyskrift, 2004). 
 
Fransson (2001) uppger att ett flertal nyblivna lärare uppger att trots att det inte fanns 
formella introduktionsprogram eller mentorer upplever att de har fått mycket stöd och hjälp 
av kollegor. Detta stöd byggde dock till stor del på kollegornas välvilja. Även Kernell (2002) 
menar att erfarna lärare har förmåga att hjälpa nyanställda till rätta. Fransson (2001) hänvisar 
till studier av Rust och Dinham som visar att många nyexaminerade lärare drar sig från att 
rådfråga mer erfarna kollegor. De slutsatser som dras av detta är att de är oroliga för att 
betraktas som okvalificerade och oerfarna. Fransson refererar även till Grey & Grey som har 
funnit att 92 % av nyexaminerade lärare inte självmant ber om hjälp trots att deras kollegor 
uppmanar dem att göra det. Dessa aspekter anser Fransson att det är viktigt att beakta när man 
diskuterar introduktionsprogram och mentorskap. 
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Svårigheter som kan dyka upp och som man bör vara medveten om när man ska utveckla ett 
mentorskapssystem är förmågan att uppskatta varandras framgångar och vad som händer när 
mentorn inte fungerar som ett stöd för adepten. En möjlig orsak till detta är enligt Aili (2003) 
att lärare idag har en så pressad arbetssituation att man inte kan glädjas åt andras framsteg och 
att de inte orkar engagera sig i andra. Tidigare sågs klassens uppförande och resultat som ett 
mått på hur lyckad en lärare var vilket skapade konkurrens mellan olika lärare. Sedan dess har 
skolan omorganiserats och idag kan inte en enskild lärare ställas som ansvarig för om en elev 
ska lyckas eller inte. Trots detta lever det gamla synsättet till viss del kvar i skolkulturen.  
 
Aili (2003) redogör för Lindgrens studier som visar att av de nyexaminerade lärare som 
tilldelats en mentor under den första tiden finns 96 % fortfarande kvar som lärare efter fyra år. 
Lindgren har i sina studier av mentorskap även funnit att mentorskap har en positiv inverkan 
på lärarens utveckling. Av detta dras slutsatserna att mentorskap är positivt både för den 
enskilda läraren som utvecklas och dels för skolan som på så sätt får behålla de utbildade 
lärarna.  
 
Lärarkåren behöver göra upp med Jantelagens ”du ska inte tro att du är något” en gång för alla 
och istället satsa på att skapa nya lagar där individen istället tillåts att växa och utvecklas 
menar Aili (2003). Detta kan man göra genom att hela lärarkåren i positiv anda stödjer 
mentorskap och då inte bara på pappret. Genom att göra det kan man betraktas som 
professionell och höja sin status. Genom att lärarkåren är oreflekterat kritiska mot dem som 
försöker uträtta annorlunda bidrar lärarna själva till att sänka sitt förtroende och minskad 
möjlighet att utveckla sin kunskap. 
 
2.6 Mentorn/adepten  
Mentorn och handledarens roll liknar varandra, det som skiljer dem åt är att handledaren 
handleder den studerande läraren medan mentorn är arbetskamrat med adepten. Kernell 
(2002) menar att med mentorskap har man blivit kollegor och tagit ett steg bort från rollerna 
som mästare och lärling. Franzén m.fl. (1996) tar upp hur mentorskapet bygger på en 
jämställd relation där lärare och elev inte längre existerar.  
 
En nyanställd eller nyexaminerad lärare som kommer till en skola har ett behov av att känna 
sig välkommen. Hur man blir mottagen och vilka upplevelser man har från den första tiden 
kan få konsekvenser för lång tid framöver. Att träffa nya kollegor och veta vad som förväntas 
av en kan vara både spännande och nervöst. Om mentorn redan från början är med och 
välkomnar uppstår snabbt en känsla av trygghet, vilket både adepten och mentorn tjänar på då 
lojaliteten hos de båda växer sig stark (Aili, 2003). 
 
Kernell (2002) menar att mentorn har en mängd olika roller den förväntas klara av, en viktig 
funktion är att fungera som stöd för adepten i allt som har med det vardagliga skolarbetet att 
göra. Några andra viktiga aspekter en mentor bör besitta är att kunna inspirera och stödja 
adepten till att fatta egna beslut, inte vara chef eller beslutsfattare, inte heller ha förutfattade 
meningar till adeptens val av skollitteratur eller hur adepten vill genomföra sin undervisning. 
Mentorn bör vara villig att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter när adepten 
efterfrågar detta. Mentorskapet handlar inte bara om att ge av sig själv och av sin egen tid 
utan också om att få nya kunskaper och erfarenheter tillbaka av sin adept.  Franzén m.fl. 
(1996) anser att det är viktigt att de mentorer som utses är trygga i sin lärarroll och att de är 
nyfikna och öppna för nya förändringar samt att de har ett genuint människointresse. Det är 
också en fördel tycker Franzén om mentorn är insatt i hur dagens utbildning ser ut.  
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Huruvida mentorn ska vara verksam på den egna skolan eller komma från en annan skola 
diskuteras återkommande. Fransson (2001) menar att svaret är knutet till person och situation. 
Han anser att det inte finns några rätta svar utan så länge en mentor ser på sig själv och sin 
verksamhet med öppna ögon är det inga problem att ha en mentor på den egna skolan. Om 
mentorn däremot uppfattar adeptens frågor och funderingar som personlig kritik samt kritik 
mot skolans verksamhet kan adepten ha svårt att öppna sig och få den hjälp den behöver och 
då är det bättre att få en mentor från en annan skola. Kernell (2002) anser att om en mentor 
kommer från en annan skola minskar problemet att skilja på identiteter. Han menar vidare att 
mentorn inte har några förutfattade meningar om kollegor och elever då mentorn inte är 
verksam på skolan.  Däremot ökar svårigheter till spontana och naturliga träffar för samtal. 
Vanligast är ändå att en person ur arbetslaget utses till mentor. Lärarförbunden menar att 
forskning har visat att det är fördelaktigare om en person utanför arbetslaget utses till mentor 
eftersom det då kan vara lättare att diskutera olika problem som uppstår (Lärarnas 
Riksförbunds Policyskrift, 2004). 
 
Det finns en risk att den person som utses till mentor kan känna av den tidigare nämnda 
jantelagen på sin arbetsplats. En mentor utses vanligen av skolledaren för att denne har 
egenskaper och erfarenheter som gör den personen lämplig för rollen. Mentorerna kan få 
högre lön, mer stimulans, större handlingsfrihet jämfört med sina kollegor och avsatt tid till 
samtal. Man bör vara medveten om detta när man ska bygga upp ett mentorssystem och när 
man ska utse lärare till mentorer. Aili (2003) menar att man kan höja statusen på lärarkåren 
om samtliga på skolan har en positiv inställning och arbetar för ett fungerande mentorskap. 
Ändå menar Aili att det förekommer att lärare som beslutar sig för att gå mentorskurser 
ifrågasätts av kollegor. 
 
Aili (2003) nämner att även adepten precis som mentorn kan känna av jantelagen. Han menar 
att som nyexaminerad har man blickarna på sig och man förväntas vara ambitiös, tydlig, glad, 
engagerad och pedagogisk. Men samtidigt kan man uppfattas som ett hot om man är för 
mycket detta. Många erfarna lärare klagar idag på att de får för lite uppbackning och har för 
lite kontakt med skolledaren. Detta kan vara en anledning till att de visar sitt missnöje när den 
nya läraren får stort stöd genom mentorskap, introduktionsprogram och tillfällen till kontakt 
med sin skolledare, något de själva saknar.     
 
Aili (2003) ser möjligheter med att utveckla ett mentorskapssystem där erfarna lärare som har 
utvecklat en specialistkompetens agerar mentorer till nyexaminerade och till erfarna lärare 
som är intresserade av deras område och känner ett behov av att utveckla sin kompetens. 
Exempelvis kan specialpedagoger agera mentorer åt lärare som arbetar med barn med 
särskilda behov. På så sätt kan man höja lärarkårens professionalisering och mentorssystemet 
blir ett system där man tar tillvara på ”goda lärare” och specialisters kompetenser och inte 
låter deras sakkunskaper ”följa dem i graven” vilket Morton och Carlgren anser ofta sker idag. 
 
 
2.7 Frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att få en bild av hur läraryrket upplevas den första tiden. 
Efter att vi tagit del av den tidigare forskningen har vi upptäckt att nyexaminerade lärare ofta 
beskriver sin första tid i negativa termer. Ofta hänger de negativa erfarenheterna ihop med 
bristen på stöd. Forskningen visar hur detta behov av stöd kan tillgodoses från olika håll och 
på olika sätt. Samverkan med kollegor kan vara ett stöd men forskningen visar att det kan 
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uppstå problem när lärare med olika syn på lärarrollen ska samverka i arbetslag mm. Antalet 
lärare som slutar efter att ha arbetat kort tid i yrket är skrämmande högt. Vi ser detta som 
mycket viktigt eftersom det berör oss och våra studiekamrater som snart är färdiga lärare. Vår 
förhoppning är även att arbetet ska ge skolledare och verksamma lärare en bild av hur 
nyexaminerade lärare upplever den första tiden. Vi har utifrån den tidigare forskningen valt 
följande frågeställningar.    
 

• Vilka upplevelser har nyexaminerade lärare från den första tiden som 
yrkesverksamma? 

• Hur har lärarnas behov av stöd tillgodosetts? 
• Hur har samarbete med kollegor/arbetslag fungerat? 
• Vilka skäl finns det till att många nyexaminerade lärare lämnar yrket? 
 
 

3 Metod  
 
Detta avsnitt redovisar den metod som valts vid genomförandet av undersökningen. Detta för 
att läsaren själv ska kunna göra en bedömning av undersökningens innehåll och tillförlitlighet. 
  
När vi formulerat våra forskningsfrågor insåg vi att det kvalitativa synsättet passade vår 
undersökning bäst. Vid det kvalitativa perspektivet intresserar man sig för individers sätt att 
resonera och reagera. Då vi var intresserade av att försöka förstå och sätta oss in de 
intervjuades upplevelser ansåg vi att denna metod var att föredra då man vid kvantitativa 
metoder har en distans till dem man undersöker, och man intresserar sig för ”hårda data” dvs. 
antal, fördelning mm som oftast redovisas som statistik (Trost, 2005). 
 
Då vi bestämt oss för det kvalitativa perspektivet insåg vi att intervjuer var den metod som 
passade vårt syfte bäst. När vi påbörjat arbetet med att konstruera intervjufrågorna beslöt vi 
oss för att genomföra semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju ger den intervjuade 
möjlighet att tala mer utförligt kring de frågor som ställs och utveckla sina egna erfarenheter. 
Intervjuaren har ett färdigt frågeformulär med frågor men kan ändå vara flexibel gällande 
frågornas ordningsföljd och eventuella följdfrågor (Denscombe, 2000). 
 
3.1 Urval 
 
I vår undersökning har vi valt att intervjua lärare som utexaminerats från lärarutbildningen 
under de senaste tre åren. Intervjuerna med lärarna inriktades på deras upplevelser av det 
första året. Anledningen till att vi valde att intervjua lärare som arbetat upp till tre år var att de 
fortfarande hade den första tiden i färskt minne. De intervjuade hade samtliga sitt första arbete 
som lärare i grundskolan. På så sätt valdes lärare i förskolan, gymnasiet samt fritidspedagoger 
bort. Anledningen till att vi valde att intervjua lärare i grundskolan är av eget intresse då vi 
båda planerar att söka oss dit efter avslutad utbildning. Anledningen till att vi valt att utesluta 
gymnasielärare är att det ligger utanför vår utbildning som är riktad mot Tidigare år.  
 
Vi har valt att genomföra åtta intervjuer med lärare som examinerats från lärarutbildningen 
under de senaste tre åren. Trost (2005) anser att fyra till åtta intervjuer är att föredra vid 
kvalitativa intervjuer. Vid för många intervjuer blir materialet ohanterligt och risken finns att 
man missar viktiga detaljer som förenar eller skiljer de intervjuade åt vid analys av materialet.  
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Vid urvalet av de intervjuade har vi valt att inte ta hänsyn till de intervjuades kön. Detta för 
att vi anser att genusperspektivet inte är relevant i denna undersökning. Detta har resulterat i 
att vi fått en viss snedfördelning då kvinnorna är överrepresenterade i vår undersökning. En 
orsak till detta kan vara att kvinnorna är överrepresenterade bland lärarna i grundskolan.  
 
För att hitta informanter tog vi kontakt med ett stort antal skolledare i fem kommuner genom 
e-brev (bilaga1).  Vår förhoppning var att skolledarna därefter skulle vidarebefordrade vårt 
brev till de nyexaminerade som fanns på respektive skola. Dessa lärare fick sedan själva ta 
ställning till huruvida de var intresserade av att delta i intervjun. De som var intresserade tog 
kontakt med oss via e-brev eller telefon. Skolledaren hade därigenom ingen insyn i vilka som 
deltog i undersökningen.  
 
Då vi inte fick det gensvar vi förväntade oss hade vi inte möjlighet att göra ett urval. Vi valde 
därför att intervjua samtliga fem lärare som tog kontakt med oss. För att få det antal intervjuer 
vi eftersträvade valde vi dessutom att ta kontakt med tre nyexaminerade lärare som vi fått 
namnen på genom bekanta.  
 

  
Anders 

 
Mikael 

 
Marie 

 
Sandra 

 
Pia 

 
Carin 

 
Victoria 

 
Monica 

Utbildning Senare år 
Sv/Hi 

Senare år 
Ma/Fy 

Spec. ped. 

Tidigare år 
Sv/So 

Senare år 
Textil/Ma 

Tidigare år 
Ma/Sh 

Gymnasiet 
Ma/Fy 

Tidigare år 
Sv/So 

Tidigare år 
No 

Arbetade i 
årskurs 

År 6-9 År 7-9 År 4-6 och 
År 1 

År 4-5 År 1 År 5-6 År 6 År 4 

 
Tabell 1: Presentation av informanternas utbildning och i vilket År de hade sin första tjänst. 
De namn som används i tabellen är fingerade. 
 
3.2 Intervjuernas genomförande 
 
Efter att den första kontakten upprättats bokades tid för intervjuer. Intervjuerna genomfördes 
under oktober och november månad 2006. I samband med intervjun informerades 
informanten både muntligt och skriftligt om undersökningens syfte, hur lång tid intervjun 
beräknades ta, hur materialet skulle bevaras, frivillighet och sekretess (bilaga 2).  
 
Alla intervjuer bandades för att senare kunna transkriberas. På grund av tekniska problem 
med utrustning kunde hela intervjun inte bandas med en av de intervjuade. Noga anteckningar 
fördes för att få en så likvärdig information som möjligt i jämförelse med en inspelning. 
Därefter fick den intervjuade läsa igenom transkriberingen så att inga missförstånd eller 
feltolkningar uppstått under intervjun.   
 
Intervjuerna genomfördes på en ostörd plats på Mälardalens Högskola och på de skolor där de 
intervjuade arbetade vid tidpunkten för undersökningens genomförande. Två intervjuer 
genomfördes i hemmiljö. Den första intervjun genomfördes gemensamt. En av oss intervjuade 
och den andra observerade och antecknade. Detta för att vi därefter skulle kunna diskutera 
intervjuguidens eventuella brister vilket är lättare att upptäcka när man är två. Därefter valde 
vi att genomföra resterande intervjuer enskilt. Trost (2005) menar att det finns en risk med två 
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intervjuare då den intervjuade kan känna sig i underläge. För den intervjuade kan situationen 
kännas som ett maktövergrepp, vilket vi ville undvika. 
 
3.3 Bearbetning av material 
 
Vi valde att efter varje intervju transkribera materialet ordagrant i så nära anslutning till 
intervjuerna som möjligt. Detta för att ha en så färsk minnesbild som möjligt av vad 
intervjupersonerna sagt. Vi valde att ta bort vissa pauser, skratt och ovidkommande ord som 
vi ansåg var oviktiga för innehållet. Transkriberingen har gjorts av den av oss som genomfört 
intervjun. 
 
Efter att intervjuerna transkriberades valde vi att dela in materialet i sex kategorier för att 
lättare kunna överblicka och jämföra vad de olika intervjupersonerna sagt.  
 
3.4 Etik 
 
Under ett forskningsarbete är det viktigt att ta hänsyn till ett antal etiska överväganden. Vi har 
tagit del av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer där fyra krav anges som måste 
uppfyllas för att en undersökning ska svara upp mot individskyddet i forskningen. Kraven är 
informations-, samtyckes-, konfidentiellitets- och nyttjandekravet. I god tid före intervjuerna 
informerades informanterna om vad det var för slags undersökning som skulle genomföras 
och vilket område frågorna skulle behandla. Detta för att de skulle kunna avböja att delta. 
Respondenterna informerades även om att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst under pågående intervju. 
 
Då det är viktigt att skydda intervjupersonernas integritet informerades de intervjuade om att 
deras identitet kommer att behandlas konfidentiellt. Deras rätta namn, skola samt kommun 
kommer inte att användas i resultatredovisningen. De inspelningar som gjorts kommer att 
förvaras i säkerhet fram till dess att arbetet är godkänt. Då kommer inspelningarna att raderas. 
Ingen utomstående kommer att få ta del av personliga uppgifter utan den enskildes 
medgivande. 
 
3.5 Validitet  
 
Validitet innebär att data och metoder är riktiga och att de mäter det som de är avsett att mäta.  
(Denscombe, 2000). Validiteten höjs om man redogör för vilket tillvägagångssätt, urval och 
datainsamlingsmetod man använt.  
 
Under intervjuernas gång höll vi oss till intervjuguiden och försökte ställa lättbegripliga 
frågor för att frågorna inte skulle missförstås. Vi anser att vi fick utförliga och noggranna svar 
vid intervjutillfällena. Vi använde oss dock av följdfrågor för att få så tydliga svar som 
möjligt. Eftersom lärarna i vår undersökning endast varit i tjänst i max tre år anser vi att den 
information de gav bidrog till att höja validiteten då de fortfarande har ”den första tiden” i 
färskt minne. I resultatredovisningen har vi varit noggranna med att inte ändra innebörden på 
de svar vi fått. Istället har vi försökt att ge så detaljrika citat som möjligt för att ge läsaren en 
möjlighet att ta del av vår undersökning och bilda sig en egen uppfattning. Genom att vi 
redogjort för tillvägagångssätt, urval och datainsamling anser vi att vi på så sätt har höjt 
validiteten.  
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3.6 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas att en mätning är stabil och en likartad mätning vid 
en viss tidpunkt ska ge samma svar som vid en mätning vid en annan tidpunkt. Trost 
(2005) anser att kongruensbegreppet inte är aktuellt vid kvalitativa intervjuer på samma sätt 
som vid kvantitativa undersökningar. Tanken att man ska få samma svar på en fråga som 
ställs vid olika tillfällen kräver att människan är statisk i åsikter, beteenden och 
föreställningar. Trost menar att eftersom människor hela tiden gör nya erfarenheter som 
förändrar vår föreställningsvärld förändras hela tiden bakgrunden på ett svar på en fråga. 
Tanken med studien är inte att vi ska dra några generella slutsatser vilket är omöjligt att göra 
då det handlar om ett mindre antal personers erfarenheter och upplevelser av den första tiden. 
 

4. Resultat  
 
I detta avsnitt kommer resultaten av intervjuerna att redovisas. Till att börja med ges en kort 
presentation av intervjupersonerna och deras första arbetsplats. Därefter kommer en 
redovisning av det material som framkommit under intervjuerna. Detta material är 
kategoriserat i sex olika teman. 
 
De kategorier vi valt är: 

• Upplevelser av första tiden 
• Introduktion på arbetsplatsen och mentorskap 
• Samarbete med kollegor 
• Lärarnas behov av stöd under den första tiden 
• Vilka skäl finns till att nyexaminerade lärare lämnar yrket? 
• Råd till nyexaminerade lärare 

 
Resultatet redovisas med valda citat från de genomförda intervjuerna med lärare om deras 
upplevelser av den första tiden. Vi har i redovisningen valt att redovisa citat som visar på 
likvärdiga erfarenheter men även citat som kan visa variationer i upplevelser och erfarenheter.  
För att kunna sätta citatet i ett sammanhang har vi namngivit den intervjupersonen som citatet 
utgår från med ett fiktivt namn. Citaten återger intervjupersonernas formuleringar. Viss 
redigering har gjorts där talspråk omsatts till skriftspråk.    
 
4.1 Sammanfattning av intervjupersonernas bakgrund 
 
Våra åtta intervjupersoner har utexaminerats mellan januari 2004 och juni 2006. Samtliga 
hade sin första anställning i grundskolan och är kvar där än idag. Detta avsnitt ger en kort 
beskrivning av intervjupersonernas bakgrund och första tid i yrket. 
 
Anders 
 
Anders är utbildad gymnasielärare med inriktning historia och svenska. Han utexaminerades i 
januari 2004. Anders började sin första tjänst i en År 6-9 skola med ca 350 elever hösten 
2004. Anders arbetar fortfarande kvar på samma skola. Han hade ingen erfarenhet från arbete 
inom skolan innan han påbörjade sin utbildning.  
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De första eleverna Anders fick klassläraransvar för betraktades av andra lärare på skolan som 
väldigt stökiga. Han klarade av denna utmaning vilket stärkte hans självförtroende. Anders 
talar om den yrkesstolthet han känner och han upplever att han som lärare har en funktion och 
fyller ett behov.  
 
Anders menar vidare att hans första tid underlättades av att de var tre unga nyanställda lärare 
som började samtidigt. De tre nyanställda diskuterade problem och agerade som en enad kraft 
i vissa frågor. Anders brinner för värdegrundsfrågor och väljer själv att ingå i de 
arbetsgrupper som arbetar med dessa frågor.  
 
Mikael 
 
Mikael examinerades våren 2006 och blev då Senare årslärare med inriktning matematik och 
fysik. Han har även läst specialpedagogik. Under utbildningen arbetade Mikael deltid på den 
skola där han efter examen fick en heltidstjänst som klasslärare. Skolan är den skola som 
Mikael hade som partnerskola under utbildningen. Den handledare som Mikael hade under 
utbildningen utsåg han själv till sin mentor. Detta upplevde han som en stor förmån och 
trygghet.  
 
Skolan är en År 6-9 skola med drygt 500 elever. På skolan finns tre olika arbetslag. Två av 
arbetslagen arbetar på traditionellt sätt och ett arbetslag som arbetar på olika sätt med de 
elever som av någon anledning inte förväntas nå upp till målen. Mikael arbetar i det arbetslag 
som jobbar med de elever som har speciella behov då i främst År 7-9. 
 
Mikael har arbetat som instruktör inom industrin i ungefär 20 år innan han påbörjade 
lärarutbildningen vilket gör att han känner sig bekant med vissa situationer som uppstår i 
arbetet som lärare.  Mikael återkommer flera gånger till hur stor arbetsbelastningen är och hur 
stor del av hand arbetstid som går åt till att lösa sociala problem. Han sitter även med i flera 
projektgrupper. 
 
Carin 
 
Carin examinerades som gymnasielärare för två år sedan med inriktning mot matematik och 
fysik. Hon arbetar på den friskola där hon fick ett vikariat efter examen. Efter en termin 
övergick vikariatet i en fast tjänst. Friskolan är en F-9 skola med ca 100 elever. På skolan 
arbetar lärarna i team där man försöker få lärare med olika ämnesinriktning för att ta tillvara 
allas kompetenser. Lärarna på skolan arbetar i tvärgrupper och undervisar i de ämnen som de 
har behörighet för. 
 
Carin började som klasslärare i en År 4 och har fortfarande samma klass. På skolan har man 
delad klasslärarroll för att ingen lärare ensam ska behöva ha det ansvaret. Carin tilldelades en 
mentor som är den lärare som hon har delat klassläraransvar tillsammans med. Under den 
första tiden uppger Carin att hon var ”livrädd” och osäker på vad hon egentligen klarade av. 
Detta eftersom hon inte hade tänkt sig att arbeta så långt ner i åldrarna. Idag ser hon inte detta 
som något större problem och säger att hon kan tänka sig att följa samma klass ända upp till 
År 9. 
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Carin uppger att hon jobbar mycket då hennes tjänst förutom undervisningstiden även har en 
viss tid på fritids. Hon tycker att det går bra även om hon tycker att tiden inte alltid räcker till. 
Men hon tycker att det är roligt att gå till arbetet och så länge som hon känner så fungerar det. 
 
Marie 
 
Marie utexaminerades för 2,5 år sedan. Hon är 1-7 lärare med inriktning mot Svenska och So. 
Sin första tjänst var ett vikariat som ämneslärare i idrott och So på en annan skola än den där 
hon arbetar idag. På sin första arbetsplats arbetade hon som ämneslärare i tre År 4-6 klasser. 
Hon uppger att de grupper hon hade under denna tid var relativt stökiga men då hon inte 
behövde ta itu med de stora konflikterna och hålla i kontakten med föräldrarna upplevdes inte 
detta som något större problem. 
 
Efter den första terminen fick hon en fast tjänst på den F-9 skola där hon arbetar idag. Hon 
började som klasslärare i År 4. Marie upplevde den första tiden som omtumlande då hon kom 
tre dagar innan eleverna skulle börja till ett tomt klassrum utan att ha något beställt 
arbetsmaterial.  
 
På sin första arbetsplats tilldelades Marie en mentor som hon ”tog” med sig när hon bytte 
arbetsplats. Hon uppger att hon alltid känt sig bra mottagen även om hon ibland upplevde att 
hennes kollegor på den arbetsplats där hon är idag såg henne som en mer erfaren lärare än vad 
hon kände sig som.  
 
Sandra 
 
Sandra är utbildad till senare År lärare med inriktning textilslöjd och matematik. Hon 
utexaminerades våren år 2006. Hon har precis påbörjat sin första tjänst i en mindre skola. 
Sandra arbetar som ämneslärare utan klassläraransvar med barn i År 5 och 6 och undervisar i 
fyra olika ämnen (textilslöjd, matematik, svenska och No). Hon anser att det är för mycket 
med fyra ämnen som nyexaminerad lärare och skulle vilja rikta in sig på ett eller två ämnen 
bara. 
  
Skolan har tre arbetslag och varje arbetslag består av en förskolelärare och en lärare i varje 
årskull. Hon anser att hon inte har så mycket hjälp av förskoleläraren och skulle hellre vilja 
arbeta med lärare som undervisar i År 5 och 6 precis som hon själv.   
 
Hon anser sig vara velig och går och funderar på saker och ting och har lätt för att stressa upp 
sig. Hennes mentor arbetar på en annan skola vilket Sandra tycker är bra. Kontakten med 
kollegorna upplever hon som positivt och hon har alltid känt sig välkommen.  
 
Viktoria 
 
Viktoria tog examen våren år 2004. Hon är utbildad till Sv/So lärare med inriktning mot de 
tidiga Åren. Sin första tjänst fick hon i en År 6 klass på en skola med ca 150 elever.  
 
Hon upplevde att den första tiden var tuff och hon saknade stöd och hjälp av kollegor och 
skolledare. För att få information och hjälp fick hon fråga sig fram. Arbetslaget hon ingick i 
skulle träffas en gång i veckan men det var sällan de blev så på grund av att lärarna ansåg sig 
ha dåligt med tid. 
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Viktoria fick klara sig själv från starten och tyckte att det var stressigt att hinna med allt själv. 
Under den första terminen hann hon aldrig till personalrummet för att ta en fika med sina 
kollegor. Mentorn som hon blev tilldelad pratade hon aldrig med utan det var mer ett namn på 
ett papper. Viktoria stannade ett år på denna skola och det var de underbara barnen i klassen 
som gjorde att hon orkade igenom det första året  
 
Idag arbetar Viktoria i en annan kommun som ämnes och resurslärare. Hennes önskan är att 
bli klasslärare igen till en egen klass. 
 
Pia 
 
Pia är utbildad som 1 – 7 lärare med inriktning So/matematik. Hon tog examen våren 2004 
och fick ett vikariat på en skola med ca 450 elever där hon fortfarande arbetar idag. Hennes 
första tjänst på skolan var ett vikariat för en lärare som var föräldraledig.  
 
Hon anser själv att det första året var som att glida på en ”räkmacka” då hon hade ett färdigt 
upplägg när hon kom. Eftersom hon bara skulle stanna i klassen i ett år ville hon inte förändra 
något för den ordinarie läraren.  
 
Hon anser att hon blev väl mottagen av skolledare och rektor när hon kom till skolan. Hennes 
mentor var väl förberedd och Pia menar att hon fick den hjälp hon behövde. Idag är Pia på tur 
att få en tillsvidare anställning, men vid intervjun vikarierade hon fortfarande. 
 
Monica 
 
Monica utexaminerades i januari 2005. Hon är lärare i de tidigare Åren med inriktning No. 
Hennes första tjänst var ett vikariat som klasslärare i År 4 på en F-5 skola med ca 300 elever.  
 
Monica arbetade under hela sin utbildning på den skolan hon gjorde sin praktik. Hon menar 
att den erfarenheten hon fick då gjorde att hon var trygg i sig själv när hon fick sin första 
tjänst. Hennes handledare under utbildningen hade också gett henne en hel del verktyg när det 
gäller den sociala biten. Något hon saknade i sin utbildning. Hon berättar annars att hon fått 
en ”himla bra utbildning”. Handledaren och utbildningen gjorde att hon kände sig redo att ta 
ett klasslärarjobb. Hon tycket att det fungerade bra trots att hon fick klara sig utan stöd av 
kollegor i undervisningsarbetet och inte fick någon introduktion av något slag. 
 
På sitt första arbete ingick Monica i ett arbetslag. Där fick hon möjlighet att bolla tankar och 
idéer kring barn- och föräldrasituationer. Efter att vikariatet på 1,5 år var över började hon en 
ny tjänst på en 6-9 skola, där hon är kvar idag. Där har hon en tjänst som ämneslärare. 
 
 
4.2 Upplevelser av första tiden 
 
Under intervjuerna tillfrågades lärarna om vilka positiva och negativa erfarenheter de hade av 
den första tiden som lärare. De intervjuade beskriver sin första tid som nyexaminerad lärare i 
både positiva och negativa termer.  Samtliga intervjuade hade dock övervägande negativa 
erfarenheter att dela med sig av. Flera lärare upplevde att de var osäkra på sin kompetens och 
om ”de räckte till” som lärare. Pia funderade på om hon la upp undervisningen på ett lämpligt 
sätt och om hon gick fram i en lagom takt. En lärare berättar om de tankar hon hade när hon 
skulle börja på sin första arbetsplats. 
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Jag var livrädd faktiskt. Jag tänkte, vad kan jag? Vad orkar jag? Kan jag ta en klass själv?(Carin) 
 

Arbetstiden räcker inte till menade de flesta i undersökningen. En arbetsvecka på 50 till 60 
timmar är inte ovanligt i början av anställningen. Anders berättar att kollegorna och 
skolledaren fick säga åt honom att ta det lugnt och åka hem till sin familj. Marie beskriver sin 
första tid med att hon arbetade jämt men fick till slut försöka begränsa sig till 45 timmar i 
veckan. Sandra säger så här: 
 

Det är inte riktigt som man trodde, man tror man vet hur det ska bli när man kommer ut 
som färdig lärare. Det går inte att föreställa sig hur det är, det är mycket, mycket tuffare än 
vad man kan föreställa sig. 45 timmar i veckan räcker inte. 
 

Det var bara Pia som menade att 45 timmar i veckan räckte gott och väl. Anledningen menade 
hon var att läraren hon vikarierade för hade förberett all planering så hon sparade en hel del 
tid på att inte behöva planera. 
 
Att ha för många olika ämnen att undervisa i upplevdes av flera lärare som negativt då man 
inte har den ämneskunskaper och erfarenheter som behövs. En av lärarna, Sandra, berättar att 
hon sökte en tjänst som textil- och matematiklärare, vilket är de ämnen hon är utbildad i.  När 
hon sedan tillträdde sin tjänst och fick sitt schema insåg hon att hon även skulle undervisa i 
svenska och No. Hon berättar vidare att hon kände sig lurad, då detta inte var något som togs 
upp i diskussionen under anställningsintervjun.  
 

Att ha både textilslöjd, matte, svenska och NO är kanske inte det exemplariska. När man kommer 
ut som nyexaminerad är det kanske bra att koncentrera sig på ett ämne eller kanske två. Min tjänst 
målades upp som mer attraktiv än vad den var. (Sandra) 

 
Flera lärare uppger att de inte var förberedda på alla de uppgifter som en lärare har och som 
inte har med undervisningen att göra. Att köpa in böcker, städa personalrum, ta ned saker från 
väggar, byta förråd och städa klassrum är vanligt förekommande arbetsuppgifter som lärarna 
inte reflekterat över innan de började arbeta. Alla dessa extra arbetsuppgifter upplevs av 
flertalet som tidskrävande och inverkar negativt på deras utveckling som lärare. Anders 
beskriver hur han hindrades i att utvecklas i sin profession av alla tidskrävande extrauppgifter. 
 

Det är så mycket uppgifter som man inte kopplar till lärarjobbet/../Det känns inte bra. Just för att 
man inte räknat in det. Man vill utvecklas när det gäller professionen. Man vill få tid och arbeta 
med undervisning, innehåll och upplägg. Nu har det fått stå tillbaka. Synd för det första året är 
man skönt naiv och vill testa så mycket nytt och om man inte får tid till det och får fullt upp med 
sådana här uppgifter…. (Anders) 

 
Marie och Viktoria berättar båda två om hur de kom till sina arbetsplatser endast tre dagar 
innan eleverna skulle börja. På den korta tiden skulle klassrum städas, undervisning planeras 
och material förberedas mm. Skillnaden mellan de två var att Viktoria kände sig ensam och 
inte fick något stöd av vare sig kollegor eller skolledare. Hon beskriver det mottagande hon 
fick av skolledaren.  
 

Här är din klass. De kommer om tre dagar. Lycka till! Och så satt man där med ett klassrum som 
skulle städas ur samtidigt som man skulle försöka planera en undervisning för en hel termin med 
långsiktiga mål. Samtidigt skulle jag försöka fixa fram material. Så mycket hjälp fick jag inte. Det 
var att klara sig själv. Från personal och rektors sida fanns inget att hämta…jag var ju själv. 
(viktoria) 
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Mikael var den enda av lärarna som ställde sig frågande till om det var negativa erfarenheter 
han hade av den första tiden. Han menade att man får förbereda sig på att det är tufft i början. 
Men han upplevde inte det som något negativt utan menade att det istället var en lärorik 
process som man måste ta sig igenom.  
 

Det är jobbigt. Det är väldigt mycket att sätta sig in i och fundera över. Men jag vet inte om 
jag vill beskriva det som negativa sidor, utan istället beskriv det som att det är många 
arbetsuppgifter att lära sig. (Mikael) 

 
Något som flera lärare upplevde som positivt under den första tiden var kontakten med 
eleverna. Viktoria som inte hade något större stöd av skolledare och kollegor menade 
att det mottagande och den kontakt som hon fick med barnen vägde upp många av de 
negativa erfarenheterna. Viktoria uppger att det var eleverna som gjorde att hon trots 
allt stannade kvar på arbetsplatsen. 
 

Men så fick jag så underbara elever i min klass. Så det gick bra ändå. (Viktoria) 
 

Marie berättar om ögonblick som är ”värda hur mycket som helst” som när man känner att 
man har hela klassen med sig och känslan när eleven ”knäcker läskoden”. Även Anders och 
Mikael beskriver den positiva känslan man känner när man fyller ett behov och när man når 
fram till eleverna. 

 
Det mest positiva är yrkesstoltheten. Man känner att man fyller ett behov, en funktion. 
Även om elever i högstadiet kanske inte alltid är så motiverade så känner man att man 
bidrar med någonting. (Anders) 
 

Flertalet av lärarna upplevde det mottagande och den kontakt som de fick med kollegor och 
skolledare som mycket positiva upplevelser av den första tiden.  
 

Jag har alltid känt mig väldigt välkommen. Jag har blivit bra mottagen av kollegor och 
skolledare. (Sandra) 
 

Monica menar att de positiva upplevelser hon hade under den första tiden beror på att hon 
kände sig väl förberedd. Hon anser att den utbildning och det stöd som hon fått av sin 
handledare har bidragit till dessa positiva upplevelser. 
  
4.3 Introduktion på arbetsplatsen och mentorskap 
 
Den introduktion som lärarna fick på sina skolor var av varierade slag. Några lärare fick en 
introduktionsdag där skolledaren visade runt och presenterade dem inför de nya kollegorna. 
Anders berättar att han fick en mängd papper att själv söka information i. Detta upplevde han 
som svårt då han inte visste vad som var viktig information. Carin berättar att hon till att börja 
med fick gå bredvid sin kollega och på så sätt introduceras i arbetet. Monica och Viktoria 
uppger att de inte fick någon direkt introduktion utan fick klara sig helt på egen hand. Den 
praktiska information som de kände att de behövde fick de igenom att fråga sina kollegor.  
 

Rektorn tog inte emot. Jag pratade knappt med rektorn på ett år för varenda gång jag kom och 
skulle säga någonting, om det var någonting man behöver eller sådär så hade hon inte tid att prata 
med mig. /../ Jag hade inget, inget introduktionsprogram. Jag frågade mig fram om det var något 
jag behövde veta, någon över huvudtaget. (Viktoria) 

 
Under intervjuerna framkommer att flertalet skolor har ett mentorskapssystem. Av de tre 
skolor som inte hade mentorskap var det en lärare, Mikael, som själv utsåg sin tidigare 
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handledare från lärarutbildningen till sin mentor. Mikael säger med glimten i ögat att den 
kollega han utsåg till mentor får acceptera detta då skolan inte utser mentorer. Anders som 
inte heller tilldelades en mentor uppger att det gick bra i alla fall då han hade stöd av andra 
nyanställda och nyexaminerade lärare. Han säger att han troligtvis hade fått en mentor om han 
hade önskat så. Men på det sätt som skolledaren informerade Anders om mentorskap kände 
han att han blev ytterligare en börda för sina kollegor, då mentorskapet inte gav mentorn 
någon ersättning eller avsatt tid. Monica hade inte heller någon mentor men hon upplevde inte 
att det var någonting som hon saknade då hon själv tog kontakt med kollegor när problem 
eller frågor uppstod och hon kände att hon behövde någon att prata med.  Monica berättar att 
hon under sin utbildning arbetat mycket på sin partnerskola. Där delade hennes handledare 
med sig av sina erfarenheter, något som hon upplevde var till stor hjälp när hon började sin 
första tjänst.  
 
Viktoria, en av de fem lärare som tilldelades en mentor träffade aldrig sin mentor för samtal. 
Enligt henne berodde det på att den klass mentorn hade var så ”stökig” att hon inte hade tid och 
ork att engagera sig i Viktoria.   

 
Jag fick veta att hon skulle vara min mentor men då hade jag redan träffat en annan i 
personalen som jag kände, henne kunde jag prata med. Jag frågade om jag kunde få ha 
henne, vi fick bra kontakt direkt. Hon skulle vara inne i min klass och arbeta som resurs och 
specialpedagog. Vi kommer ju ha ett nära samarbete. Men nej, de hade redan en som skulle 
vara min mentor. Men rektorn satt aldrig ner med oss och pratade om hur vi skulle lägga 
upp det. /../ så hade hon en ganska tuff klass, så hon tycker hon hade fullt upp med den. Så 
vi pratade aldrig. (Viktoria) 

 
Marie och Sandra mentorer arbetar inte på samma skolor som dem själva. Båda upplever detta 
som någonting positivt då man kan ventilera problem som uppstår i samarbetet med kollegor. 
De ser även fördelar med detta då man vill prata om svårigheter som uppstår i arbetet med 
eleverna. 
 

Jag fick en mentor som arbetade på en annan skola. Jag tycker att det är viktigt att ha en 
mentor som har en annan arbetsplats därför att det ofta är problem som uppstår i arbetslag 
och med kollegor som man behöver prata om. Och ska man diskutera problem man har med 
elever kan det vara bra att göra det med någon som inte har förutfattade meningar om 
eleven. (Marie) 
 

Carin och Mikael har båda erfarenhet av att arbeta nära sina mentorer då 
mentorerna var/är deras närmaste kollegor. De ser bara fördelar med detta då de 
kan få svar på sina frågor omedelbart.  
 

Min mentor var min kollega. /../ ville jag prata med henne så tog jag tag i henne och sa att 
nu behöver vi gå iväg och prata och så gjorde vi det, och tvärt om. (Carin) 
 

I samband med samtal om mentorskap tillfrågades lärarna om vilket förhållningssätt och 
vilka personliga egenskaper som de ansåg som att en mentor bör ha. Det sågs som viktigt att 
mentorerna var väl förberedda på uppgiften och att de avsatte tid för samtal när så behövdes. 
Lärarna uppfattade det positivt att ha en mentor att rådfråga och som kunde ge goda råd när 
så behövdes. Flera lärare uppskattade att mentorn hörde av sig till dem ibland för att ”checka 
av” hur det gick och hur de kände sig.  

 
Min mentor slog upp sin pärm och så började hon med att det här brukar jag prata om på 
första samtalet. Hon var väldigt förberedd. Men det betydde inte att man inte kunde 
diskutera andra saker också. Hon hade gått någon mentorskurs och det var ju inte helt fel. 
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Hon ser till att täcka in det som bör täckas in med en nyanställd. Låta den nyanställda prata 
och är det så att man inte vill prata så är det bra att det finns en dagordning att gå efter. (Pia) 
 

4.4 Samarbete med kollegor 
 
Samtliga av de intervjuade uppger att de tillhör ett arbetslag. Arbetslagen är konstruerade på 
olika sätt. Bland de lärare som arbetar i grundskolans senare År försöker man sätta ihop 
arbetslag där lärare med olika kompetenser ingår, vilket de inte ser några hinder med. Lärarna 
i de tidigare Åren arbetar på liknande sätt. Där ingår lärare från förskoleklass till År 5. Detta 
är något som Sandra är tveksam till då hon hellre skulle vilja bilda arbetslag med lärare som 
undervisar i samma År som hon själv gör. Hon menar att hon inte har så mycket gemensamt 
med lärare i t.ex. förskoleklassen. Pia som tillhör ett liknande arbetslag som Sandra delar 
hennes uppfattning. Hon kände sig ganska ensam under den första tiden och skulle vilja ha 
haft en kollega som undervisade i År 1, precis som hon själv, för att fråga om råd.  
 
Även storleken på arbetslagen varierar. Marie och Mikael tillhör båda stora arbetslag och 
tycker att detta ibland försvårar arbetet då de inte är helt lätt att kommunicera och samarbeta i 
så stora grupper. 
 

På den skola där jag är idag arbetar vi i arbetslag. Det är tre arbetslag på skolan så det är stora 
arbetslag vilket gör det ganska svårt att jobba tillsammans. (Marie) 
 
Skolan är organiserad i tre arbetslag så vi är ju väldigt många. Vi är 20 stycken i varje 
arbetslag./…/Det är inte helt lätt att kommunicera i så stora grupper. (Mikael) 
 

Alla lärare förutom Viktoria träffade regelbundet kollegorna i arbetslagen. Hon menade att 
tidsbristen hos kollegorna gjorde att det inte fanns tid till arbetslagsträffar. 

 
Det fanns arbetslag och man skulle träffas en gång i veckan. Men det blev väldigt sällan. Lärarna 
tyckte att de hade mycket att göra ändå. (Viktoria) 

 
Marie och Pia nämner att deras arbetslag består av lärare med olika lärarutbildningar och i 
olika åldrar. Marie antyder att det kan vara en av orsakerna till att det kan uppstå konflikter när 
arbetslaget ska samarbeta.  
 

På min förra skola arbetade man mer traditionellt och arbetet flöt på bra. Jag upplever att det är 
fler konflikter på den här skolan. Det är en åldersmässigt väldigt blandad lärarkår på den här 
skolan med flera olika lärarutbildningar. Vi arbetar tematiskt på den här skolan och satsar mycket 
på skolutveckling och att utveckla våran undervisning. Det är flera lärare som tycker att det är 
jobbigt med förändringar./..../ När man ska bestämma tema är det svårt att enas. En lärare eller ett 
lärarlag ger ett förslag. De andra protesterar och säger att det är för barnsligt eller för abstrakt och 
så kan det hålla på. Det är inga ”öppna” konflikter utan mer indirekt. (Marie) 
 

Pia håller inte med Marie utan tycker att det är en ”positiv kulturkrock”. Hon känner att de 
äldre hade mycket erfarenhet som de gärna delade med sig av samtidigt som de var 
intresserade av vad Pia hade med sig för nya idéer från utbildningen. Trots att de arbetar på ett 
sätt som Pia anser vara traditionellt och gammalmodigt menar hon att det inte behöver vara ett 
dåligt sätt. Sandra håller med Pia när hon säger att de äldre lärarna på hennes skola är öppna 
för det nya och hon känner inte att konflikter uppstår som beror på olika sätt att se på lärarens 
uppdrag. Men samtidigt nämner hon att hon är traditionell av sig och noga med att känna av 
skolans kultur och traditioner för att inte riskera att ”trampa någon på tårna”.  
 
Lärarna i undersökningen uppger att när man kommer som nyexaminerad lärare till sin första 
arbetsplats är det mottagande man får av kollegorna betydelsefullt. Av lärarna i 
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undersökningen upplever en övervägande del att de fick ett bra mottagande av skolledare och 
kollegor. Carin beskriver hur hon togs emot ”med öppna armar”. Pia säger att hon kände sig 
”mycket, mycket väl mottagen” och tror att det kan bero på att den avdelning hon började 
arbeta på hade haft stor personalomsättning under den senast tiden och var därför vana att ta 
emot nyanställda. Mikael introduktion har pågått under lång tid då han har gjort sin VFU på 
den skola där han senare anställdes. Han uppger att han alltid har känt sig väl omhändertagen 
av kollegor. 
 

Jag känner att jag blivit väldigt bra mottagen och det har jag varit ända sedan jag kom it som 
partnerskoleelev. Så jag har alltid känt ett bra stöd härifrån och tycker att där jag är så är det högt i tak och 
man kan diskutera olika tankar och hur man förhåller sig som lärare. (Mikael) 

 
Tre av lärarna anser att de fick ett bra mottagande av både skolledare och kollegor men 
upplevde samtidigt att de inte fick den information och hjälp de kände att de behövde. Anders 
kände att han fick ett vänligt mottagande men att hans kollegor ändå var skeptiska. Han tror att 
detta berodde på att vissa kollegor kände sig hotade av honom när han kom med nya idéer och 
full av energi. Han säger att ”stämningen var bra om man pratade om annat”. Marie uppger att 
hon fick ett bra mottagande på båda sina arbetsplatser. Samtidigt upplevde hon att hon fick 
blickar från kollegorna i arbetslaget vilket hon tror berodde på att hon hade ett annat arbetssätt 
jämfört med dem. Hon kände att kollegorna på hennes andra arbetsplats såg henne som en van 
lärare trots att hon endast arbetat som lärare i en termin. Hon kände sig fortfarande som 
nyexaminerad. Sandra upplever att hon fick ett bra mottagande men tycker att hon fick ställa 
för mycket frågor själv. 
 

Jag har alltid känt mig väldigt välkommen. Blivit bra mottagen av kollegor och rektor. Negativt är 
att jag har fått vara ”frågvisa Lotta”./…/Jag har fått ställa mycket frågor själv till både kollegor 
och rektor som jag kan tycka ska komma automatiskt när man får en ny medarbetare och framför 
allt när man är nyexaminerad. (Sandra) 

 
En av lärarna, Viktoria, upplevde det mottagande som hon fick som ganska svalt. Hon 
berättar att under den första tiden hade hon inte kontakt med vare sig kollegor eller skolledare. 
Hon säger att de flesta lärare hade fullt upp med sitt och att hon sällan pratade med sina 
kollegor. Hon tror att de andra lärarna uppfattade henne som att hon ”höll på sitt” när det 
istället var den höga arbetsbelastningen som gjorde att hon inte hade tid att gå till fikarummet 
under rasterna och på så sätt fick hon inte tillfälle att umgås och diskutera med sina kollegor. 
 
Lärarna tillfrågades om de upplevde att de blev styrda under den första tiden. Flera lärare talar 
om de outtalade koder och regler som fanns på de olika skolorna. Som nyanställd och 
nyexaminerad är det en rad outtalade och oskrivna regler och traditioner som man ska förhålla 
sig till. Olika skolor har olika traditioner och kulturer som de nyblivna lärarna görs medvetna 
om på olika sätt.  

 
Det är svårt med alla outtalade regler som finns. Har ingen sagt hur och vad jag ska göra och det 
inte finns nedskrivet någonstans, hur ska jag då få reda på det? Ofta får man reda på sådana saker 
när man är i en situation eller när man redan gjort ”fel”. Då får man höra att på den här skolan 
brukar vi/…/I arbetet kände jag att visst blir man styrd av de traditioner som finns på en skola men 
samtidigt kände jag att jag fick ganska stort utrymme. (Marie) 
 

Anders pratar om den dolda läroplanen och menar hur viktigt det är att vara medveten 
om att det existerar outtalade regler för hur man ska förhålla sig. Han ser en risk med att 
inte följa dessa regler. 
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Det finns skolkod eller lärarkod. Det finns outtalade regler på skolan om hur man ska bete sig som 
lärare. Det styr ganska mycket oavsett om man vill eller inte. /.../ Det var ingen som kom till mig 
och sa att nu måste du bete dig på det här viset. Det var mer outtalat. Man skulle hamna utanför 
gemenskapen om man är för mycket rebell eller fristående. (Anders) 

 
Tre av lärarna upplevde den styrning de känt av under den första tiden som positiv och 
”lagom”. De uppgav att de var medvetna om att det fanns traditioner och kulturer på deras 
skolor men att de samtidigt inte känt att de varit tvungna att anpassa sig till dessa traditioner 
utan de känner att de har kunnat hålla fast vid den typ av lärare som de ville vara. Mikael 
tycker att visserligen påverkas man av omgivningens regler men menar ändå att han har 
relativt stort utrymme för att genomföra det han tror på. Pia som kopplade styrningen till hur 
fri hon var att planera och genomföra sin undervisning berättar: 
 

Nej, alldeles lagom. Jag kunde ha klivit på tåget och kört vidare som de hade gjort. Men det var 
ingen som sa att du måste göra det utan jag valde själv. Jag styrdes varken för mycket eller för lite. 
(Pia) 

 
Vidare finns tre lärare som anser att de inte styrdes alls och kopplar styrningen till vilken 
”hjälp” de fick med undervisningen under den första tiden och uppbackningen av kollegor och 
skolledare. Monica är förvånad över att skolledaren inte hade någon insyn i den undervisning 
som lärarna bedrev. Hon säger att skolledaren inte vet hur de olika lärarna fungerar i 
klassrummet. Viktoria upplevde att hon inte styrdes alls vare sig av de outtalade regler eller i 
sin undervisning då hennes kontakt med skolledare och kollegor var begränsad. Sandra menar 
att hon först och främst styrdes av styrdokumenten. 
 

Textilslöjden fick jag sköta helt själv. Sen finns det vissa direktiv som läroplan och styrdokument 
som man ska leva upp till. Mer styrt är det i matematiken, svenskan och No. Men det är ingen som 
sagt till mig att nu ska du göra så här. Jag har inte valt läromedel. (Sandra) 

 
 
4.5 Lärarnas behov av stöd under den första tiden 
 
Lärarna i undersökningen berättar om deras olika behov av stöd som de hade under den första 
tiden. Den som hade minst behov av stöd när det gäller undervisningen var Marie. Viktoria, 
Carin och Anders uppger däremot att de hade stort behov av stöd när det gäller planering och 
att ta fram lämpligt material. Varken Anders eller Viktoria känner att de fick det stödet av 
kollegor vilket däremot Carin uppger att hon fick.  
 

Jag hade ett behov av ett utbyte just när det gällde tips på vad som fungerar metodiskt i 
klassrummet. Även att få ta del av material från den andra svenskläraren. Den biten fick jag testa 
själv vad som fungerade och inte fungerade.  Det hade jag velat ha hjälp med./.../Annars tycker jag 
att det kan vara skönt att vara lite självständig också. (Anders) 
 

Det finns även ett flertal lärare som känner ett behov av stöd i de sociala situationerna som 
uppstår i det dagliga arbetet med elever och deras föräldrar. Carin berättar att hon funderade 
mycket över eleverna på fritiden i början. De menar att det kunde ha underlättats om de haft 
ett ”bollplank” att ”bolla” mot. Även Marie tar upp fördelarna med att få prata av sig med 
någon som är insatt i skolvärlden och menar att det är bra om den personen inte arbetar på 
samma skola. På så sätt menar hon att de ”stackars familjemedlemmarna” slapp agera 
”bollplank”.  
Viktoria och Sandra pratar båda två om den osäkerhet de kände kring just dessa frågor kring 
konflikter som uppstår i olika sociala situationer. 
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Visst hade man ett behov  /../  När man har elever som man får bekymmer med. Hur ska man 
handla i de lägena? Gör jag rätt eller fel? (Viktoria) 
 
Jag är en velare tyvärr. Hur går det här till? Hur ska det här fungera? Jag går och maler om saker 
och ting och stressar upp mig. När man står där med en klass ska man ha svar till föräldrar. Något 
som man inte var förberedd på. (Sandra) 
 

Pia och Monica är de enda av lärarna som uppger att de inte hade så stort behov av stöd under 
den första tiden. Pia säger själv ”att med risk för att låta stöddig tror jag nog att jag hade fixat 
det själv”. Men samtidigt menar hon att det stöd hon fick underlättade då hon slapp känna sig 
stressad och kunde gå till arbetet och känna sig lugn och trygg. Den lärare som Pia 
vikarierade för hade en färdig planering och ett färdigt framtaget material som hon kunde 
använda, vilket hon även gjorde. Monica hade arbetat under hela utbildningen och på så sätt 
skaffat sig erfarenhet, kände att hon hade tillräckliga kunskaper för att klara sig på egen hand. 
Detta gjorde att hon klarade sig bra då hon inte fick något stöd på arbetsplatsen av kollegor 
eller skolledare. Hon säger: 
 

Hade jag inte tidigare haft den bakgrunden och alltihopa det här, då hade det blivit katastrofalt, 
eller kanske inte, men det har ju känts jobbigt. Jag visste vad jag gjorde tack vare att jag har jobbat 
så mycket innan. (Monica) 

 
Det stödet som lärarna fick kom från olika håll. Skolledare, mentorer och kollegor nämns 
genomgående under intervjuerna. Två lärare uppger att de fick en ”mjukstart” vilket man tror 
kan påverka behovet av stöd. Marie arbetade under den första terminen som ämneslärare och 
hade ett stort stöd av de olika klasslärarna som tog det huvudsakliga ansvaret för eleverna. 
Hon uppger att det på sätt och vis kändes som att hon fortfarande var ute på praktik. Carin 
lotsades in i arbetet genom att den andra klassläraren tog en stor del av ansvaret i början. 
 

Jag fick smyga in i klassen. Lära känna barnen och så. Min kollega/mentor tog på sig ganska 
mycket ansvar i början och jag fanns där på sidan av. Sedan tog jag mer och mer ansvar. (Carin) 

 
Även om de flesta lärarna uppgav att de kunde fråga sina kollegor om det var någonting de 
undrade över menar flera ändå att det tog emot. Detta var inget uttalat men de hade en känsla 
av att de tog upp sina kollegors dyrbara tid.  
 

Men man känner sig lite i vägen när man ser hur stressade ens lärarkollegor är och så ska man 
rycka tag i någon och nu ska du hjälpa mig med det här. (Anders) 
 

De nyblivna lärarna uppger att de fått stöd från kollegor, skolledare och mentorer. Mikael och 
Anders ser fördelar med att utbyta erfarenheter och få stöd av andra i samma situation. Anders 
har tillsammans med två andra nyexaminerade lärare på skolan bildat en egen grupp som 
stöttar varandra. Mikael som känner att han har fått ett bra stöd ser fördelar med att 
nyexaminerade lärare går samman och utbyter erfarenheter. 
 

Jag har under resans gång sett hur olika vi har haft det på partnerskolorna och jag kan ju säga att 
det här är efter ”skolboken”. Så här som det skulle vara. Men helt klart skulle det ju även ha känts 
bra om stödet kommit från annat håll också. Jag kan tänka mig att man träffas som en 
referensgrupp där man är fler i samma situation och träffas och diskuterar vad som går bra och 
dåligt. (Mikael) 

 
Viktoria återger i korta drag hur det stöd som hon fick under den första tiden såg ut.  
 

Inget (Viktoria) 
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4.6 Vilka skäl finns till att nyexaminerade lärare lämnar yrket? 
 
Lärarna tillfrågades om vad de trodde kunde vara anledningen till att flera nyexaminerade 
lärare lämnade yrket efter bara en kort tid. Samtliga tror att den sociala biten är en starkt 
bidragande orsak till att så många ger upp yrket. Viktoria säger att en orsak kan vara att 
barngrupperna är oroliga och svåra idag. Hon menar vidare att om man då inte får hjälp och 
stöd som nyexaminerad är det stor risk att man inte klarar av att hantera ”problemen” själv 
och ger upp yrket. Monica håller med Viktoria när hon säger att det är viktigt att ha stöd av 
kollegor och att vara stark i sig själv för att orka med alla ”stökiga” barn.  
 
Pia och Marie påstår att föräldrakontakten kan vara ytterligare en bidragande orsak. Pia pratar 
om disciplinproblem och hur svårt det kan vara om man som lärare inte delar föräldrarnas 
uppfattning om hur man beter sig mot andra elever och vuxna på skolan. Marie berättar om 
hur svårt det är när t.ex. föräldrarna använder läraren som en kurator och vill ha råd och stöd i 
situationer som inte berör skolan. Sandra pratar om hur tuff arbetssituationen är för lärare, 
vilket hon anser inte framkommer under utbildningen. 
  

Tufft. Klasserna är stökiga. Det är tufft psykiskt. Du försöker bedriva en pedagogisk verksamhet 
man har inget för det. Det är inte riktigt som man trodde, man tror att man vet hur det ska bli när 
man kommer ut som färdig lärare. Det går inte att föreställa sig hur det är. Det är mycket, mycket 
tuffare än vad man kan föreställa sig. 45 timmar i veckan räcker inte. (Sandra) 

 
 
Arbetsbelastningen och tidspressen är också bidragande orsaker till att lärare lämnar yrket 
menar flera lärare. Viktoria pratar om hur frustrerad man som lärare känner sig när man inte 
räcker till tidsmässigt för eleverna. Hon menar att den tid man skulle vilja ha för att känna att 
man gör ett bra arbete inte finns. Marie och Mikael pratar om hur svårt det är att få tiden att 
räcka till för alla och hur otillräcklig man kan känna sig som lärare. Detta beror enligt dem på 
den höga arbetsbelastningen som läraren har och som ökar då man ständigt får fler och fler 
arbetsuppgifter. Monica nämner här allt pappersarbete som lärare har och som tar ”enormt 
mycket” tid. 
 
Den bild man som student får under utbildningen om hur skolan fungerar, stämmer enligt 
flera lärare inte med hur verkligheten ser ut. Detta kan göra att man väljer att sluta då man 
inte har en realistisk bild av läraryrket och skolan. Marie pratar om hur man på utbildningen 
fokuserar alldeles för mycket på ämneskunskaper och tycker att ”det tas upp väldigt lite i 
utbildningen om t.ex. föräldrakontakten och alla arbetsuppgifter runt om som en lärare har”. 
Pia tycker att man på högskolan studerar faktakunskaper och glömmer bort den stora sociala 
biten. Hon nämner också att när hon tog examen så ”var det 1/3 av de nya som slutade efter 
ett år i yrket” vilket Pia tror beror på att de inte var förberedda på hur ”tufft” det skulle bli. 
Carin menar att mycket i skolan handlar om social kompetens. Hon tycker att utbildningen 
borde innehålla mer av t.ex. konflikthanteringssituationer eftersom det är sådana kunskaper 
som läraren har behov av dagligen.  
 
Carin och Anders tror båda att den låga statusen läraryrket har kan också vara en bidragande 
orsak till att man lämnar yrket efter en kort tid. Carin tycker att det känns orättvist att efter 
avslutad utbildning med dyra studieskulder inte tjänar mycket mer än en outbildad kollega. 
Anders pratar om hur låg status läraryrket har i omgivningens ögon och hur lite uppskattning 
man får för det stora arbete man som lärare lägger ner.   
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Kanske för att man känner att man inte får så mycket tillbaka. Dels hur hög statusen är, det är ju 
inte så att lärarna har något kunskapsmonopol längre. Man kan söka kunskap på Internet. 
Föräldrarna ifrågasätter lärarna. De känner sig hotade, den rena undervisningssituationen de 
existerar inte. En del av lärararbetet är ju uppfostran./../ Så kanske man inte får det erkännande för 
det arbete man lägger ner. Det är otroligt mycket timmar man lägger ner. Om man brinner för sina 
tankar och idéer och vill göra något nytt så tar det mycket tid och det får man inte pengar för. 
(Anders) 

 
4.7 Råd till nyexaminerade lärare 
 
Som avslutning på intervjun tillfrågades lärarna om de hade några råd att ge till alla 
lärarstudenter som snart ska ut i arbetslivet. Flertalet lärare poängterar hur viktigt det är att ta 
det lugnt, att våga säga ifrån och att anpassa sig till skolans traditioner. Marie menar att när 
man kommer till en ny arbetsplats är det lätt att tro att man måste ”visa framfötterna” hon 
menar att det inte är så viktigt, utan att det är bättre att man behåller lugnet och att man agerar 
stabilt. Sandra råd är att:  
 

… Våga säga nej! Ta inte på dig för mycket det är jobbigt som det är. Det måste få ta den tid det 
tar att få jobba sig in i yrket. /../ Tillåt mig att få koncentrera mig på att vara lärare. Våga fråga! 
(Sandra) 

 
Även Monica och Carin påpekar hur viktigt det är att våga fråga. Carin säger att ”man ska inte 
tro att nu har jag utbildning och nu måste jag fixa det här” utan menar att det är bättre att ta 
hjälp än att stressa upp sig i onödan. Vidare säger hon att man måste tro på sig själv och att 
man faktiskt kan mer än vad man själv tror. Monica menar att man som nyexaminerad inte 
ska vara rädd för att erkänna när det inte fungerar. Hon säger: 
 

Jag tror att det är många som gör fel, att de kör på i sitt egna klassrum och när de får svårigheter 
med barn t.ex. när det låser sig (för eleverna). Att man inte vågar be om hjälp. (Monica) 

  
Mikael och Anders råd för att bli en framgångsrik lärare är att möta eleverna där de befinner 
sig.  Mikael pratar om att det gäller att behålla lugnet i de kaotiska situationerna som ofta 
uppstår i skolan. Som lärare måste man förmedla en grundtrygghet vilket man gör genom att 
vara tydlig, ställa rimliga krav och vara lugn. Anders tycker man ska våga lägga ner energi på 
ett tidigt stadium. Det kan kännas lockande att ”ställa sig i ledet direkt” för att orka. Men han 
tror då att man tappar energin och låter allt gå på rutin. Han säger att det gäller att hitta en 
lämplig nivå för att orka.  
 

…Det är viktigt att hitta en balans väldigt snabbt. En situation som är hållbar i många år. Den 
viktigaste och största utmaningen är att hitta den nivån och ändå känna att man förverkligar sig 
själv. Om man inte hittar nivån är det lätt att man sliter ut sig totalt/../ För mig tog det ett år, men 
än finns det mycket att utveckla. (Anders) 

 
Pia rekommenderar nyexaminerade lärare: ”läs Överlevnadshandboken”. Vilket hon tycker att 
hon hade stor nytta av under sin första tid. Hon föreslår även nya lärare att ta hjälp av erfarna 
lärare. Hon frågade själv ett antal lärare om vad de ansåg vara det viktigaste man bör kunna 
som lärare i År 1 och fick då flera bra svar som var till hjälp då hon skulle planera sin egen 
undervisning.    
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5. Analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet av de intervjuer som genomförts i vår 
undersökning. Resultatet av intervjuerna relateras till den tidigare forskningen för att ge svar 
på arbetets forskningsfrågor. 
 
5.1 Lärarnas upplevelser från den första tiden som yrkesverksamma 
 
Det är inte ovanligt att lärares första tid i yrket målas upp i negativa termer. I tidigare 
forskning nämner Fransson (2006) att lärare beskriver den första tiden som kaotisk, stressig, 
ångestfull, svårigheter med att få en fungerande relation med eleverna och att utöva auktoritet. 
Fransson anser att det är lättare om den nya läraren får stöd och hjälp av mer erfarna kollegor. 
Flera i studien berättade att de var osäkra på sin egen kompetens och om de hade de rätta 
kunskaperna. De menade att den Nya lärarutbildningen bara gett dem kompetens i två ämnen 
medan de nu skulle undervisa i flera ämnen än två. En av dem, Carin, berättar att hon var 
livrädd, att hon tvivlade på sin egen kompetens och var osäker på om hon skulle klara av att 
undervisa i en egen klass. Här nämner Fransson att undersökningar visar att nya lärare känner 
sig förberedda inför arbetet som lärare med avseende på samarbete, ämnes- och metodiskt 
kunnande. Han tar också upp att allt inte är negativt med den förta tiden. De flesta som börjar 
en ny lärartjänst är ändå positivt inställda till läraryrket. Enligt vår undersökning nämner flera 
lärare att kontakten med eleverna upplevs positivt. Flertalet lärare talar om att de fick ett bra 
mottagande av kollegor och skolledare.  

 
När en nyexaminerad/nyanställd kommer till en skola fylld av förväntan och med nya idéer 
tas den inte alltid emot med öppna armar menar Aili, Persson och Persson (2003). En orsak 
kan vara att den nyexaminerade/nyanställde orsakar merarbete för lärarna, då den nya inte är 
insatt i arbetet måste kollegorna lägga ner tid på att visa och förklara för den nya, tid som de 
knappast har. Aili menar att ett slags jantelagstänkande har fått fotfäste i skolan. Det innebär 
att man inte bör sticka ut för mycket från gruppen. På en skola finns ofta en hel del outtalade 
regler för hur man som lärare ska förhålla sig. När nya lärare kommer till arbetsplatsen och 
inte är medvetna om dessa regler utmanar de den gällande skolkoden med sin okunskap. 
Lärarna i studien känner samtliga att de blev väl mottagna av kollegor men menar ändå att det 
fanns en viss skepsis bland kollegorna. En lärare, Anders, trodde att det berodde på att vissa 
kollegor kände sig hotade när man som nyexaminerad kom med nya idéer och full av energi. 
Det är svårt med de outtalade reglerna som finns berättar en lärare i studien då de inte finns 
nertecknade någonstans. Samma lärare beskriver att de outtalade reglerna styr ganska mycket 
och att det fanns en risk att man hamnar utanför om man är för mycket rebell eller fristående.  
 
Sandra beskriver den första tiden som mycket, mycket tuff, tuffare än vad man kan föreställa 
sig vilket hänger samman med det stora timantalet som läggs ned varje vecka. 
Fransson (2006) menar att en arbetsvecka på normalt 45 tim sällan räcker till för 
nyexaminerade lärare utan timantalet under en vecka brukade hamna på 50-60 tim. Den 
största delen av övertiden läggs på planering av undervisning. Denna studie visar att alla utom 
en lärare lade ner mer än 45tim/veckan. Pia som inte arbetade övertid berättade att allt redan 
var förberett och klart när det gällde planering av undervisningen och material när hon kom 
till sin arbetsplats, vilket gjorde menade hon att hon sparade en massa tid.  
 
Det är inte ovanligt att lärare som lägger ner så många timmar i veckan på sitt skolarbete får 
svårt att skilja på fritid och arbete. Fransson (2006) säger att lärare ofta har svårt att släppa 
tankarna på eleverna när de kommer hem. Han menar att de gör elevernas problem till sina 
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egna. Vidare anses att de lärare som får ventilera sig i arbetslaget grubblar mindre och får 
lättare att släppa elevernas problem på fritiden. Carin berättar att hon funderade mycket på 
eleverna på fritiden och att hon gör så än idag. Hon nämner vidare att istället för att gå och 
grubbla i all evighet är det bättre att diskutera problemet med kollegorna och arbetslaget för 
att få olika synvinklar. 
 

 
5.2 Lärarnas behov av stöd 
 
Det är en stor omställning att gå från lärarstuderande till att bli verksam lärare. De åtgärder 
som Lärarnas Riksförbund (Lärarnas Riksförbunds Policyskrift, 2004) förespråkar för att 
stödja nyexaminerade lärare är att man rekommenderar arbetsgivare att tilldela 
nyexaminerade lärare mentorer, ett introduktions år, avsätta tid för pedagogiska samtal och att 
lärare ska kunna avsäga sig klasslärarrollen den första tiden. Med stöd från kollegor, 
mentorer, skolledare, introduktionsprogram och arbetslag blir förändringen inte lika 
dramatisk. I studien framkom att alla lärare hade ett behov av något slags stöd under den 
första tiden. Behovet av stöd varierade kraftigt mellan de olika lärarna, från de som uppger att 
de inte hade något större behov till dem som kände sig mycket osäkra och därför hade ett stort 
behov av stöd. Under intervjuerna framkom det att lärarna fick stöd från mentorer, skolledare 
och kollegor. Det stödet som lärarna fick varierade från den lärare som tilldelades en mentor, 
fick stöd av kollegor och hade en färdig planering att använda sig av till den lärare som 
uppger att hon inte fick något stöd alls under den första tiden.  
 
Ahlstrand (1995) menar att arbetet med att planera och genomföra undervisningen ligger 
oftast på de enskilda lärarna, vilket är en frihet som många lärare uppskattar. Den frihet som 
dessa lärare talar om uppfattas av andra som ensamhet. De flesta lärarna menar att samverkan 
ger lärare en möjlighet att utbyta tips och idéer samtidigt som det ger en möjlighet att få en 
ökad förståelse för arbetet. Lärarna i denna studie uppger att de främst hade ett behov av stöd 
i att ta fram lämpligt material och planera undervisningen. Några uppger dessutom att de hade 
behov av stöd när det gäller den sociala biten. Flera lärare menar att det kan vara svårt att sätta 
sig in i de outtalade koderna som finns på en skola och menar att det behövs stöd och 
information för detta. Fransson (2001) har i tidigare forskning urskiljt fyra olika typer av stöd 
som nyexaminerade lärare efterfrågar. Vanligast är behovet av praktiskt och moraliskt stöd 
där man får information om skolans rutiner och var man kan finna material samt stöd från 
kollegor. Mindre vanligt är det situationshanterande och problematiserande stödet. I denna 
studie är det flera lärare som uppger att de hade stort behov av att rådfråga kollegor när det 
gäller hur man ska agera i de olika sociala situationer som uppstår dagligen i arbetet med 
elever och föräldrar. 
 
Lärarförbundet har tillsammans med kommunerna sedan år 1995 ett avtal (ÖLA00) där det 
framgår att nyanställda ska tilldelas en mentor när de kommer till en ny arbetsplats. Även om 
ÖLA00 föreskriver mentorskap till de nyanställda kan man i undersökningen konstatera att 
det inte fungerar fullt ut. Av de åtta som deltog i undersökningen var det endast fem som 
tilldelades mentorer. Av dessa var det en lärare, Victoria, som aldrig träffade sin mentor då 
mentorn inte hade tid. Ytterligare en lärare, Mikael, fick en mentor genom att själv utse sin 
kollega till sin mentor. Aili (2003) ser mentorskapet som en förutsättning för att ge 
nyexaminerade en bra start och därigenom få dem att stanna i yrket. Mentorskapet innebär att 
man ska vara ett stöd för adepten i det vardagliga arbetet. Det stödet innebär att man bistår 
adepten i att fatta egna beslut om hur undervisning ska läggas upp och vilket material man ska 
använda sig av. En mentor ska inte agera chef eller vara en beslutsfattare utan mentor och 
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adept ska vara jämbördiga. Lärarna i denna studie anser att det är viktigt att mentorn är väl 
förberedd på uppgiften och det ses som en fördel om mentorn har genomgått utbildning i 
mentorskap. De lärare som uppger att de har mentorer som de träffar regelbundet är positivt 
inställda till hur deras mentorer agerar.  
 
Fransson (2001) ser både fördelar och nackdelar med att ha mentorer som är placerade på 
andra skolor. Vad som är bäst i det enskilda fallet beror på personerna och situationerna. I 
denna studie var det två lärare som tilldelades mentorer på annan skola. De såg detta som 
någonting positivt då de kunde ta upp eventuella svårigheter som uppstod i samarbetet med 
kollegor. De lärare som hade en mentor på samma arbetsplats uppger att de såg fördelar med 
detta då de hade sin mentor nära till hands och snabbt kunde få råd av sin mentor.  
 
Fransson (2001) refererar till tidigare forskning som visar att det finns flera lärare där skolan 
varken har mentorskap eller introduktionsprogram men som ändå menar att de fått mycket 
stöd under den första tiden. Detta stöd kommer då främst från deras kollegor. Nackdelen som 
ses med denna typ av stöd är att det till stor del bygger på kollegornas välvilja. Tidigare 
forskning visar att nyexaminerade lärare ofta drar sig från att rådfråga erfarna kollegor då de 
inte vill bli betraktade som okvalificerade och oerfarna. Under dessa intervjuer framkom att 
flertalet lärare hade kollegor som uppmanade dem att fråga om det var någonting de undrade 
över. Många lärare uppger dock att det var någonting som de drog sig för att göra. Dels för att 
de upplevde att de tog upp lärarnas tid men även att det var besvärligt att hela tiden behöva 
vara den som kom med frågor då de upplevde att kollegorna var stressade. Anders, en av 
lärarna i studien som inte tilldelades en mentor bildade tillsammans med två andra 
nyexaminerade lärare en grupp som stöttade varandra under den första tiden. Han menar att 
han fick ett stort stöd därifrån under den första tiden och därför inte saknade en mentor. 
 
5.3 Lärares samarbete 
 
Skolan har under de senaste decennierna gått från att vara en centralstyrd- till en 
decentraliserad skola. Detta har medfört att lärarens arbetsuppgifter förändrats då man på 
lokal nivå ska utforma lokala arbetsplaner och gemensamt planera runt metoder och innehåll. 
Detta ställer enligt SOU 1997:121 ökade krav på samverkan mellan lärarna på skolorna i 
exempelvis arbetslag. Lärarna i denna studie uppger alla att de tillhör ett arbetslag. Bland 
lärarna som undervisar i de senare åren försöker man att sätta ihop arbetslag för att ”täcka 
upp” de olika ämneskompetenserna. Vilket dessa lärare tycker fungerar bra. Bland lärarna i de 
tidigare åren finns en liknande tanke men där undervisar läraren oftast i flera ämnen vilket 
försvårar detta. Flera av dessa lärare tillhör arbetslag där man har en ”spår tanke” och sätter 
samman lärare från olika År. Detta är någonting som flera lärare upplever som negativ då de 
uppger att de skulle ha mer utbyte av att samverka med lärare som undervisar i samma År 
som dem. Två lärare uppger att de tillhör arbetslag med närmare 20 lärare. Detta ses som 
problematiskt då det är svårt att samverka och kommunicera och att det gemensamma arbetet 
därför tar tid. 
 
Tidigare sågs lärarens klassrum som dennes arbetsplats och samverkan med andra lärare 
förekom sällan. Maltén (1995) menar att flera lärare tidigare var negativt inställda till 
samverkan då det ansågs att detta tog för mycket tid från det som traditionellt sätt betraktades 
som lärarens viktigaste uppgift nämligen att planera och genomföra undervisningen i sitt 
klassrum. I denna studie träffade flertalet lärare kollegorna i arbetslaget för regelbundna 
träffar och samverkade med kollegor på något sätt. Även om arbetet ibland var problematiskt 
sågs det som en naturlig del av lärarens arbete. Det var endast en lärare, Victoria, som uppger 
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att hon sällan träffade kollegorna i arbetslaget. Denna lärare trodde att anledningen till detta 
var att kollegorna hade för mycket att göra och därför inte engagerade sig i arbetslaget. 
Kernell (2002) menar att samarbetet till en början kan innebära merarbete vilket leder till att 
flera överger arbetslaget som man hoppats skulle effektivisera arbetet. 
 
Det anses att lärares socialisering till stor del har skett isolerat från andra lärare. I SOU 
1997:121 menar man att det är i samspelet med kollegor, elever och föräldrar som 
nyexaminerade lärares attityder omformas. Flera lärare i denna undersökning påtalar den 
känsla av ensamhet som de haft under den första tiden trots att de haft stöd och hjälp av 
kollegor, mentorer och skolledare. Monica menar att det är anmärkningsvärt att hon aldrig såg 
skolledaren i klassrummet och menar att det borde ligga i dennes intresse att veta vad som 
skedde i de olika klassrummen.  
 
Aili (2003) menar att det kan uppstå ett revirtänkande hos kollegor när det kommer en 
nyanställd lärare till skolan. I denna studie uppger flertalet lärare att de kände sig väl 
mottagna av sina kollegor när de började på sin nya arbetsplats. Trots det är flera negativa till 
den bristfälliga information som de upplever att de fått från sina kollegor och att de därför fått 
fråga om mycket som det anses att de borde ha informerats om. En lärare, Anders, uppger att 
trots att hans kollegor var trevliga kände han ändå ett visst motstånd. Han misstänker att hans 
kollegor kände sig hotade av hans nya idéer och energi. Victoria, den enda lärare som uppger 
att hon fick ett svalt mottagande av sina kollegor tror att detta berodde på att hennes kollegor 
hade fullt upp med sitt och att hon därför inte fick någon kontakt med dem.  
 
Aili (2003) menar att det på skolor finns många outtalade regler och normer och att 
nyanställda utmanar dessa med sin okunskap. Flera lärare i denna undersökning påtalar detta. 
Det anses vara mycket viktigt att man blir medveten om dessa regler och normer för att man 
inte ska bryta mot dem. Anders tror att det finns en stor risk att man utesluts ur gemenskapen 
om man medvetet bryter mot dessa regler. Flera lärare uppger att de är medvetna om de ofta 
outtalade regler som finns men menar samtidigt att de inte känt sig tvungna att anpassa sig till 
dessa.  
 
I ett arbetslag samverkar lärare med olika utbildning och i olika ålder. Berg (2000) som säger 
att samverkan är en av dagens mest brännande frågor i skolan beskriver hur olika 
förhållningssätt påverkar uppbyggandet av arbetslag i skolan. Det anses att lärare som har en 
professionalism som motsvarar den utvidgade är underlättande då man ska samverka. Men 
Berg säger samtidigt att även lärare som har en avgränsad professionalism har sin roll i 
arbetslaget då det handlar om att använda sig av både traditionella och icke-traditionella 
metoder. I senare års lärarutbildning har man under utbildningen fokuserat mycket på 
samarbete och studenterna har fått öva sig i detta. Under intervjuerna påtalar flera av lärarna 
att kollegorna är i olika ålder och har olika utbildning. Marie antyder att det är det som är 
orsaken till att det ibland uppstår konflikter då arbetslaget ska samverka och att flera lärare 
tycker det är jobbigt med förändringar. Lärarna i hennes arbetslag har olika sätt att tänka 
vilket ibland leder till tysta konflikter. När hon jämför med den skola där hon arbetade 
tidigare där man hade ett traditionellt sätt att arbeta menar hon att det var färre konflikter på 
denna skola. Denna lärares erfarenheter kan jämföras med den andra läraren, Pia, som påtalar 
olikheterna bland lärarna i arbetslaget. Hon menar istället att olikheterna är någonting positivt 
och ger en möjlighet till utbyte av erfarenheter och kunskaper.  
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5.4 Skäl till att lämna yrket 
 
Aili (2003) som hänvisar till Skolverkets statistik 2002, där det framkommer att det är ett stort 
antal lärare som väljer att lämna yrket efter kort tid. Då dessa lärare tillfrågades om vad de såg 
som orsaker till detta kunde de se flera anledningar. Ingen av dessa lärare uttalade dock under 
intervjuerna att de själva hade funderat på att sluta som lärare trots att vissa av dem tidvis 
hade haft det jobbigt under den första tiden men såg ändå flera ljuspunkter som uppvägde det 
negativa. 
 
Den orsak som framträder tydligast är avsaknad av stöd från kollegor. Har man som 
nyexaminerad lärare inte stöd från kollegorna när svårigheter uppstår som exempelvis 
problem med besvärliga elever finns möjligheten att man inte orkar. Flera av lärarna pratar 
om de sociala problemen som en starkt bidragande orsak. Detta hänger till stor del ihop med 
vad som Ahlstrand (1995) kommit fram till i sin tidigare forskning där hon ser att lärares 
yrkessocialisering till stor del sker isolerat från andra lärare i skolan.  
 
Några lärare nämner kontakten med föräldrar som någonting problematiskt. Dels Pia som 
tycker det är svårt när föräldrars värderingar skiljer sig mycket från hennes egna och dels 
Marie där föräldrarna använde henne som ”bollplank”. Detta är situationer som tar tid och 
energi från det som lärarna anser vara det viktigaste nämligen eleverna.  
 
Det är även flera lärare som nämner den stora arbetsbelastning man som nyexaminerad har 
under den första tiden. De uppger att trots att man lägger mer tid än de avsatta 45 timmarna i 
veckan känner man ändå att man behöver arbeta betydligt mer. Som nyexaminerad är man 
ofta oförberedd på allt pappersarbete som lärare har som dessa lärare uppger tar en stor del av 
tiden i början.  
 
Ytterligare ett skäl som flera lärare i undersökningen anger är att utbildningen kan ge en 
felaktig bild av hur verkligheten ser ut. Detta stämmer med den bild som Carlgren ger där 
lärarutbildningen kritiseras för att istället för att visa hur verkligheten ser ut så målas en ideal 
bild upp om hur skolan borde vara. Detta medför att nyexaminerade lärare ofta har 
orealistiska förväntningar på läraryrket (Fransson, 2001). Samtidigt menar man i SOU 
1997:121 att man måste ha realistiska förväntningar på vad man kan uppnå med 
lärarutbildningen. Där anser man att trots att lärarutbildningen är nödvändig och mycket 
viktig måste man vara medveten om att lärarens sätt att agera och tänka förändras beroende av 
en rad faktorer på arbetsplatsen.  
 
Slutligen ser lärarna även den låga status som läraryrket har tillsammans med den dåliga 
lönen som en bidragande orsak att lämna yrket.  
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6. Diskussion 
 
Denna avslutande del inleds med en metoddiskussion där vi reflekterar över vårat metod val 
sedan övergår vi till att diskutera resultatet. Därefter följer de slutsatser vi gjort samt förslag 
till vidare forskning.   
  
6.1 Metoddiskussion 
 
När man ska göra en undersökning är valet av metod viktigt. Enligt Denscombe (2000) så 
väljer man metod efter ämne på studien. I vårat fall ansåg vi att kvalitativa intervjuer skulle 
passa bästa för att få svar på våra forskningsfrågor. Vi tycker att detta var en bra metod då vi 
kunde följa upp svaren med följdfrågor för att ytterligare täcka in området.   
 
Denna studie bygger på lärares upplevelser och tanken är inte att vi ska dra några generella 
slutsatser utan vi vill få en djupare inblick i hur lärare upplever den första tiden. Vi tycker oss 
se att de intervjuade lärarna har många liknande upplevelser av den första tiden men när 
lärarna beskriver sina erfarenheter mer ingående upptäcker vi att liknande upplevelser 
uppfattas olika svårt vilket kan hänga ihop med en rad omständigheter som exempelvis 
personlighet och tidigare erfarenheter. 
 
I efterhand kan vi konstatera att intervjufrågorna ibland uppfattades som oklara vilket 
resulterade i att några lärare missförstod frågan och svarade på någonting annat än vad som 
var tanken med frågan. De intervjuade var ”pratglada” och det var ofta som vi under 
intervjuerna kom ifrån ämnet. När vi transkriberade intervjuerna upptäckte vi att istället för att 
styra tillbaka intervjun till ämnet valde vi ibland att gå vidare till nästa fråga. På så sätt tror vi 
att vi emellanåt gick miste om värdefull information genom att vi inte kompletterade med 
följdfrågor. Då vi transkriberade efter varje intervju upptäckte vi detta misstag ganska snart 
och kunde förbättra oss. Detta resulterade i att det var stor skillnad mellan de första och de 
sista intervjuerna innehållsmässigt.    
 
Under intervjuerna försökte vi vara så neutrala som möjligt utan att visa ett ställningstagande 
men vi märkte ändå när vi lyssnade på intervjuerna att vi ibland inte var så neutrala som vi 
trodde.  Då vi läst en del tidigare forskning i ämnet hade vi genom den negativa bild som där 
oftast målas upp en föreställning om att många lärare har det tufft under den första tiden. 
Frågan är om vår respons på deras upplevelser gjorde att de öppnade sig och berättade mer 
om sina stundtals jobbiga erfarenheter än vad de skulle ha gjort om vi förhållit oss helt 
neutrala. Vi hoppas ändå att vi inte omedvetet styrde in lärarna på att endast tala om sina 
negativa erfarenheter och att de svar vi fick ger en korrekt bild av hur nyexaminerade lärare 
uppfattar den första tiden. 
 
Den största svårigheten som vi hade under arbetet var att komma i kontakt med informanter.  
I efterhand frågar vi oss om vi kunde ha gjort på ett annat sätt än att i första hand ta kontakt 
med skolledare. Då vi fick få svar på ett mycket stort antal utskick kan vi se att det var ett 
stort bortfall. Detta kan bero på hur skolledare förmedlade vår förfrågan. Vi märkte då vi 
skulle boka tid för att träffas att de intervjuade hade svårt att avsätta en tid. Detta gör att vi 
misstänker att det finns ett stort antal lärare som själva valde att inte ta kontakt med oss på 
grund av tidsbrist.  
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6.2 Lärarnas upplevelser från den första tiden som yrkesverksamma 
Den första tiden som lärare blir för de nyexaminerade lärarna ett möte med för dem ofta 
okända villkor för läraryrket. Det är en stor omställning att gå från rollen som student till att 
bli yrkesverksam. Vi ser att lärare beskriver den första tiden som framförallt stressig och tuff. 
Många är oförberedda på den stora arbetsbördan som de får. Detta gör att vi ifrågasätter om 
lärarutbildningen verkligen ger en sann bild av hur verkligheten ser ut för lärare. Under VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) har vi upptäckt att det är svårt att sätta sig in i de svårigheter 
som lärare ställs inför då man är ute på praktik så kort tid och under den tiden inte har det 
övergripande ansvaret. Vi är tveksamma till att man under utbildningen inte berör frågor om 
lärares första tid. Togs dessa frågor däremot upp skulle den ”chock” som många 
nyexaminerade lärare upplever under den första tiden sannolikt minska. 
 
 Flertalet lärare fick från första början ta klassläraransvaret med vad det innebär. Vi tror att det 
stora ansvar som det innebär och den begränsade erfarenhet man har som nyexaminerad gör 
att man får lägga ner mycket tid vilket gör att det är tufft och stressigt. Att lärarna upplever att 
de har en stor arbetsbörda kan till stor del bero på att de från första början får samma ansvar 
och samma arbetsuppgifter som sina mer erfarna kollegor. För att få de nyexaminerade att 
uppleva sin första tid som mindre rörig är möjligheten att frånsäga sig klassläraransvaret ett 
alternativ. Vi kan av svaren ana att även om man ser på den första tiden som jobbig är det 
någonting som man ska ta sig igenom. Vilket också en lärare säger då han menar att den 
första tiden i yrket innebär att man får en rad nya arbetsuppgifter att sätta sig in i och att detta 
inte kan ses som någonting negativt utan snarare att man blir en erfarenhet rikare. 
 
I dessa intervjuer liksom i Franssons undersökning (2006) arbetar de nyexaminerade lärarna 
betydligt mer under den första tiden än den avsatta. Det är tydligt att det är planeringsarbetet 
som tar mycket tid för de nyexaminerade lärarna. Av intervjuerna tycks det som att de 
enskilda lärarna planerar ”sin” undervisning och att man inte i någon större utsträckning tar 
del av kollegornas material. Vi har under VFU sett tendenser att lärare ibland håller på sitt. 
Det material som man har lagt ned tid på att arbeta fram vill man inte alltid dela med sig 
”gratis”. Genom att ta del av varandras material och planering gynnas både erfarna och 
oerfarna lärare men framför allt eleverna.     
 
Det mottagande som man får på sin första arbetsplats är mycket viktigt. Samtliga lärare tycker 
att de fick ett bra mottagande av sina kollegor och skolledare. Vissa uppger att kollegorna 
bemötte dem trevligt men att de samtidigt kunde känna en viss skepsis och att deras kollegor 
ändå höll en viss distans. Beror detta på att kollegorna såg dem som ett hot? Eller är den 
nyexaminerade en extra arbetsbörda på de redan stressade lärarna? Vi frågar oss om man 
verkligen kan säga att man får ett bra mottagande om man lämnas till att klara sig själv efter 
bästa förmåga. Vi tycker inte att ett bra mottagande är att heja glatt i personalrummet utan 
innebär även att man hjälper den nya läraren tillrätta på arbetsplatsen. De intervjuade lärarna 
uppger att kollegorna uppmanat dem att säga till om det är någonting som de behöver hjälp 
med. Vi tycker oss se att detta i många fall är tomma ord som kollegorna säger utan att 
egentligen mena det. I den tidigare forskningen menar Fransson (2001) att det kan vara svårt 
både att be om hjälp och erbjuda sin hjälp. När svårigheter uppstår för den nyexaminerade 
kanske de erfarna kollegorna inte vill erbjuda sin hjälp då den nyexaminerade kan se detta 
som att man nedvärderar denne. Den nyexaminerade kan samtidigt ha svårt att ständigt få 
fråga sina kollegor av rädsla för att bli betraktad som okunnig. Vi tror att en nyexaminerad 
inte vill be om hjälp då man har svårt att erkänna sina begränsningar. Vi anser att de lärare i 
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studien som uppger att de ofta rådfrågade sina kollegor upplevde det som besvärligt och ofta 
nedvärderar sig själva.  
 
På en arbetsplats finns koder och regler för hur man ska förhålla sig. Dessa kan vara uttalade 
eller outtalade. Flera lärare menar att det är viktigt att så fort som möjligt göra sig medveten 
om dessa regler eftersom det är hur man förhåller sig till dessa som avgör hur man ”kommer 
in” på arbetsplatsen. Även om ingen av dessa lärare uppger att de har tvingasts till att bli en 
lärare som de inte vill vara uppger ändå flera att det är viktigt att anpassa sig. Vi tror liksom 
en av lärarna att man riskerar att uteslutas ur gemenskapen om man inte anpassar sig. 
Outtalade regler är inte någonting som vi tror är unikt för skolan som arbetsplats.  
 
6.3 Lärarnas syn på samarbete med kollegor/arbetslag 
Skolan är en komplex arbetsplats. Där möts lärare som utbildade sig när skolan var regelstyrd 
och lärare utbildade på senare tid när skolan blivit målstyrd. Men att det för den skull skulle 
uppstå kollisioner mellan lärare på grund av att de har olika utbildningar och olika syn på 
läraruppdraget (avgränsad och utvidgad professionalism) är det få lärare i denna studie som 
håller med om. Det är egentligen endast en lärare som kopplar ihop konflikter i arbetslaget 
med en blandad lärarkår. Övriga lärare som uppger att det finns en blandad lärarkår på deras 
skolor uppger att det är någonting positivt och att de på så sätt lär av varandra. Vi tror att 
anledningen till att det inte uppstår några konflikter är att de nyanställda anpassar sig till 
skolans sätt att arbeta. Vi tror att konflikter i samarbetet uppstår om en eller en grupp lärare 
vill genomföra större förändringar. Vi kan se att många skolor har ett traditionellt sätt att 
arbeta vilket också flera lärare påpekar och att det sätt som man arbetar på inte har genomgått 
några större förändringar.  
 
Vi tror att nyexaminerade lärare socialiseras på arbetsplatsen och mer eller mindre medvetet 
omformas så att dennes arbetssätt överensstämmer med kollegornas arbetssätt. Vi anser att det 
finns både för och nackdelar med detta. Fördelen är att det inte uppstår några konflikter när 
lärarna ska samarbeta. Nackdelen är att skolan inte förändras i den omfattning som den borde 
göra. Vi tycker oss se att den lärarutbildning vi får är uppbyggd efter ett sätt att arbeta som 
inte överensstämmer med många skolors sätt att arbeta. Utbildningen ligger ofta steget före 
vilket försvårar för nyexaminerade. Vi tror inte att man som nyexaminerad klarar av att hålla 
fast vid det som lärarutbildningen förespråkar utan att man anpassar sig till sin arbetsplats. 
Om man istället såg den nyexaminerade som en person med ”friska ögon” som kunde bidra 
till skolans utveckling tillsammans med de erfarna kollegorna skulle förändringar kunna ske 
snabbare och med färre konflikter. 
 
Trots att det på de flesta arbetsplatser finns fungerande arbetslag som träffas där de 
nyexaminerade lärarna kan få hjälp och stöd uppger ändå flera av dessa lärare att de under den 
första tiden haft en känsla av ensamhet. Det är främst i klassrummet och i planeringsarbetet 
som dessa lärare upplever denna ensamhet. På lärarutbildningen har samarbete en framskjuten 
plats liksom i styrdokumenten. Ändå kan vi se att läraryrket fortfarande är att betrakta som ett 
ensamarbete. Det kan därför vara svårt att samverka runt eleverna vilket är syftet med hela 
arbetslagstanken.  
 
6.4 Lärarnas behov av stöd  
Enligt tidigare forskning samt i vår studie visar det sig att den nyexaminerade har ett stort 
behov av stöd när den kommer till en ny arbetsplats. Som ny har man många frågor och 
funderingar man vill ha hjälp med. Det handlar ofta om att få hjälp med att hitta material på 
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skolan, planeringar, den sociala biten och att få information om de dolda koderna som varje 
skola har. Tidigare forskning visar att lärare först och främst efterfrågar det praktiska och 
moraliska stödet och att det situationshanterande och problematiserande är mindre vanligt. I 
denna studie är det praktiskt och situationshanterande stöd som lärarna anser sig ha störst 
behov av. Vi tror att detta visar på de svårigheter som många lärare brottas med idag där 
sociala problem får ett allt större utrymme. Många lärare önskar att lärarutbildningen tog upp 
mer om konflikthantering och föräldrakontakt vilket visar att det är ett omfattande område. Vi 
tror att det praktiska och situationshanterande stödet är så viktigt för lärarna eftersom det är 
dessa typer av stöd som gör att de kan ”klara av” det vardagliga arbetet. Det moraliska stödet 
kan vara svårt att upptäcka men vi tycker oss ändå se att flertalet lärare i vår studie har fått en 
hel del av det från kollegor, skolledare och mentorer. Anledningen till att det 
problematiserande stödet är det stöd som efterfrågas minst är att läraryrket ses som ett 
ensamarbete där man löser sina egna problem. Men även att nyexaminerade lärare är så pass 
stressade att de inte hinner reflektera över sitt arbete i någon större omfattning. Vi tycker att 
vi kan se att de lärare som har en engagerad mentor får denna typ av stöd i samtal med denna 
vilket ytterligare visar på fördelarna med mentorskap för att utveckla lärarna i professionen.   
 
Enligt avtal ÖLA00 ska varje nyanställd/nyexaminerad tilldelas en mentor när hon kommer 
till en ny arbetsplats. Även om detta avtal har några år på nacken verkar det inte vara en 
självklarhet att de nyanställda får en mentor. Av de åtta personerna som ingick i vår studie var 
det fem som tilldelades mentorer. Veronica berättar att hon aldrig träffade sin mentor utan att 
det snarare var ett namn på ett papper, anledningen menar hon var att mentorn hade fullt upp 
med sitt och därför inte hade tid. Vi anser att har man blivit tilldelad en mentor ska man kräva 
att mentorn också tar sig tid till träffar. Den person som utses till mentor måste vara insatt i 
vad det innebär att vara mentor. När skolledaren utser en mentor är vår förhoppning att ingen 
tvingas att ta på sig mentorsrollen utan att det sker av egen vilja. Vi tycker att Victoria gav 
med sig alltför lätt och bara accepterade faktum, vilket verkar vara allt för vanligt i läraryrket. 
Det är inte lätt att komma till en ny arbetsplats och ställa krav på att få en mentor om man inte 
erbjuds en, framförallt när man vet att mentorn inte får avsatt tid till träffar eller någon 
ekonomisk ersättning. Men vi menar ändå att har man blivit tilldelad en mentor har man också 
rätt att ställa krav på mentorn. Ett fungerande mentorskap genererar nöjda lärare som stannar 
kvar både på skolan och i yrket tycker vi vilket framkommer i både tidigare forskning samt i 
vår studie. Vilket skedde i Victorias fall då hon efter kort tid bytte arbetsplats. 
 
6.5 Skäl till att lämna läraryrket  
Av den statistik som presenteras i detta arbete framkommer att det är ett stort antal lärare som 
väljer att sluta som lärare efter några få år. Då läraryrket inte är ett yrke med någon större 
arbetslöshet kan vi göra antagandet att dessa lärare frivilligt väljer att sluta som lärare. Vi har 
ingen yrkeskategori att jämföra dessa siffror med och kan därför inte göra en bedömning av 
huruvida det är fler nyexaminerade lärare som väljer att sluta jämfört med andra yrken. 
Vi tycker ändå att det är anmärkningsvärt att det är så många utbildade lärare som inte stannar 
i yrket och att så många nyexaminerade slutar efter att ha gått en lång utbildning och varit ute 
på VFU (verksamhetsförlagd utbildning).  
 
Även om inga lärare i denna studie sa sig ha funderat över att lämna läraryrket kunde de ändå 
räkna upp flera anledningar till att göra detta. De anledningar de olika lärarna uppgav hade 
flera gemensamma drag med deras egna negativa upplevelser av den första tiden.  
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Den största orsaken till att så många lärare väljer att sluta enligt tidigare forskning samt vår 
studie är avsaknaden av stöd från kollegor. Men även stressen och den sociala kontakten är 
starkt bidragande orsaker till att lämna yrket. Flertalet uppger att de under den första tiden 
arbetade uppåt 60 timmar/vecka vilket överensstämmer med tidigare undersökningar. Flera av 
dessa lärare uppger att de under den första tiden kände att de var tvungna att begränsa sig eller 
uppmanades att göra så av kollegor och skolledare. Trots detta hade de dåligt samvete och 
kände sig stressade av att de inte hann med det som de ville. Det uppgavs även att lärarna 
stressades av den stora arbetsbelastning som de fick från början och alla de arbetsuppgifter 
som de inte var förberedda på som exempelvis allt pappersarbete. 
 
Ingen av lärarna i vår studie uppger att de under den första tiden haft några större svårigheter 
med elevkontakten. De ser istället detta som den främsta anledningen till att stanna i yrket. 
Trots detta är det flera lärare som tror att ”stökiga elever” och sociala problem är en anledning 
till att kollegor väljer att sluta som lärare. 
 
Vi tycker att det är något egendomligt att flera lärare uppger den låga lön och status som 
lärare har idag som en orsak till att lämna yrket. Vi tycker inte att detta borde vara någon 
större överraskning för någon då lärares lön och status är ett flitigt debatterat ämne. Som 
lärarstudent är man medveten om att man när man är färdigutbildad inte kommer att bli rik på 
pengar. 
 
6.6 Slutord 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare uppfattar den första tiden i yrket. Efter att 
vi genomfört studien kan vi konstatera att den första tiden i läraryrket innebär en hög 
arbetsbelastning och upplevs som stressig och tuff. Detta är någonting som lärarna uppger att 
de inte alls var beredda på. Dessa erfarenheter gör att man ser negativt på den första tiden. 
Trots detta är det någonting som lärarna accepterar och försöker ta sig igenom på bästa sätt. 
Kontakten med eleverna upplevs som någonting positivt vilket gör att man orkar ta sig 
igenom den första tiden.    
 
Alla lärare menar att det är viktigt att nyexaminerade får stöd under den första tiden. Det här 
stödet kan komma från olika håll. Kollegor, skolledare och mentorer ses alla som viktiga 
stödpersoner. Ett fungerande mentorskap är att rekommendera då man har ett organiserat stöd 
och den nyexaminerade kan känna en trygghet i att veta att mentorn finns tillgänglig och ska 
avsätta tid till samtal. I de fall där mentorskapet inte fungerar kan stöd från kollegor och 
skolledare upplevas som positivt men det stödet kräver samtidigt mer från den nyexaminerade 
som hamnar i ett underläge och oftast själv får ta kontakt vid frågor. Det stödet bygger också 
på kollegors välvilja. Av den anledningen anses ett fungerande mentorskap vara att föredra. 
Tyvärr tycks inte mentorskapet fungera fullt ut på alla skolor som det borde utifrån ÖLA00. 
När man ser vilka vinster ett fungerande mentorskap har för en nyexaminerad lärare borde det 
ligga i allas intresse att arbeta för detta.  
 
Samverkan mellan lärare i arbetslag förekommer på samtliga skolor i denna studie i någon 
form. I nästan samtliga fall har detta samarbete fungerat tillfredsställande trots att man ibland 
har olika syn på lärarrollen. Nyexaminerade lärare ser det som viktigt att anpassa sig och inte 
sticka ut för mycket och därigenom hamna utanför gemenskapen. Trots att de nyexaminerade 
uppger att de har ett fungerande samarbete menar de ändå att de känner sig ensamma i 
klassrummet och saknar samverkan runt planering av undervisning. 
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Skälen som ses till att nyexaminerade lärare lämnar yrket är många. Den största orsaken som 
vi ser är avsaknaden av stöd under den första tiden. Trots att mentorskap inte fungerar på alla 
skolor kan vi se att de intervjuade ändå har funnit stöd hos någon som har hjälpt dem igenom 
den första tuffa tiden. Victoria som var den som troligtvis hade det jobbigast under den första 
tiden har bytit skola och trivs med arbetet.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra lärare idag känner sig trygga i sin lärarroll och 
att de har landat i yrket. Denna studie har förberett oss på att det är en tuff tid vi har framför 
oss men samtidigt inser vi att det är övergående. Då vi nu inser hur viktigt det är att man har 
ett fungerande stöd under den första tiden är detta någonting som vi kommer att ta upp på 
eventuella anställningsintervjuer. Vilket stöd kan ni erbjuda mig? Kommer jag att tilldelas en 
mentor? Är frågor som vi kommer kräva svar på. 
 
6.7 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då vi har tagit del av nyexaminerades upplevelser av den första tiden i denna studie har 
många nya frågor väckts. Det vi skulle önska att det forskades vidare om är hur erfarna lärare 
uppfattar de nyexaminerade. Hade de samma upplevelser av den första tiden som lärarna i vår 
studie? Om det är så förvånar det oss att man inte i större omfattning stöttar de 
nyexaminerade. Vi tycker också att det vore intressant att jämföra vilka upplevelser 
nyexaminerade förskollärare och fritidspedagoger har jämfört med nyexaminerade lärare.  
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Bilaga 1 

 
Köping den 2 oktober 2006 

 
 
 
Hej 
 
Vi heter Eva Österholm och Maria Arvidsson. Vi går sista terminen på lärarprogrammet på 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Under denna termin ska vi skriva en C-uppsats inom 
ämnet pedagogik. Vi har valt att titta närmare på nyexaminerade lärares upplevelser av den 
första tiden som lärare. För att få den information vi behöver kommer vi att intervjua ett antal 
lärare som examinerats under de senaste åren.  
 
För att få kontakt med lämpliga lärare till vår undersökning ber vi om din hjälp. Vi undrar om 
det finns någon/några passande lärare för vår undersökning på din skola som vi kan ta kontakt 
med för eventuell intervju? 
 
Intervjun kommer att genomföras enskilt under ca 1 timme på er skola. Intervjun kommer att 
bandas och resultatet av intervjuerna kommer att behandlas anonymt. Vi kommer varken 
nämna skolan eller de intervjuade lärarna vid namn.  
 
Då tiden går fort framåt önskas svar snarast (senast den 11/10). Finns det lärare som passar 
vore det bra om du har möjlighet att fråga vederbörande om de är positivt inställda till en 
intervju. Vi tar gärna emot namn på eventuella lärare via mejl. Är det några oklarheter 
angående detta går det att nå oss via mejlen. När vi fått namn på lärare tar vi själva kontakt 
med dem personligen för eventuell bokning av intervju.  
 
Tack på förhand för visat intresse 
 
Maria Arvidsson  XXXXXXXXXXXXXX  
Eva Österholm XXXXXXXXXXXXXX
 
Vi tar gärna emot svar från Er även då ni inte har passande lärare till vår undersökning för att 
kunna stryka Er skola från listan. 
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Bilaga 2 

Information till den intervjuade 

 

Hej 

Vi heter Maria Arvidsson och Eva Österholm och går sista terminen på lärarutbildningen på 

Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Under denna termin arbetar vi med vår c-uppsats och vi 

har valt att skriva om nyexaminerade lärares första tid på arbetsplatsen. För att få den 

information som vi behöver kommer vi att intervjua ett antal yrkesverksamma lärare. Syftet 

med vår studie är att undersöka hur nyexaminerade lärare upplever den första tiden som lärare 

och hur de introducerats i arbetet. 

 

Genomförande 

Intervjun kommer att ta ca 1 timme och kommer att bandas. Den kommer sedan att skrivas ut 

för hand för att tolkas och analyseras av oss. Bandet och utskrifterna kommer sedan att 

förvaras säkert tills arbetet är godkänt och kommer sedan att förstöras. Vi kommer att 

använda oss av en intervjuguide som du får läsa igenom och godkänna innan intervjun 

genomförs. Deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. 

Dina personuppgifter kommer att ändras så att det inte är möjligt att identifiera dig. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas i vårt arbete. Dina åsikter kommer alltså 

inte att framföras till din arbetsgivare eller dina kollegor. Uppsatsen kommer att läsas av 

elever och lärare vid Mälardalens Högskola och kommer att finnas tillgänglig vid ISB på 

Mälardalens Högskola samt eventuellt att publiceras på Internet.  

 

 

Tack för din medverkan 

 

Eva och Maria 
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Bilaga 3 
 
 
Intervjuguide 

 
• Namn(fingerat), arbetsplats(typ av skola), arbetar främst i År… 

 
• När blev du utexaminerad? 

Vilken behörighet har du (inriktning/behörighet och ålder) 
 

• Har du erfarenhet av arbete inom skolan innan du tog examen? 
 

• Hur arbetar ni på skolan? Enskilt eller i arbetslag, hur fungerar det?  
 

• Är detta ditt första arbete sedan examen? 
Om inte tänk tillbaka på hur det var på din första arbetsplats 
 

• Spontant, hur upplevde du din första tid som lärare? 
Vad var positivt, negativt 
Hur mottogs du av kollegor som nyexaminerad lärare? 
 

• Har din skola några rutiner när det gäller att ta emot nyexaminerade? 
Hur introducerades du i arbetet? 
 

• Vilka erfarenheter har du av mentorskap, introduktionsprogram? 
Vilka hinder och möjligheter ser du med dessa program? 
Hur anser du att stödpersonen ska agera, förhållningssätt och egenskaper? 

 
• Vilket stöd och hjälp fick du i början?  

Vilket behov hade du av stöd? 
Exempel?  
På vilket sätt hade du velat få stöd och av vem? 
Hur ser du på problematiserande stöd? På vilket sätt ska det se ut? 

  
• Vilka/vem har du fått mest hjälp/stöd av som ny lärare? 

Mentor, kollegor, arbetslag, andra nyexaminerade, skolledare eller andra? 
 

• Känner du att dina kollegor/mentor har tid med dig när du behöver det? 
 

• Anser du att du blev för mycket eller för litet styrd i början av anställningen? 
 

• Hur ser situationen ut för dig idag? 
 

• Vilken tror du är den största anledningen till att så många nya lärare lämnar yrket? 
 

• Vilka råd skulle du vilja ge till nya lärare? 
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