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Studiens syfte var att undersöka vad några lärare hade för förväntningar inför sin 
första tid som lärare samt hur de upplevde sin start i yrket. Som metod i denna 
kvalitativa studie har intervjuer genomförts där åtta lärare har deltagit. I resultatet 
kunde vi se att många av lärarna minns att de var förväntansfulla inför att komma ut i 
arbetslivet då de hade förhoppningar om att det skulle bli roligt men de hade också 
några farhågor, dels i hur de skulle bemötas av vårdnadshavare och dels hur 
vårdnadshavarna skulle se på deras kunskapskompetens då de var nya i yrket. I 
resultatet framkom det också att arbetslaget hade en central roll i början för en ny 
lärare. Ett mönster vi kunde se i vår studie var att om den nya läraren upplevde att 
bemötandet av kollegorna blev negativt blev det en negativ start men om läraren 
istället kände att den fick ett positivt bemötande upplevdes starten positiv. 
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1. Inledning   
Att gå från student till lärare är enligt Fransson (2001) ett stort steg att ta, det 
handlar om att ändra livsstil. Det läggs mycket ansvar på den nyblivna läraren och 
läraren har höga förväntningar att leva upp till. Efter 3,5 år av högskolestudier är det 
nu äntligen dags för oss att ge oss ut i arbetslivet som färdiga lärare. Men frågorna vi 
ställer oss är: Är jag redo? Hur ska jag planera? Hur hinner jag med allt? Hur gjorde 
andra lärare? Dessa är några av våra tankar som ligger till grunden för denna studie 
då vi vill ta reda på hur lärarna upplevde sin först tid i yrket. Men det är nu med stor 
glädje och förväntan vi kliver in i världen som lärare. 
 
1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka några lärares förväntningar inför sin första tid som 
lärare samt hur de upplevde sin start i yrket. 
 
1.2 Forskningsfrågor     
 

- Vilka förväntningar hade de nyblivna lärarna på läraryrket? 
  

- Hur upplever lärare sin första tid i yrket som lärare utifrån; planering, 
bemötande av klassen, konflikthantering, vårdnadshavare, bemötande av 
kollegor och ledning, mentor och handledare samt ansvar? 

 
1.3 Begreppsdefinition 
Vi har diskuterat om vi ska använda ordet barn eller elev i vår studie, vi har 
tillsammans kommit fram till att medvetet använda oss av ordet barn istället för 
elever vilket vi styrker med (UNICEF, 2012) där det står att alla människor under 18 
år är barn.  
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2. Litteratur 

Nedan redogör vi vad forskning och relevant litteratur har berört angående 
upplevelser av starten på läraryrket. 
 
2.1 Från studentlivet till läraryrket 
Enligt Gustavsson och Ekstrand (2001) är det roligt att närma sig slutet på 
lärarutbildningen men det finns mycket att fundera på när utbildningen är slut och 
det är dags att ta sig in i skolans värld som lärare. Författarna menar att lärarna i 
början kan ifrågasatta sig själva om de har den kompetens som behövs för att leda en 
barngrupp och ta ansvar för barnens framtida utveckling och lärande. Enligt 
Södergren (2001) går engagemanget hos en lärare under första terminen åt till att 
hitta sin egen roll och utveckla sig själv. Under andra och tredje terminen går det att 
lägga energi på att ge konkreta förslag som kan ha stor betydelse för arbetslagets 
utveckling. 
 
Steget från student till lärare är väldigt stort och det handlar om att ändra på en 
livsstil anser Fransson (2001). Ett liv som student innebär en stor frihet när det gäller 
tiden och hur olika arbetsuppgifter läggs upp. Fransson menar att många nya lärare 
under den första tiden i yrket tycker att det är mycket påfrestande med de nya och 
längre arbetstiderna. Från att bara ha ansvar för sig själv som student till att ha 
ansvar för en hel klass som lärare är enligt författaren en stor omställning för en 
nybliven lärare. Det håller Röragen (2001) med om, det blir en stor förändring från 
att vara student till att börja arbeta då det är svårt att disponera tiden på ett bra sätt. 
Enligt Nyberg (2002) är det viktigt att disponera tiden väl som lärare. Produktivitet 
är att göra saker rätt medan effektivitet är att göra rätt saker. Nyberg menar att det är 
viktigt att utforma arbetsplatsen till en plats för effektivt arbete. 
 
Socialisationen in i läraryrket sker enligt Fransson och Morberg (2001) i tre olika 
perioder; före, under och efter lärarutbildningen. Påverkan som får betydelse för 
lärarens föreställningar och agerande sker under alla tre perioderna. Som nybliven 
lärare är det enligt Paulin (2007) viktigt att komma ihåg att ens personliga 
egenskaper ger möjligheten till att förverkliga det som läraren vill göra. Vidare anser 
författaren att lärarutbildningen ger studenterna en bas av olika kunskaper som ska 
förbereda de inför lärarrollen. Denna bas har som syfte att ge studenterna en 
didaktisk kompetens samt en social kompetens för att de sen ska kunna behärska 
klassrumssituationen. Paulin menar att den viktigaste baskunskapen som 
lärarstudenter utvecklar mest under det första året som nybliven lärare är 
ledarskapet i klassrummet. Den kunskapen skapas genom att den nyblivna läraren 
reflekterar och bedömer olika situationer. Paulin anser att en nybliven lärares 
arbetssituation består av tidsbrist, stress, kaos, osäkerhet, ensamhet och svårigheter. 
Nyblivna lärare har samma krav på sig som erfarna lärare. Författaren anser att nya 
lärare har en stor arbetsbörda som gör att de kan känna sig otillräckliga vilket kan 
leda till att läraren tappar motivation och blir deprimerad eller nedstämd. Vidare 
menar författaren att en ny lärare lägger mycket tid och energi på att lära sig förstå 
organisationen de arbetar i och den kontexten de behöver anpassa sig efter i början. 
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2.2 Första tiden som lärare 
Södergren (2001)  menar att första tiden i yrket kan vara mycket jobbig psykiskt. 
Författaren menar att den nyblivna läraren ofta känner oro för de olika situationer 
som kan uppstå. Författaren menar att oron ofta är över om barnen inte lär sig något 
i skolan eller att det ska bli bråk mellan barnen som skapar osämja i klassen. En 
annan oro som finns hos läraren är att vårdnadshavarna lägger skulden på den nya 
läraren för olika saker som händer på lektioner och på rasterna. Denna oro kan skapa 
en klump i magen som leder till att när den nya läraren kommer hem så är läraren 
alldeles uttröttad efter att ha varit orolig hela dagen. 
 
En ny lärares bekymmer kan enligt Paulin (2007) delas in i tre områden. Det första 
området är relationerna och svårigheterna som innebär att hantera klassen, skapa 
arbetsro, förstå och hantera konflikter samt att samarbeta med barnens 
vårdnadshavare och kollegor. Inom det första området så har Paulin även tagit med 
oron för skolans organisation, arbetslag och ledning. Det andra området är det 
pedagogiska och didaktiska arbetet där författaren menar på att nyblivna lärare är 
oroliga för hur de ska försäkra sig om att barnen lär sig och hur de som lärare ska 
hantera barn som saknar motivation till att lära sig.  Det tredje och sista området är 
den egna arbetssituationen och med det menar Paulin att läraren måste förstå och 
hantera sin egen arbetssituation i skolans organisation. Författaren menar även att i 
detta område så finns det oro för hur läraren ska hantera sin egen utveckling som ny 
lärare.   
 
2.3 Planering - hur ska tiden disponeras? 
Första tiden som lärare kan enligt Röragen (2001) vara jobbig och påfrestande då 
nyblivna lärare oftast får starta sitt yrke genom vikariat. Vikarier får ofta korta 
perioder att arbeta och det är enligt författaren svårt att hinna planera och sätta sig in 
i barngruppen under den korta tid som läraren är där. Det är svårt att planera en 
undervisning som inkluderar alla barn och utgår från deras intressen och 
förkunskaper då läraren inte känner gruppen tillräckligt väl. Författaren menar att 
det behövs tid för att lära känna gruppen. Kimber (2005) anser att för att ha en grupp 
där alla trivs är det viktigt att barnen känner varandra. Därför menar författaren att 
tiden som bör läggas ner på att lära känna varandra och få förståelse för varandra är 
en eller två lektioner i veckan. Aktiviteter där barnen får samarbeta gör att gruppen 
blir sammanhållen vilket leder till att barnens trygghet i klassen ökar. Trygghet är 
enligt Kimber en viktig faktor för lärande. 
 
Att fatta beslut och lösa problem är enligt Stensmo (2008) innebörden av planering. 
Planering sker från erfarenheter du upplevt, du fattar ett beslut nu som har 
konsekvenser för framtiden. En nybliven lärare kan enligt Paulin (2007) möta på 
många olika svårigheter under sin första tid i yrket. En av dessa svårigheter är enligt 
författaren skolans ramar och organisation. Att inte behärska skolans organisation 
och ramar leder till att nya lärare får svårt att disponera sin tid och arbetsbördan blir 
därför stor. En feldisponerad tid och en för tung arbetsbörda leder enligt Paulin till 
stress. Ytterligare en svårighet som nyblivna lärare stöter på är verksamheten i 
klassrummet. De största problemen för en ny lärare i klassrummet är disciplin, 
konflikthantering och kontakten mellan läraren och barnen. Författaren menar att i 
klassrummet behöver läraren vara flexibel i sitt arbetssätt och även kunna analysera 
situationer vilket en ny lärare inte har tillräckligt med erfarenhet av för att göra i 
början. En annan svårighet som nya lärare stöter på är undervisningen. Författaren 
menar att nya lärare har svårt med planering inför lektioner, att motivera barnen, att 
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förstå mötet som barnen har med innehållet, att skapa individualisering samt att 
bedöma sin egen undervisning. Enligt Broman (2001) är det inte lätt att ha fokus på 
både innehållet och barnen under en lektion vilket kan leda till att nya lärare kan 
drabbas av en känsla av otillräcklighet på ett eller annat sätt. Paulin (2007) menar att 
en nybliven lärare har svårt att vara flexibel då läraren inte vill släppa sin planering. 
Författaren menar att läraren lägger mer fokus på innehållet än att inse vikten av att 
tänka på barnen och deras möte med innehållet. De har svårt att få variation i 
undervisningen, nyblivna lärare har dessutom svårare att analysera olika situationer 
till skillnad från erfarna lärare. Broman (2001)  anser att nya lärare kan sänka kravet 
i början och välja mellan att ha fokus på innehållet eller barnen. Att senare kunna 
kombinera dessa ger enligt författaren den perfekta lektionen. 
 
Läraren ställer höga krav på sig själv och det anser Södergren (2001) är helt naturligt. 
Ett av de svåraste problemen under den första terminen som lärare är enligt 
författaren planering. Eftersom den nya läraren inte har någon rutin i 
planeringsarbetet så tycker oftast läraren att alla delar är lika viktiga. Imsen (1999) 
betonar precis som Södergren att en mycket viktig del av lärarens arbete är 
planeringen och att övertid är något som är mycket vanligt och nästan en naturlig del 
av läraryrket.  Planeringen består av många delar och allt som planeras måste 
planeras utifrån läroplanen. Några faktorer som enligt författaren påverkar 
planeringen är vilket material som finns tillgängligt, barnens förmågor och 
förutsättningar samt mål och innehåll för undervisningen. Södergren (2001) menar 
att med tidens gång lär sig lärare hur tiden kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. 
 
2.4 Undervisning 
Problematik kan enligt Paulin (2007) uppstå under den första tiden som lärare, det 
kan vara arbetet inför lektionerna med exempelvis organisering och planering av 
lektioner men även planering för hela terminen. Fransson (2001) anser att lärare inte 
oroar sig för undervisningen utan att de oroar sig över hur de ska motivera barnen 
som inte är motiverade till att lära sig och hur de ska få de stökiga barnen att bli 
lugna. Något som däremot stärker lärarnas självkänsla är ökade 
undervisningserfarenheter som blir lyckade och där läraren känner sig nöjd. 
 
Imsen (1999) skriver om fem generella undervisningsprinciper som läraren bör ha i 
åtanke under planeringen. Den första principen är motivation och med det menar 
Imsen att läraren ska motivera barnen före undervisningen. Aktiviteten är den andra 
principen och det innebär att barnen lär sig bäst när de får vara aktiva och inte endast 
av att sitta passiva och lyssna menar författaren. Att konkretisera, som är den tredje 
principen, innebär att stoftet görs gripbart och åskådligt för barnen. Individualisering 
är den fjärde principen som handlar om att läraren ska anpassa undervisningen till 
det enskilda barnets behov och förutsättningar.  Den sista principen är samarbete och 
med det menar Imsen att barnen ska lära sig att samarbeta med varandra och med 
läraren. 
 
Det är bra att ha ett gott förhållande till barnen, det bidrar till ett gott samarbete och 
gör att barnen och läraren litar på varandra. Men enligt Kimber (2005) är det viktigt 
att ha relationen mellan lärare och barn på en viss distans. Om läraren tar på sig 
barnens problem och blir för mycket kompis med barnen kan det leda till svåra 
situationer samtidigt som det kan leda till att barnen tror att de är på samma nivå 
vilket kan få barnen att tro att de har lika mycket att säga till om när det gäller 
undervisningen. Att läraren har ett kompisförhållande till barnen kan enligt Kimber 
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leda till att barnen som känner sig utanför gemenskapen blir oroliga och osäkra på 
sin roll i sammanhanget. Att ha rutiner är en grund för att skapa trygghet i 
klassrummet anser Södergren (2001). Barnen blir lugnare när de vet vad som ska 
hända och de får ökad självkänsla när de känner att de har kontroll och vet vad som 
pågår. En ny lärare behöver därför enligt Nyberg (2002) göra många val när det 
gäller rutiner. Författaren anser att det är av viktigt för den nya läraren att fundera 
över hur den vill starta dagen med barnen. Vill läraren börja dagen med att barnen 
står i led så att läraren får hälsa på varje barn eller vill läraren att barnen smyger in i 
klassrummet och börjar med tystläsning eller lugn musik. Varje metod för hur dagen 
ska börjas har både fördelar och nackdelar. Författare anser att det inte finns någon 
rutin som funkar i alla lägen när det gäller morgonrutinerna utan att varje lärare får 
känna vad som passar bäst för läraren själv och barnen i klassen. Nyberg menar att 
samma ställningstagande måste tas när det gäller avslutningen på dagen men även 
avslutningen på varje lektion. 
 
Nyberg (2002) menar att som ny lärare är det viktigt att läraren lägger sin tid på rätt 
saker. Författaren anser att ge barnen ansvar om olika saker i deras omgivning är 
viktigt för barnen.  De ansvarsområdena som läraren kan ge till barnen kan vara att 
vattna blommorna, rengöra borden, dela ut papper, städa i kapprummet och många 
andra uppgifter i som finns i deras klassrum. Nyberg betonar betydelsen av att 
barnen kan känna sig ansvariga för sin omgivning och även bidrar till en bättre miljö. 
Författaren menar också att det är bra att läraren ger barnen det ansvaret då läraren 
istället kan lägga tid på den pedagogiska verksamheten. Detta menar Nyberg är bra 
att tänka på som ny lärare eftersom problem med tidsdisponeringen är vanligt. 
 
Skolan är enligt Stensmo (2008) en värld där barn möter de vuxnas värld. Imsen 
(1999) menar att skolan är en miljö där många människor är samlande på en liten yta 
och därför behövs det finnas tydliga regler, ordning och disciplin. För att det ska 
fungera så behövs det att barnen lär sig att sitta på sin plats, vänta på läraren eller att 
barnen ska vänta på att byta aktivitet. Dessa regler finns för att det ska vara möjligt 
för alla barnen att kunna vara i skolan och det benämns som den dolda läroplanen. 
Detta är något som nya lärare tydligt känner och det är även något som kan vara svårt 
att ändra på om lärare vill göra det. Imsen beskriver att den dolda läroplanen handlar 
om värde, attityder och även handlingsmönster som förmedlas indirekt genom 
skolan. Vidare betonar författaren även att det finns dolda strukturer som bland 
annat är rutiner, regler och mönster i klassrummen och att det kan vara svårt för en 
lärare att bryta dessa strukturer. Det finns även dolda uppgifter som läraren har 
utöver de ordinarie uppgifterna. De uppgifter som är dolda är det som inte pratas så 
mycket om och det gör i sin tur att det inte uppmärksammas av skolans ledning och 
därför ger de ingen tid till dem dolda arbetsuppgifterna. Beteckningen dolda 
läroplanen är enligt Imsen inte så bra då författaren menar att det kan ge sken av att 
det är något som är planerat men det är något som den dolda läroplanen inte är.   
 
2.5 Klassrumsmiljö 
Klassrummet är enligt Stensmo (2008) en arbetsplats för både lärare och barn. 
Kimber (2005) anser att det finns oro som råder i skolan som visar sig genom stökiga 
klasser och att det inte finns någon ordning i klassen. I en stökig miljö är det svårt att 
lära sig något nytt, lärande förutsätter struktur samt lugn och ro. Författaren menar 
att det är lärarens roll att kliva in och skapa ordning i klassen, se till att 
klassrumsmiljön är en miljö som skapar trygghet hos barnen och främjar inlärning. 
Det krävs att läraren skapar rutiner tillsammans med barnen. Goda strukturer kan 
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hjälpa barnen att fokusera därför är det viktigt att läraren har en god planering som 
ser till att barnen får lugn och ro. 
 
Lärare är enligt Nyberg (2002) alltid en förebild för barnen. Lärarens handlingar 
visar vägen till den möteskultur som läraren vill ha i sitt klassrum. Erkännanden av 
lärarens misstag gör att barnen ser att läraren också är en vanlig människa. Det leder 
till att barnen respekterar och ser läraren som ett föredöme att ta efter. Rutiner i 
klassrummet anser författaren som viktigt. Lärare måste tillsammans med barnen 
skapa de rutiner som ska gälla i klassrummet. Rutiner och struktur skapar enligt 
författaren en bra lärandemiljö. Ett lugnt och positivt klimat är att sträva efter då det 
enligt Kimber (2005) är viktigt att skapa en miljö som både läraren och barnen trivs i. 
Det är enligt Nyberg (2002) viktigt att ge utrymme och ansvar åt alla barn i gruppen. 
Ibland måste läraren släppa kontrollen för att få ett skapande klimat i klassrummet. 
Det är enligt Kimber (2005) viktigt att ha tydliga målsättningar inför lektionerna så 
barnen vet vad som förväntas av dem. Vidare anser författaren att målen inte får vara 
för konkreta för då finns risken att skapandet och engagemanget hos barnen tas bort. 
 
2.6 Konflikthantering 
Det finns enligt Thornberg (2006) två typer av konflikter, kognitiva konflikter och 
mellanmänskliga konflikter. Kognitiva konflikter sker inom människan, det kan vara 
en drivkraft för lärande då dessa konflikter motiverar individen till att leta efter 
klarhet i det som är oklart. Mellanmänskliga konflikter däremot är konflikter som 
uppstår mellan människor. Det finns enligt författaren olika typer av 
mellanmänskliga konflikter; sakkonflikter, intressekonflikter, värderingskonflikt 
samt relationskonflikt eller känslokonflikt. Författaren anser att konflikter är viktiga 
lärtillfällen för elever och därför är det enligt Thornberg viktigt att läraren har 
kunskaper om konflikter och konflikthantering. Vidare menar författaren att 
konflikter är naturliga händelser i grupper, de är inte negativa. Det handlar om hur 
dem hanteras. Att som lärare ha en rädsla för konflikter handlar enligt Maltén (1995) 
om att många uppfattar konflikter som negativa och önskar därför att de ska 
undvikas. Författaren menar att konflikter kan ses som något positivt då problemen 
tvingas redas ut och då går det att diskutera fram nya idéer och lösningar. Genom 
konflikter kan barnen bli engagerade och stimulera sin kreativitet. Williams, 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) anser att den fysiska miljön har betydelse 
för att utveckla positiva samarbetsmönster. En positiv miljö leder till öppen 
kommunikation där konflikter kan bearbetas så att barnen får använda sin 
initiativförmåga och kreativitet. 
 
Kommunikation är enligt Maltén (1995) ett sätt för människor att utbyta kunskap på. 
Genom att överföra kunskap till andra i ett försök att påverka varandra gällande 
tillexempel attityder eller värderingar har kommunikationsförmågan enligt 
författaren en stor roll inte minst för samspelet mellan lärare och barn. Läraryrket är 
beroende av god kommunikation framförallt för att kunna förmedla kunskaperna till 
barnen. Även Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) anser att lärande 
sker genom kommunikation med andra. De menar att lärande sker i interaktion och 
samspel med kamrater. 
 
2.7 Att möta vårdnadshavare 
Mötet med barnens vårdnadshavare är något som oroar många nya lärare anser 
Södergren (2001). Detta är något som Nyberg (2002) håller med om och menar att 
som lärare kommer möta vårdnadshavare som har olika uppfattningar om 
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verksamheten som bedrivs i skolan. Författaren menar att alla lärare kommer att 
träffa på vårdnadshavare som inte är så positiva över verksamheten och tar ut sin 
ilska över läraren. Att vara förberedd mentalt menar Nyberg är viktigt för att läraren 
inte ska tappa fattningen. Författaren anser att det finns tre frågor som kan hjälpa 
läraren när vårdnadshavare tar ut sin frustration. Dessa frågor är: varför är personen 
så arg? är det rätt person som personen vänder sig till för att tala om sin frustration 
över? och vad är det som är problemet i grunden? Om läraren inser att en 
vårdnadshavares ilska är över skolsystemet eller andra saker som inte rör lärarens 
ansvar och uppdrag så ska läraren skicka personen vidare till ledningen eller andra 
personer som har det ansvaret. Nyberg anser att läraren inte alltid kan lyckas med 
samtal där vårdnadshavarna är missnöjda men det är trots det viktigt att 
kommunikationen ändå fungerar för barnens bästa. För Södergren (2001) menar att 
en god kontakt till vårdnadshavarna bidrar till att trygghet skapas i bland barnen. 
 
2.8 Arbetslaget som en resurs 
Arbetslaget har enligt både Röragen (2001) och Bergström (2001) en stor betydelse 
för hela arbetssituationen. Om en ny lärare kommer till ett arbetslag där lärarna 
redan är sammansvetsade kan det enligt Röragen (2001) bli svårt att komma in och få 
visa sina kompetenser, speciellt som ung nybliven lärare. Röragen menar att om en 
lärare får en negativ start i arbetslaget och inte blir tagen på allvar kan det bli ett 
mycket tungt arbete för läraren då inget stöd ges. Bergström (2001) menar dock att 
om läraren får en positiv start i arbetslaget stärker det en som lärare och det kan leda 
till att läraren får stöd både i sin personliga utveckling och i form av praktiska tips 
från kollegor som är mer erfarna. Författarna anser att det handlar mycket om 
arbetslagets tidigare erfarenheter av nya lärare. Bergström (2001) anser att som ny 
lärare är det viktigt att få en introduktion för att den nya läraren inte ska bli avskräckt 
eller snabb utbränd. Författaren menar att systemet som finns inte fungerar utan 
istället bör arbetslaget som den nya läraren blir en del av ha ett gemensamt ansvar för 
klassen som den nya läraren tar över. Författaren menar att genom att ha ett sådant 
system där arbetslagen har ett gemensamt ansvar får den nya läraren möjlighet att 
lära sig av de andra kollegorna och får då handledning på en djupare nivå. 
 
Något som Nyberg (2002) anser är viktigt som ny lärare är att ta tillvara på sina 
kollegors kompetenser. Genom att utbyta erfarenheter kan lärarna få stöd av 
varandra. Som ny lärare kan dessa erfarenheter och tips vara väldigt betydelsefulla. 
Genom att diskutera problem och funderingar med arbetslagen så kan läraren få nya 
infallsvinkar på problemet och även idéer på hur problemen kan lösas. Nyberg menar 
att det är viktigt att komma ihåg att läraryrket inte längre är ett ensamarbete för 
läraren utan att arbetslaget ska kunna fungera som stöd för varandra. Författaren 
påpekar även att läraren ska använda kompetensen som finns i arbetslaget och i 
ledningen på skolan. Från ledningen kan läraren få stöd i olika situationer. Men det 
är enligt Broman (2001) viktigt för läraren att kunna säga nej till ansvarsområden 
utöver sitt eget utan att få dåligt samvete. Annars kan det leda till att läraren tar på 
sig för mycket ansvar som gör att arbetssituationen inte blir hållbar i längden. När 
läraren ska planera sitt arbete anser Nyberg (2002) att läraren behöver fundera över 
sina prioriteringar. Genom att ha ömsesidig respekt för varje kollegas olika 
kompetenser och erfarenheter skapas enligt författaren ett gott samarbete mellan 
läraren och kollegorna. Enligt författaren ska läraren inte vara rädd för att ta vara på 
kollegornas kompetenser utan ta tillvara på deras pedagogiska tankar och idéer. 
Vidare menar författaren är det viktigt att som lärare var öppen och visa sina 
medmänniskor respekt för att få respekt tillbaka. 
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Fransson (2001) menar att den första tiden i läraryrket kan delas in i olika kategorier. 
Överlevnadsfasen är den första och under den fasen så behöver den nya läraren stöd 
med själva lärarrollen eller lärarhantverket. Efter den första fasen kommer den 
konsolideringsfasen som innebär att den nya läraren nu har skapat rutiner och även 
kan visa praktisk erfarenhet.  Efter några år i yrket kommer förnyelsefasen där 
läraren nu är så säker så den vågar att testa och utveckla sitt arbete genom att förnya 
sig. Den fjärde och sista fasen är mognadsfasen som innebär att läraren har hittat till 
rätta i läraryrket men samtidigt påpekar författaren att läraryrket ständigt är en 
utveckling för läraren.  
 

3. Metod 

Under metoddelen beskrivs datainsamlingsmetod, urval, databearbetning och 
analysmetod, reliabilitet och validitet samt de etiska ställningstagandena. 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
Insamlingsmetoden som valdes var semistrukturerade intervjuer som innebär att 
forskarna har en lista på förvalda ämnen som ska diskuteras och utifrån dem göra 
frågor som ska ställas under intervjuerna menar Denscombe (2009). Författaren 
menar samtidigt att intervjuerna ska var flexibla gällande ordningsföljden av 
ämnena. Något som framförallt kännetecknar en semistrukturerad intervju är att 
forskaren låter den som blir intervjuad framföra sina idéer och synpunkter. 
Denscombe beskriver att en ostrukturerad intervju och semistrukturerad intervju är 
mycket lika varandra och författaren menar också att under en intervju kan 
intervjuaren pendla mellan dessa två. Skillnaden mellan de två olika sätten att 
genomföra en intervju på är enligt författaren hur mycket den som intervjuar är med i 
samtalet och styr. I en ostrukturerad intervju är den intervjuandes tankar helt i fokus 
och forskaren deltar så lite som möjligt. Personliga intervjuer var ett självklart 
alternativ då syftet var att ta reda på enskilda lärares erfarenheter från sin första tid i 
yrket som lärare. 
 
Samtal är enligt Bjørndal (2005) det främsta sättet för att kunna ta del av en 
människas upplevelser. Fördelar med intervju som metod menar Denscombe (2009) 
är att frågor kan följas upp och ämnen kan fördjupas i. Därför valde vi intervjuer för 
vi anser att det är den metoden som ger oss det vi ville ha informationsmässigt. I 
intervjuer kunde vi fördjupa oss mer och vara med i samtalet genom att till exempel 
ställa följdfrågor som inte går att göra på samma sätt i observationer eller 
enkätundersökningar. Genom att använda intervjuer kan vi enligt Denscombe få 
värdefulla insikter som grundar sig på den intervjuandes kunskaper. Intervjuer är 
enligt författaren en flexibel metod för insamling av data och de ger ofta hög 
svarsfrekvens. Att genomföra intervjuer tar lång tid vilket är en nackdel med denna 
metod. Det är mycket efterarbete med en intervju, den ska kodas och skrivas ut för att 
sedan analyseras. Transkriberingar är enligt Bjørndal (2005) tidskrävande men det 
finns många fördelar. Dels att det går att upptäcka detaljer genom intervjun men 
även att den som intervjuar har en bättre närvaro när samtalet spelas in då ingen 
fokus behöver läggas på anteckningar. 
 
Personliga semistrukturerade intervjuer valdes för att forskarnas roll skulle bli lika 
genom alla intervjuer och att samma frågor ställs till alla som deltar för att få ett 
likvärdigt resultat. Därför togs beslutet om att båda forskarna skulle delta i varje 
intervju. Det utformades ämnesområden som skulle beröras och även frågor inom 
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dessa ämnesområden men samtidigt ansåg forskarna att det var viktigt att skapa ett 
samtal mellan forskarna och den som blev intervjuad. Att få en intervju att bli som ett 
samtal där den som blir intervjuade delar med sig av sin erfarenhet var av stor 
betydelse. De olika ämnesområdena valdes utifrån de två frågeställningar som ligger 
till grund för detta examensarbete. Till varje ämnesområde skapades stödfrågor som 
ska hjälpa till att fördjupa intervjuarens tankar inom varje ämnesområde. Tanken var 
också att ytterligare frågor skulle tillkomma under själva intervjuerna utifrån de 
intervjuandes tankar och erfarenheter. 
 
Inför intervjuerna har ett missivbrev (se bilaga 2) skickats ut till de personer som har 
blivit tillfrågade att delta i vår datainsamling. I missivbrevet finns det en presentation 
av oss, förklaring av syftet med examensarbetet och hur intervjun kommer att 
genomföras. Det står även med att intervjuerna kommer att spelas in och 
transkriberas, det framgår också tydligt att den intervjuade kommer att vara anonym. 
De etiska ställningstaganden som den intervjuade behöver vara medveten om finns 
också i missivbrevet. Beslutet att spela in på en diktafon var givet då vi ansåg att det 
var den metoden som skulle gynna vårt arbete. Filminspelning valdes inte då det 
skulle kunna bidra till att lärare inte ville delta och även att själva intervjun skulle 
kunna bli stel. Syftet med intervjuerna var att få fram lärarnas erfarenheter och då 
beslutades det att en filminspelning inte skulle ge mer än vad en ljudinspelning 
kunde ge. Det som en filminspelning kan ge som en ljudinspelning inte kan är känslor 
som förmedlas i form av reaktioner och kroppsspråk (Denscombe, 2009). 
 
3.2 Urval 
Att få tag på personer som vill vara med och delta i undersökningen menar Stukát 
(2005) inte är så lätt och det är viktigt att forskarna har funderat noggrant över 
urvalsgruppen. Stukát menar att det kan bero att tiden inte alltid räcker till för att 
vänta på svar från alla tillfrågade då undersökningen ligger under tidspress.   
 
Urvalet som gjordes inför våra intervjuer var enligt Stukát (2005) ett 
bekvämlighetsurval som innebär att vi har intervjuat de personerna som valt att ställa 
upp utifrån våra kriterier. Eftersom vi båda vill arbete i skolan så bestämde vi att vi 
endast kommer att intervjua lärare och inte förskollärare detta för att 
verksamheterna och arbetsuppgifterna skiljer sig mycket från varandra. Vi bestämde 
också att lärarna som är med i vår urvalsgrupp ska jobba inom år 1 till år 6 vilket 
betyder att högstadielärare inte ingår i vår urvalsgrupp. Detta val togs då år 1 till år 6 
lärare och år 7 till år 9 lärares arbete ser olika ut och även att det har gått olika 
utbildningar. För att kunna få åtta intervjuer så har det inte någon betydelse vilket 
lärosäte lärarna har utbildats på. För att få ett breddat resultat under intervjuerna så 
bestämdes det att tiden för hur länge de varit yrkesverksamma inom skolan inte ska 
ha någon betydelse utan snarare ses som en tillgång då vi får variation i deras svar för 
att de har olika många erfarenheter från skolans värld. 
 
Vi har genomfört åtta intervjuer som vardera är runt 30 minuter. Av de som deltog 
var det sju som var klasslärare och en som var resurs men även hade mycket 
undervisning. Den personen som var resurs var utbildad 1 till 6 lärare och hade den 
mesta av undervisningen i klassen. De lärare som vi intervjuade jobbade på fem olika 
skolor och det var två män och sex kvinnor som deltog. Deras yrkeserfarenhet och 
ålder var väldigt olika, den som hade kortast yrkeserfarenhet var inne på sin tredje 
månad som klasslärare och personen som hade längst yrkeserfarenhet var inne på sitt 
femtonde år som lärare. Detta såg vi bara som en stor fördel eftersom de hade väldigt 
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olika upplevelser. För personen som var inne på sin tredje månad som lärare blev alla 
frågor aktuella medan det för de som hade jobbat en längre tid blev mer tillbakablick 
och de kunde genom det se sin egen utveckling. 
 
 
3.3 Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Sedan analyserades materialet. Efter 
att vi transkriberat kodade vi texten. Vi använde oss av färgkodning för att lätt kunna 
hitta de teman vi var ute efter. Vi läste igenom intervjuerna och bestämde oss för nio 
olika kategorier, alltså nio olika färger. Kategorierna valdes utifrån våra 
intervjufrågor som är en fördjupning av forskningsfrågorna. De olika kategorierna är; 
förväntningar, planering, bemötande av klassen, konflikthantering, vårdnadshavare, 
bemötande av kollegor och ledning, mentor och handledare, ansvar och trygghet 
samt positiva och negativa upplevelser. Efter det sorterade vi varje persons åsikter 
från intervjuerna in i färgkoderna. Sedan sammanställde vi det i en tabell för att 
tydliggöra vad varje person sa som inom varje kategori. När vi sedan skrev resultatet 
utgick vi från tabellerna (Denscombe, 2009). 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod som enligt Denscombe (2009) utgår ifrån 
verkliga händelser som kan beskriva hur olika situationer kan gå till. Begreppet 
reliabilitet betyder enligt Stukát (2005) tillförlitlighet som innebär noggrannhet och 
validitet betyder trovärdigheten, pålitligheten i undersökningen. Intervjuer har 
genomförts och vi anser att de är trovärdiga eftersom vi kunde fördjupa oss genom 
att ställa följdfrågor. Eftersom att intervjuerna spelades in kunde vi säkerställa 
materialet. Det som även gör studien trovärdig är att vi kan förtydliga oklarheter och 
missförstånd i intervjun genom att ställa ytterligare frågor. Svaren från intervjuerna 
blir tillförlitliga för att det är utifrån respondenternas egna kunskaper och 
erfarenheter inom läraryrket. Vi får också tillförlitlighet genom att vi har beskrivit 
forskningsprocessen så pass tydligt att någon annan kan replikera studien med sitt 
eget material. Vi har transkriberat intervjuerna för att på ett effektivt sätt analysera 
och sammanställa svaren. Tidigare studier kan enligt Stukát (2005) påverka hur vi 
tolkar och bearbetar resultatet. Därför har vi gått in i det här arbetet med öppna 
sinnen samt med en medvetenhet om att tidigare studier kan påverka oss och med 
denna medvetenhet vill vi minska riskerna för eventuella tolkningsfel.   
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
Deltagarna ska enligt Denscombe (2009) ge sitt samtycke och att deras identitet ska 
skyddas. Forskarna ska undvika oriktiga framställningar samt att hanteringen av det 
insamlade materialet sker konfidentiellt. Att delta i forskningen är givetvis frivilligt 
och de får avbryta intervjun när de vill.    
 
Forskningsetik är till för att ta hänsyn till dem som deltar i undersökningen och även 
till för att skydda personens identitet vilket Vetenskapsrådet (2011) kallar för 
individskyddskravet. Vi har börjat med att kontakta de tillfrågade via mejl där vi har 
frågat om de vill delta. Nyttjandekravet innebär att informationen som vi fått från 
intervjuerna endast kommer att användas för forskningsändamål och det har vi 
meddelat deltagarna. I detta mejl har vi bifogat ett missivbrev och uppmuntrat de 
tillfrågade till att läsa det. I vårt missivbrev står det tydligt att vi kommer att spela in 
intervjun och även att det inspelade materialet kommer att transkriberas. Det vi har 
informerat genom missivbrevet är också att inspelningarna och 
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transkriptionerna endast kommer att visas för examinatorn om den begär det och 
efter att vi har fått godkänt på vårt examensarbete kommer inspelningarna och det 
transkriberade materialet att elimineras. Detta gör vi för visa hänsyn och även för att 
ingen annan ska kunna använda sig av materialet, informationen kommer endast att 
användas i ändamål för forskning vilket vi har meddelat våra informanter om. På så 
sätt uppfyller vi nyttjandekravet. Det vi informerat om via missivbrevet är även att 
det är frivilligt att delta och att deltagarna har rätt till att avbryta när de vill. När den 
tillfrågade har tackat ja till att vara med har vi tolkat det som att personen gett sitt 
samtycke. För att skydda personen som deltar har vi lovat att behandla materialet 
konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Det innebär att vi har kodat personerna 
och även ser till att deras identitet inte kan spåras. Allt detta har vi berättat före varje 
intervju för att kunna vara säkra på att deltagaren fått denna information och även 
för att förhindra missförstånd. Detta har även gett de en möjlighet till att ge deras 
samtycke igen.  
 

4. Resultat 
Nedan redovisas resultatet av intervjuerna utifrån nio olika rubriker om lärares 
upplevelser av första tiden som lärare. De nio olika rubrikerna är; förväntningar, 
planering, bemötande av klassen, konflikthantering, vårdnadshavare, bemötande av 
kollegor och ledning, mentor och handledare, ansvar och trygghet samt positiva och 
negativa upplevelser. 
 
4.1 Förväntningar 
Anledningen till att respondenterna valt att bli lärare bygger på att de alla vill jobba 
med barn. En respondent sa: “Ända sen jag var liten har jag velat bli lärare.” Många 
av respondenterna uttryckte samma sak då de tidigt visste att de ville bli lärare. De 
hade förväntningar på att läraryrket skulle bli roligt. Flera respondenter menade att i 
skolan är ingen dag den andra lik, läraryrket är ett varierande och flexibelt arbete och 
det lockade dem. En respondent ville bli lärare för att få vara en förebild för barnen 
och lära de vad som gäller i livet. Det flesta såg framför sig att vara lärare innebar att 
planera och stå framför barn och undervisa. Men alla förstod ganska snabbt att det 
inte var så. Det var endast en av respondenterna som var högstadielärare men jobbar 
nu som mellanstadielärare. De övriga lärarna hade gått tre och ett halvt år på 
lärarutbildningen. När respondenterna tog sin lärarexamen var allt från tre månader 
sen till 14 år sedan. Hur respondenterna började jobba efter examen var olika, några 
hade fått lärartjänster direkt medan andra var vikarie i ett halvår eller ett år. Det var 
även några som fick en tjänst som var fördelad i olika klasser vilket innebar för några 
respondenter att till exempel på torsdagar var de i år 3 och på fredagar i år 5.  De som 
fick tjänster där det fick hoppa runt i olika klasser tycker att det var bra för då kunde 
de känna efter i vilken årskurs de ville jobba. Det flesta av respondenterna hade en 
egen klass nu eller har varit klasslärare förut. En av respondenterna var resurs men 
hade många lektioner och var även delvis ansvarig för klassen.  En annan respondent 
jobbade nu som lärare endast i musik men hade jobbat flera år och varit klasslärare i 
flera omgångar. 
 
På frågan vad respondenterna hade för förväntningar på läraryrket när de gick sista 
terminen gav de många olika svar. En respondent uttryckte det såhär: “Jag 
förväntade mig nog att jag skulle komma ut och vara en ung, inspirerande lärare som 
kunde komma ut och förändra något på skolan.” Många delade denna positiva 
förväntning av att det skulle bli roligt och att de skulle få undervisa mycket men 
några av dem insåg senare att undervingen bara var en del av allt en lärare ska göra. 
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Alla respondenter var oroliga, vissa var oroliga för hur de skulle bemöta 
vårdnadshavare, andra för hur det skulle planera lektioner och hålla i lektionerna. Att 
de inte skulle fungera med kollegorna var också något de var oroliga för samt hur de 
skulle bemöta och lösa konflikter. Efter att ha jobbat ett tag så kände de flesta att dem 
hade landat mer eller mindre i lärarrollen. Några respondenter kände att de hade en 
bra bild på hur läraryrket var och den stämde överens med verkligheten. Dessa 
respondenter hade fått den bilden genom praktikperioder inom skolan under 
utbildningen. Många av respondenterna hade en positiv bild av att äntligen ha 
studerat klart och få testa allt på egen hand. 
 
4.2 Planering 
De flesta respondenter upplevde att det i början var jobbigt och tidskrävande att 
planera. Alla tyckte det var svårt att hitta material och även att anpassa lektionerna 
utifrån barnens olika nivåer och behov. Detta på grund av att de inte hade någon 
erfarenhet eller materialbank att ta från. Några av respondenterna kände att de då 
fick bra stöd från andra kollegor som hjälpte de med planeringen genom att dela med 
sig av sitt material. Många medger att de i början kopierade mycket från andra lärare 
men efter ett tag kunde det börja testa själva. De flesta av respondenterna upplevde i 
början att de planerade lektioner nästan minut för minut men i takt med att de fick 
mer erfarenhet så behövde de inte planera så detaljerat längre. Det många även 
kände i början var att det var svårt att veta hur lång tid aktiviteter skulle ta och om 
lektionen gick för fort så hade de ingen extrauppgift att ta fram, det var en stor oro 
hos många respondenter. 
 
På frågan om de jobbade mycket övertid svarade nästa alla att det gjorde det under 
första tiden i yrket. Det var endast en som inte jobbade något extra utöver den 
ordinarie arbetsdagen. Flera av respondenterna arbetade i början av yrket både 
kvällstid och på helger men då säger en respondent: “Jag måste faktiskt erkänna att 
många av mina kollegor säger att de sitter till 7-8 på kvällarna. Vet inte riktigt vad de 
gör då om jag ska vara ärlig.” Respondenten menar att det är viktigt att använda tiden 
effektivt för att slippa arbeta övertid. Flera respondenter ansåg att det gick bra att 
planera utöver ordinarie arbetstid då de hävdade att de inte hade någon partner eller 
barn. En respondent uttryckte sig såhär: “Tur att man var singel och utan barn. Ja, 
men ärligt det är ett hästjobb.” 
 
4.3 Bemötande av klassen   
Hur respondenter tog emot en klass var lite olika då vissa fick väldigt kort tid på sig 
att förbereda. Många respondenter valde att presentera sig själv för barnen och deras 
vårdnadshavare genom att skicka hem ett brev till dem. När de mötte klassen så var 
det många som lät barnen få skriva ner ett brev om sig själv som dem sen gav till 
läraren. Detta tyckte många respondenter var bra att göra i de åldrar där barnen kan 
skriva. De tyckte att det var bra för det gav en inblick i vad barnen hade för intressen 
och även hur deras skrivförmåga var. En respondent berättade att de hade haft en 
boll som det kastade runt där den personen som fick bollen skulle presentera sig och 
sedan kasta vidare till någon annan.  Det några respondenter tyckte var extra viktig 
var att lära känna barnen och börja jobba med trivselreglerna. Att skapa trivselregler 
medför att barnen känner sig trygga i skolan och det leder enligt några av 
respondenterna till att de presterar bättre på lektionerna. Några respondenter ansåg 
att det var viktigt att lärare skapar struktur och regler på hur det ska var i klassen. 
Några av respondenterna ansåg att det var viktigt att gå ut hårt i början för att barnen 
inte skulle köra över dem, att ha tydliga ramar och tydlig struktur ansåg de var 
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viktigt. Att säga nej många gånger i början för att visa vem som bestämmer var en 
taktik som en respondent hade denna respondent sa också:”visa vem det är som 
bestämmer väldigt tydligt samtidigt som man kan låta de vara med och bestämma lite 
grann.” 
 
På frågan om respondenterna kände att de hade fått den informationen de 
behövde om eleverna i klassen var det många som sa att det fungerade men att det 
kunde ha varit bättre. Det var några som sa att de inte ville ha så mycket information 
utan vill skapa sin egen uppfattning om barnen. Men det alla tyckte var viktig 
information var att veta vilken kunskapsnivå barnen låg på och om det var något 
speciellt med något barn tillexempel om det var något barn som har det svårt hemma 
eller om något barn har svårt med det sociala samspelet. De respondenter som kände 
att de inte hade fått den information dem behövde trodde att det kunde bero på att 
det inte fanns någon tid. Men det som alla tyckte var att de borde få en ordentlig 
överlämning och inte bara på papper utan även träffa lärare som har haft barnen 
innan för att diskutera.  Några respondenter ansåg att det vore bra om de hade haft 
möjlighet att åka till skolan innan för att träffa barnen och se hur klassrummet såg ut. 
Att lära sig namnen på barnen tyckte hälften av respondenter var viktigt och fanns 
det en skolkatalog kunde de kika i den för att känna igen ansiktena på barnen. Alla 
respondenter tycker att deras möte med klassen var bra. 
 
4.4 Konflikthantering 
Det många också betonar är att det är många sociala problem som tar tid från 
planeringen och även från lektionerna. Alla respondenterna anser att det är många 
konflikter på skolan. Mycket av en lärares tid går åt till att lösa dem. 
Konflikthantering är enligt några en stor del av barnens vardag och att det sker 
många konflikter och då är det några som känner att de saknar en del kunskaper om 
hur dem ska hanteras. Några saknar konflikthantering från sin utbildning medan 
några andra anser att det är svårt att få i teorin, det måste upplevas och erfaras. En 
respondent nämner att det är många snabba beslut som ska tas och läraren måste ha 
en mall för hur en viss situation kan lösas, att ha några strategier för hur konflikter 
kan lösas i beredskap. En viktig strategi menar några är att lyssna på barnen så att de 
känner att de blir lyssnade på.  Några nämnde att det var viktigt att få med sig 
vårdnadshavarna när det är en konflikt som är svår för läraren att lösa. Det blir en 
trygghet för läraren att veta att vårdnadshavarna står på ens sida. 
 
En respondent menar att det är viktigt att läraren alltid är lugn då läraryrket är ett 
socialt arbete med människor. Även om det skulle uppstå en krissituation där läraren 
känner att den börjar tappa fattningen är det bara lugnet som får läraren att visa 
behärskning och professionalitet. En respondent sa: ”över lag är det bättre att försöka 
andas än att explodera.” Många menar att det hade varit lättare att lösa konflikter om 
det fanns flera lärare i klassrummet då det är svårt att själv hålla i undervisningen 
samtidigt som en konflikt måste lösas och barnen måste bli lyssnade på. Då menar 
några av respondenterna att de måste prioritera.  Något som många även tog upp är 
vikten av att kunna släppa händelser som skett i skolan i privatlivet när läraren är 
hemma. Att kunna koppla bort menar några är mycket viktig för att klara av 
läraryrket i längden. 
 
4.5 Vårdnadshavarna 
När de skulle börja jobba som lärare var det många respondenter som kände att de 
var nervösa och oroliga inför föräldrakontakten. Det de var nervösa och oroliga inför 
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var att möta vårdnadshavarna, behöva ringa till dem men även över att 
vårdnadshavarna inte skulle lita på deras kunskapskompetens. Det många också 
kände var jobbigt var hur de skulle bemöta vårdnadshavarna som inte tyckte som 
dem, alla är olika och det är enligt respondenterna viktigt att tänka på. Det många 
lyfte var att det är viktigt att vara professionell vid möten med vårdnadshavarna för 
att kunna skapa ett förtroende. Några respondenter lyfte även att det är 
vårdnadshavarna som känner barnen bäst och det är viktigt att komma ihåg det. 
Respondenterna menade att de absolut inte är nervösa och oroliga för 
vårdnadshavarna längre men kan ändå tycka att det är lite jobbig vid föräldramöten 
och utvecklingssamtal för att det är speciella situationer. Respondenterna menar att 
de flesta av vårdnadshavarna har dem inget problem med och det var endast enstaka 
som de upplevde var lite jobbigare än andra. 
 
Enligt en respondent är det viktigt att informera vårdnadshavarna om vad som 
händer i skolan och att den informationen är tydlig, gärna övertydlig för att 
missförstånd ska undvikas. Om det är svårt att komma överens med någon förälder 
är det enligt respondenten viktigt att lyssna in föräldern och försöka mötas på halva 
vägen. Om läraren anser att förälderns problem inte är lärarens ansvar och inte kan 
hantera situationen med föräldern menar en respondent läraren får kontakta rektorn 
som får lösa problemet. Respondenterna anser att det är viktigt att försöka få en bra 
relation med vårdnadshavarna, om de inte lyckas måste det ändå finnas en 
fungerande kommunikation mellan läraren och vårdnadshavarna för barnens bästa. 
En respondent menar att om kontakten till vårdnadshavarna är god vinner både 
läraren och eleverna mycket på det. Att vara öppen och trevlig är alltid positivt enligt 
en respondent.   
 
4.6 Bemötande av kollegor och ledning 
På frågan hur respondenterna kände när de blev bemötta på skolan ansåg många att 
det var bra. Detta tyckte de för att de blev positivt bemötta både av kollegor, arbetslag 
och ledning. Några kände sig som en ny fläkt som kom med nya idéer. Av 
respondenterna var det några som hade haft sin praktik på skolan tidigare och även 
jobbat inom fritidsverksamheten vilket gjorde att dessa redan kände personalen när 
de började jobba som lärare. De som redan kände personalen sen tidigare tycker 
verkligen att de blev bemötta bra. Det var två som kände att de inte blev bemötta bra. 
Detta för att kollegorna inte var välkommande mot nya idéer, förslag och att de inte 
heller ville inkludera den person som var ny. Alla respondenter menar att hur 
upplevelsen av sin första tid i yrket blir beror till stor del på hur kollegor och ledning 
bemöter en. Flera respondenter anser att de blev väl omhändertagna på skolan och 
fick stöd av sina kollegor medan en respondent inte alls fick något stöd eller hjälp av 
sina kollegor. Det kan enligt flera respondenter bero på vilken skola den nya läraren 
hamnar på, alla skolor är olika. Några respondenter tyckte att det var jobbigt att ställa 
frågor till sina kollegor då de kände att de hela tiden störde och då menar flera att det 
kan vara bra att ha en mentor att kunna gå till, som är den personen läraren kan gå 
till och få svar på alla sina frågor. 
 
4.7 Mentor och handledare 
På frågan om respondenterna kände att de hade en mentor eller handledare svarade 
de lite olika men det dem var överens om var att det är mycket bra och viktigt att han 
en mentor. Få av respondenterna hade ingen mentor eller någon de kunde ställa sina 
frågor till. Detta gjorde att de kände sig ensamma för att de inte hade någon att bolla 
idéer med. De respondenter som hade en mentor eller handledare var otroligt 
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tacksamma för den personen som hade ställt upp och ville svara på alla deras frågor i 
början. Att veta att det finns någon som kan svara på alla frågor som finns värdesatte 
alla respondenter. En respondent uttryckte: “jag tror att just mentorskapet är 
jätteviktigt för då är det någon som är utsedd till att vara det så den personen kan 
känna att det är okej att hon frågar hela tiden.” Vem som var mentor var olika, för 
några var det bestämt en person som de fick medan det för andra bara blev en kollega 
som hjälpte de och blev som en mentor. Att ha haft en mentor som stöttade tyckte 
alla respondenter var viktigt när de var nya i läraryrket. 
 
4.8 Ansvar och trygghet 
Några respondenter tog på sig för mycket ansvar i början, det var bland annat att vara 
ansvarig för det tekniska eller att gå på extramöten. En respondent tog på sig att 
undervisa i för många ämnen, det var svårt att hinna med alla. Respondenterna 
menar att de tog på sig ansvaret då de tyckte att det verkade intressant och för att de 
ville vara delaktiga samt vara alla till lags. De som tog på sig för mycket ansvar ansåg 
att det var något de ångrade då de insåg att tiden inte räckte till. När en respondent 
fick frågan om att ta på sig mer ansvar från kollegor fick de svaret: ”ja javisst kan jag 
göra det, jag satt där och lovade men det gick ju inte.” De som svarade att det inte 
hade tagit på sig för mycket ansvar menar att det var på grund av att de ville se hur 
det var först och sen efter att de hade jobbat ett tag så började dem att ta på sig mer 
ansvar. Detta för att de då kände sig mer säkra i sig själva och i verksamheten. Ingen 
av respondenterna kände att de hade blivit påtvingad något ansvar. 
 
Eftersom respondenterna har jobbat olika länge i läraryrket svarade de olika på 
frågan om det kände att det inte längre var nya utan börja känna sig säkra och lite 
mer rutinerade. En av respondenterna har endast jobbat i några månader och anser 
sig nu vara säker och bekväm i yrket. Det som gjorde att respondenterna kände sig 
mer säkra i läraryrket var att de hade lärt känna alla barnen, fått en tydlig struktur 
över arbetet och insett att planeringen går fortare. En av respondenterna sa: “visst 
börjar man komma in i det mer och mer det känner man, man får till rutiner lite, 
planering går lite snabbare åh, det känns inte lika konstigt att ringa vårdnadshavare 
längre och sådana saker.” Att inte behöva fråga andra kollegor om hjälp hela tiden om 
var saker finns gjorde att respondenterna kände sig säkrare och tryggare. Det gjorde 
även de andra respondenterna men några av dem menade att de aldrig riktigt kan 
känna att de kan yrket då det hela tiden finns ny kunskap att anamma och att det 
alltid kommer nya barngrupper att lära känna. En respondent som har jobbat i över 
tio år ansåg att genom att byta årskurs från till exempel år 1 till år 5 kan få läraren att 
känna sig som ny ingen då det kommer nya utmaningar. Två respondenter anser att 
det kan vara bra att ha en låg profil i början för att känna in kollegorna och skolans 
kultur för att sedan när de känner sig bekväma träda fram och komma med idéer och 
förslag på förändringar. 
 
4.9 Positiva och negativa upplevelser 
Det som respondenterna upplevde negativt under deras första tid i yrket var att de 
var så oerfarna vilket bidrog till att allt tog längre tid och även att det kände sig 
osäkra. Det alla respondenter kände var att det var tuffare än vad de trodde att det 
skulle vara att vara lärare. Det de menade var allt ansvar som lärare har, alla 
konflikter som ska lösas, alla möten de ska närvara på och även allt administrativt 
som ska göras. En annan sak som respondenter upplevde negativt var att det tog tid 
att förstå normerna som fanns på skolan som de jobbade på. Några få kände att de 
blev inkastade och kände att de inte hade tiden på sig att förbereda sig inför mötet 
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med klassen. Vissa av respondenterna var nervösa och oroliga under första tiden i 
yrket. Enligt en respondent berodde det på kravet av att de förväntades vara på ett 
visst sätt av kollegor och ledning. Två respondenter kände att det var mycket jobbigt 
då de fick en mycket stökig klass där det fanns många barn med sociala problem. Det 
de även kände var att det inte fick något stöd från sina kollegor i arbetslaget. Det var 
endast dessa två som inte upplevde sin start positiv och det berodde framförallt på att 
det inte fanns ett arbetslag som stöttade dem. 
 
 
Vad respondenterna tyckte var positivt med första tiden i yrket var när de lyckades 
och när barnen gav bekräftelse på det, att planera en lektion och genomföra den och 
se att alla barn har tagit till sig och förstår kunskapen var en härlig känsla. En 
respondent menar att en positiv upplevelse var när en planering gjordes utifrån 
barnens olika kunskapsnivåer och att efter lektionen kunna se och känna att alla 
barnen förstod det som gicks igenom och lärdes ut. De som hade någon form av 
mentor kände att det var mycket positivt då dem fick stöd. Några respondenter tyckte 
att det var roligt att få sätta sin prägel på klassen och att det var de som hade ansvaret 
vilket ibland kunde vara negativt då det kunde bli för mycket ansvar. Det många 
upplevde positivt var att de bemöttes positivt av kollegor och ledning. Det alla även 
kände var roligt var att få gå från sin utbildning till att göra allt i praktiken. En av 
respondenterna hade en tuff första termin som lärare men menar på att det gjorde att 
respondenten blev starkare som person och mera trygg i sin lärarroll. 

 
5. Resultatanalys och diskussion 
Nedan redovisas metoddiskussion, resultatanalys, resultatdiskussion, slutsatser, nya 
forskningsfrågor och pedagogisk relevans. 
 
5.1 Metoddiskussion 
Med tanke på studiens syfte anser vi att vårt metodval fungerade bra. Intervjuerna 
gav många fördelar bland annat en hög svarsfrekvens och möjlighet för oss att ställa 
följdfrågor samt kunna fördjupa oss i deras svar. För att få så utförliga svar som 
möjligt anser Bjørndal (2005) att följdfrågor behövs. En nackdel med intervjuerna 
var som vi förutsett tidskrävande. En annan nackdel som vi inte var fullt medvetna 
om innan var att det var svårt att hitta lärare som ville ställa upp. Vi upplevde att 
intervjuerna kunde bli lite stela i början då respondenterna var lite obekväma med 
ljudinspelningen, men efter ett tag blev samtalet mer avslappnat. Denscombe (2009) 
menar att ljudinspelning som utrustning kan ha den effekten. 
 
Vi anser att valet av att ha semistrukturerade intervjuer var bra. Att på förhand ha 
utvalda ämnesområden med frågor som stöd gjorde att vi kände oss trygga och det 
gav oss möjligheten att se att vi fått med alla viktiga delar inom vårt arbetsområde. 
Fördelar med semistrukturerade intervjuer var att vi inte behövde ta ämnena i en 
speciell ordning utan vi kunde vara flexibla och låta samtalet vara naturligt men ändå 
kunna återkoppla till frågorna för att inte missa någon viktig del. En annan fördel är 
att respondenten fick möjlighet att delge sina idéer. Våra första intervjuer var 
semistrukturerade då vi deltog mycket i samtalet men efter några intervjuer blev 
intervjuerna ostrukturerade då vi deltog mindre i samtalet vilket gav respondenterna 
mer utrymme till att delge sina tankar och idéer. Detta var inget som vi valde att göra 
utan det blev naturligt. Vi tror att det kan bero på att vi i början tyckte att tystnaden 
var lite obekväm och gjorde att vi ställde fler frågor men när vi blev mer och mer 
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säkra i vår roll gav vi respondenterna mer betänketid vilket gjorde att de fick 
möjlighet att reflektera vidare i sina svar. 
 
Vi valde att båda skulle delta under alla intervjuer då det skulle ge oss möjlighet att 
kunna utforma alla intervjuer på liknande sätt. Vi kunde se till att alla ämnen betades 
av och det bidrog till att det blev ett samtal mellan tre personer som blev mer 
avslappnat. Båda var aktiva och vi turades om att ställa frågor. En nackdel med att vi 
båda närvarade under intervjuerna kunde vara att respondenten kunde hamna i en 
pressad situation och känna att det blev två mot en. Vi var dock väldigt tacksamma 
över beslutet om att båda skulle närvara vid alla intervjuer. Det gjorde att vi efteråt 
kunde diskutera intervjuerna med varandra och vi insåg att vi uppfattat olika saker 
vilket berikade vår resultat- och analysdel. 
 
Betydelsen av att hitta en lämplig miljö att genomföra intervjuerna på var stor då vi 
tydligt märkte att miljöer som hade störande moment påverkade intervjuerna 
negativt. Vi hade en intervju som genomfördes i ett av lärarnas fikarum där andra 
lärare ibland kom in vilket fick både oss och respondenten att tappa lite fokus. En 
annan intervju skedde på en offentlig plats där det var en hög ljudnivå och mycket 
rörelser i omgivningen. Utifrån detta menar vi att det är bättre att genomföra 
intervjuer på en avskild plats där risken för störande moment är låg.    
 
Vi anser att vårt urval var bra då vi hade en variation på hur länge alla respondenter 
hade arbetat. Genom denna variation fick vi en varierad bild av hur det kan var att 
börja läraryrket. Vår hantering av det transkriberade materialet fungerade bra då vi 
genom en överblick av färgkodningen tydligt kunde se likheter och skillnader mellan 
alla respondenter. 
 
Öppna frågor bör enligt Bjørndal (2005) användas för att inte uttrycka omedvetna 
förväntningar. Vi valde därför att börja vår intervju med en öppen fråga. Denscombe 
(2009) anser att den första frågan är viktig då den bidrar till att respondenten blir 
avslappnad. Den första läraren som skulle bli intervjuad bad om att få frågorna i 
förväg vilket vi gick med på. Läraren som skulle bli intervjuad fick frågorna och 
kunde på så sätt förbereda sig vilket vi märkte av när vi startade intervjun. Efter det 
bestämde vi oss för att inte skicka ut frågor i förväg till andra deltagare då det inte 
riktigt blev det samtalet vi var ute efter. Fördelarna med att läraren fick frågorna var 
att hon blev tryggare och säkrare medan nackdelarna var att djupare reflektioner inte 
kom fram när läraren redan var förberedd. När vi genomfört fler och fler intervjuer 
blev vi mer och mer avslappnade och 30 minuter var alldeles lagom tid. När vi tackat 
för intervjun, vilket Denscombe (2009) anser bör göras, och stängt av diktafonen 
fortsatte många respondenter att berätta och reflektera vidare. Detta är tyvärr något 
vi inte kunnat ta med i vårt resultat då materialet inte fanns att transkribera. 
 
Något som kan ha påverkat respondenterna är vår närvaro som kan ha haft en 
betydelse för hur deras svar blev. Bjørndal (2005) anser att om vi är medvetna om att 
vår närvaro påverkar resultatet minskar det risken för denna felkälla. Under våra 
intervjuer strävade vi efter att få en god sinnesstämning vilket vi tyckte att vi lyckades 
med. 
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5.2 Resultatanalys 
Nedan har vi analyserat och strukturerat resultatet som framkom av intervjuerna 
under relevanta rubriker som är; att börja som lärare, arbetslagets betydelse, att 
hantera och lösa konflikter samt att få undervisningen att fungera.   
 
5.2.1 Att börja som lärare 
Resultatet visade att många startade sitt yrke genom vikariat vilket Röragen (2001) 
menar att de flesta lärare gör. Vidare menar Röragen att det är en svårighet med att 
börja som vikarie då det på kort tid är svårt att sätta sig in i barngruppen och planera 
medan respondenterna bara upplevde det som fördel att vara vikarie då de fick testa 
arbeta med olika åldrar och i olika barngrupper och fick då känna efter var de 
passade bäst. 
 
En respondent bekymrade sig över att kravet på den nya läraren förväntades vara på 
ett visst sätt av kollegor och det menar Paulin (2007) stämmer. Nyblivna lärare har 
enligt författaren samma krav på sig som en erfaren lärare har. I vårt resultat kan vi 
se att några ville bli lärare för att få vara en förebild för barnen vilket Nyberg (2002) 
anser att läraren alltid är. I vårt resultat kan vi se att många respondenter förväntade 
sig att det skulle bli roligt att komma ut i arbetslivet vilket även Gustavsson och 
Ekstrand (2001) anser att många nyblivna lärare känner. Författarna hävdar att 
lärarna i början av sin karriär kan ifrågasätta om de har den kompetensen som 
behövs för att ta ansvar för barnens utveckling och lärande vilket vi även kan se i vårt 
resultat då några respondenter kände sig nervösa över att vårdnadshavarna till 
barnen inte litar på deras kunskapskompetens vilket vi tolkar att de tvivlar lite på sin 
egen kompetens. I resultatet framkom det även att flera respondenter kände sig 
osäkra då de var oerfarna. Genom att de var oerfarna tog allt enligt några 
respondenter längre tid vilket styrks av Röragen (2001) som menar att lärare i början 
av yrket har svårt att disponera tiden rätt. Svårigheter med att disponera tiden kan 
enligt Paulin (2007) komma från att läraren inte behärskar skolans organisation och 
ramar vilket framkom i vårt resultat då flera respondenter upplevde att det tog tid att 
förstå skolans normer. Några respondenter kände också att det hade varit en fördel 
om de fått se skolan de skulle arbeta på innan för att bekanta sig med den. 
 
Enligt Fransson (2001) tycker många nya lärare att det är påfrestande med längre 
arbetstider som läraryrket innebär vilket respondenterna delvis höll med om, många 
arbetade övertid på kvällar och helger vilket gjorde att det blev ett tungt arbete men 
hos några respondenter var intresset så pass stort att det inte gjorde något att det 
blev arbete på övertid. För att undvika övertid tyckte en respondent att tiden 
behövdes disponeras effektivt och det menar Södergren (2001) att läraren lär sig med 
tidens gång. En viktig del av en lärares arbete är enligt Södergren planeringen vilket 
enligt respondenterna påverkas av det material som finns tillgängligt på skolan. Alla 
tyckte att det var svårt att hitta material och kände att det påverkade planeringen 
negativt då det tog längre tid eftersom de inte hade tidigare material.   
 
I resultatet kunde vi se att alla respondenter betonade att det är mycket som en lärare 
ska hantera och hinna med vilket även Paulin (2007) anser. Både författaren och 
respondenterna upplevde att konflikthantering, disciplin och relationer är stora delar 
av lärarens arbete. Att läraren behöver vara flexibel och mentalt förberedd i sitt 
arbetssätt var av betydelse och det framkom i resultatet. 
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5.2.2 Arbetslagets betydelse 
I resultatet syns det tydligt att arbetslaget har en stor betydelse för hela starten på 
läraryrket och det är något som Röragen (2001) och Bergström (2001) håller med 
om. Det framkom tydligt att det endast var två respondenter som kände att det hade 
fått en dålig start på läraryrket och detta ansåg de främst berodde på att arbetslaget 
inte stöttade dem. I resultatet framkom det även att det kan bli mycket tufft för en ny 
lärare om de inte känner att de får något stöd av arbetslaget vilket styrks av Röragen 
(2001). Det framkom även att om nya lärare får ett positivt bemötande från 
kollegorna och ledningen stärker det personens utveckling positivt vilket Bergström 
(2001) också betonar. 
 
Det vi tydligt såg i resultatet var att de respondenter som hade fått en handledare 
eller mentor upplevde att det var väldigt betydelsefullt för dem. I resultatet kunde vi 
även tolka att det var av stor vikt att ha någon som de kan fråga, om tips på till 
exempel lektioner och upplägg men även diskutera andra saker med. De 
respondenter som hade haft en handledare eller mentor kände att dem tog tillvara på 
och utbyte kunskap medan de som inte hade någon mentor eller handledare kände 
att de sakande någon att utbyta kunskap med. Både Nyberg (2002) och Broman 
(2001) menar att det är viktigt att som ny lärare ta tillvara de kompetenser som 
kollegorna besitter. Något som vi såg i resultatet var att många betonade att 
läraryrket inte längre är ett ensamarbete, det är något som Nyberg (2002) anser att 
de måste komma ihåg. I resultatet såg vi tydligt att de lärare som kände att dem hade 
fått en positiv start på läraryrket upplevde att dem hade fått stöd från ledningen i 
olika situationer. Nyberg menar att det är en av ledningens uppgifter att stötta lärare 
i olika situationer. 
 
Det framkom tydligt i resultatet att det endast var två respondenter som kände att de 
hade tagit på sig ansvar utöver sitt eget. Broman (2001) anser att det är mycket 
viktigt att som ny lärare våga säga nej när det gäller att ta på sig ansvarsområden 
utöver sina egna utan att få dåligt samvetet. Vidare menar författaren att det görs på 
grund av att lärarna känner att de får dåligt samvete men det stämde inte med det vi 
kunde se i resultatet utan anledningen till att det tog på sig mer ansvar grundade sig i 
att de ville var delaktiga och för att de tyckte det verkade roligt. Respondenterna 
upplevde att arbetssituationen inte blev hållbar om läraren tar på sig för mycket 
ansvar vilket styrkts av Broman. Två respondenter upplevde att det var bra att i 
början ha en låg profil för att känna in skolans kultur och kollegorna för att sedan när 
de kände sig bekväma komma med idéer och förslag på förändringar. 
Respondenterna ville inte ta på sig något ansvar utöver det som tillfaller lärarens 
arbete den första terminen. Södergren (2001) anser att en ny lärare håller sig lite 
tillbaka den första terminen och tar större plats termin två och tre då de kliver fram 
och kommer med förslag och idéer vilket tydligt visades i vårt resultat. 
 
I resultatet kunde vi se Franssons (2001) fyra kategorier av läraryrket. Det framkom i 
resultatet att de nya lärarna upplevde att de var i stort behov av stöd från kollegor och 
arbetslag vilket var den första fasen. Det några respondenter även hade gjort i början 
var att kopiera någon annans lärarroll och även material för att sen när det kände sig 
bekväma med läraryrket börja utveckla sig själva och undervisningen, det är det som 
Fransson kallar konsoliderigsfasen. I resultatet kunde vi även se förnyelsefasen där 
lärarna efter att ha jobbat ett tag ville förnya sig genom att kanske arbeta i en annan 
årskurs. Det var endast några lärare som hade hittat till rätta i läraryrket och 
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samtidigt insett att läraryrket är en ständig utveckling för läraren vad vi kunde tolka 
utifrån resultatet.   
 
5.2.3 Att hantera och lösa konflikter 
I vårt resultat kunde vi se att det var många som upplevde problem med konflikter. 
Maltén (1995) uttrycker att många konflikter ses som negativa. Många i resultatet 
påpekade att det som var negativt var att konflikter tar mycket tid från 
undervisningen. I resultatet kunde vi tydligt se att det inte var någon av 
respondenterna som lyfte den positiva sidan som Maltén nämner. Williams, Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2000) menar att det fysiska miljön har en stor betydelse 
för att förhindra konflikter men det var inget som någon av våra respondenter 
betonade. Resultatet visar att det var några som arbetade med samarbetsövningar för 
att skapa ett öppen och positiv miljö i klassen för att förhindra konflikter. 
 
Hur respondenterna löste konflikten var inte så olika utan många använde sig av 
metoden att lyssna på ett barn i taget och sen utifrån vad barnen har sagt försöka lösa 
konflikten. Denna metod tolkar vi används för att varje barn skulle för möjlighet att 
berätta sin sida av konflikten och även för att barnen ska får göra sin röst hörd. Att 
använda denna metod där barnen får kommunicera med varandra för att lösa 
konflikten menar Maltén (1995) är ett bra sätt för att barnen ska kunna förstå hur det 
andra barnet upplevde det och genom det erfara och byta kunskaper mellan barnen. 
Utifrån resultatet kunde vi se att respondenterna såg det som ett förtroende när 
barnen kom med konflikter som de inte kunde lösa själva till respondenterna. Genom 
att ha en bra kommunikation mellan lärare och barn menar Williams, Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2000) bidrar till ett bättre lärande för barnen. 
 
5.2.4 Att få undervisningen att fungera 
Utifrån resultatet kunde vi se att några av lärarna var oroliga över hur 
undervisningen skulle läggas upp och även oroliga för att inte ha tillräckligt med 
material. Fransson (2001) anser att det inte är undervisningen som nya lärare är 
oroliga över utan det är hur läraren ska lyckas motivera barnen. Denna oro var det 
inget vi kunde se i resultatet gällande undervisningen utan den största oron var över 
att inte ha tillräckligt med material. Imsen (1999) skriver om fem generella 
undervisningsprinciper men av dessa fem så var det endast en som framkom i 
resultatet som respondenterna tyckte var svårt men även roligt och det var att 
anpassa undervisningen efter barnens olika kunskapsnivåer och olika behov. För att 
göra undervisningen så bra som möjligt var det några respondenter som betonade att 
det är mycket viktigt att arbeta med de sociala relationerna i början, detta är något 
som även Kimber (2005) anser. Något som framkom i resultatet var att 
respondenterna tyckte att det var viktigt att visa att det är läraren som bestämmer. 
Kimber menar att det är viktigt att läraren och barnen inte får en kompisrelation 
eftersom det kan leda till att barnen bestämmer mer är vad de borde. 
 
Det är viktigt att lärare skapar rutiner och strukturer i klassrummet vilket 
framkommer tydlig i resultatet och respondenterna vill även sätta sin egen prägel på 
klassen. Nyberg (2002) anser att det är många beslut som läraren måste ta för att 
skapa rutiner och strukturera, detta var något som framkom i resultatet också. Det vi 
kunde tolka ur resultatet var att många upplevde att det var bättre att vara för sträng i 
början än att var för snäll. Att det fanns en dold läroplan var det inget 
respondenterna nämnde men de upplevde ändå att det fanns förväntningar på dem 
hur dem skulle vara. Det framkommer även i resultat att när lärarna tog över en klass 
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fick de jobba på att bryta gamla strukturer för att kunna skapa nya och med det 
kunde vi se spår av den dolda läroplanen. I resultatet kunde vi se att respondenterna 
tyckte att det var extra viktigt att lära känna barnen och börja jobba med trivselregler. 
Det går att styrka i litteraturen då Kimber (2005) anser att det krävs att barnen 
känner varandra för att de ska trivas i skolan. Trivselregler upplever respondenterna 
gör att barnen känner sig trygga i skolan och det leder enligt respondenterna till att 
de presterar bättre på lektionerna vilket även Kimber betonar. 
 
 
5.3 Resultatdiskussion 
Vår studie visade att de flesta lärare startar sin yrkeskarriär som vikarier vilket även 
Röragen (2001) hävdar. Då får inte de ett år tillsammans med samma mentor vilket 
många respondenter saknade. Bergström (2001) anser att det är viktigt för den nya 
läraren att få en introduktion. Tillsammans med mentorn bygger lärarna ett 
förtroende med varandra och det tar ett tag innan den nya läraren känner sig 
bekväm. Om den nya läraren hela tiden ska byta mentor finns risken att läraren inte 
får lika mycket i utbyte än dem som har samma mentor hela tiden. Det är en bra 
utveckling i rätt riktning men vi kunde se i vårt resultat att många respondenter anser 
att det finns mer som kan göras, bland annat utbilda fler lärare till att bli mentorer 
för att försäkra sig om att de nya lärarna som kommer har möjlighet till en mentor. Vi 
kunde se i resultatet att arbetslaget spelar en central roll för nya lärare. Bergström 
menar att arbetslaget borde ha ett gemensamt ansvar tillsammans med den nya 
läraren. Detta för att arbetslaget har en enormt stor betydelse för hur lyckad eller 
misslyckad nya lärare upplever att starten blir. Den nya läraren kan vara klasslärare 
men hela arbetslaget hjälper till både med klassen och genom att stötta läraren. 
Stödet kan innebära att en av kollegorna i arbetslaget till exempel går på ett möte 
eller bidrar med material. Att ha delat ansvar i arbetslaget är önskvärt men svårt att 
genomföra då alla lärare redan har mycket att göra samt att ekonomin på skolan är 
begränsad. Nackdelen med att ha ett arbetslag som har delat ansvar med den nya 
läraren är att den nya läraren kan känna sig underlägsen jämfört med sina mer 
erfarna kollegor. Det kan leda till att den nya läraren inte får sätta sin egen prägel på 
klassen vilket många i vår studie såg fram emot att få göra.  
 
Att hantera konflikter anser alla i vår studie är tidskrävande och svårt. Många ansåg 
att få utbildning i konflikthantering är svårt då de menade att det var något som 
måste erfaras medan några respondenter snarare ansåg att det kan vara av intresse av 
lärarna att få utbilda sig i hur konflikter kan lösas. Thornberg (2006) menar att det är 
viktigt att ha kunskapen om konflikter och konflikthantering eftersom det är ett 
naturligt inslag i livet. Få förståelse kring vad det finns för olika konflikter samt hur 
läraren kan bli medveten om vilka olika strategier som kan användas för att lösa 
konflikter. Genom att ha ett arbetslag med delat ansvar kan den nya läraren få stöd 
och hjälp med konflikter. Kollegor i arbetslaget kan även bidra med hur bemötandet 
och hanteringen av olika vårdnadshavare kan ske. Det vi kunde se i vår studie var att 
många lärare var oroliga för att bemöta vårdnadshavare och den oron byggde på att 
lärarna var rädda för att vårdnadshavarna skulle granska dem och tvivla på deras 
kunskapskompetens vilket Södergren (2001) menar att många lärare gör. Rädslan 
kan bygga på att vårdnadshavarna inflytande över skolan ökar och även att 
granskningen av skolan har ökat och det framkommer mycket i media att svenska 
skolan får allt sämre resultat vilket vi kan läsa ofta i bland annat dagstidningar.  
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I vår studie framkom det att många nya lärare arbetar långa dagar då arbetet inte tar 
slut när de lämnar skolan utan arbetet fortsätter när de kommer hem. Många har 
svårt att släppa arbetet när de är hemma då många tankar cirkulerar. De tänker på 
morgondagen och dess planering och kring olika konflikter som varit under dagen, 
Södergren (2001) anser att det skapar en oro hos lärarna och detta menar Paulin 
(2007) kan leda till stress. Vi ser en problematik i att läraren inte kan släppa arbetet 
hemma, vi menar att det är viktigt då det annars kan leda till att lärarna tappar sin 
kreativitet och entusiasm då läraryrket mer blir som en tung börda. Det kan leda till 
att lärarna inte orkar och på lång sikt bidra till att de blir utbrända eller tappar lusten 
till att vilja vara lärare.   
 
5.4 Slutsatser 
Genom vår studie har vi fått fördjupa oss i lärares upplevelser av den första tiden i 
läraryrket. Vi har fått tagit del av deras förväntningar och upplevelser. Det vi har 
kommit fram till är att lärarnas upplevelser är mycket olika men vi kan se tydliga 
kopplingar i deras upplevelser. Den tydligaste och viktigaste kopplingen är mellan 
arbetslaget och en ny lärares upplevelse av starten i läraryrket. Arbetslagets 
bemötande och inställning har en central roll för hur starten av läraryrket ska bli för 
en ny lärare. Att få en mentor eller handledare framkom också som något viktigt. En 
mentor eller handledare finns till för att ge den nya läraren en bra start på läraryrket. 
I studien framkom det även att några upplevde starten som negativ men det hindrade 
inte dem från att fortsätta läraryrket utan de blev starkare i sig själva och valde att 
byta skola för att hitta den arbetsplats där de kände sig hemma. 
 
5.5 Nya forskningsfrågor 
Vi hade aldrig trott att arbetslaget skulle ha så stor betydelse på starten av läraryrket 
som denna studie visade att den hade. Därför skulle det vara intressant att få 
undersöka vidare och fördjupa sig i just arbetslaget. 
 
> Hur är ett arbetslag uppbyggt? 
> Vilka konstellationer är det vinnande konceptet? 
> Är det någon skillnad på en ung eller gammal lärare? 
> Spelar det någon roll om det är en man eller kvinna? 
 
Dessa frågor har kommit upp under arbetets gång och vore intressant att få fördjupa 
sig mer i dem. I alla intervjuer har det framkommit att arbetslaget har varit den 
största betydelsen för hur lärare upplevde sin första tid i yrket.    
 
5.6 Pedagogisk relevans 
Vi menar att resultatet av denna studie var till stor nytta för oss som nu ska ut i 
läraryrket men även för erfarna lärare som arbetar inom arbetslag.  Vi kan även se att 
ledningen på skolor kan ha användning för denna studie för att få möjlighet att 
utveckla en bra start för nya anställda lärare. Vi har blivit medvetna om att det är 
många faktorer som styr upplevelsen av första tiden som lärare vilket har berikat oss 
med kunskaper om hur det kan vara att starta läraryrket samt vad vi kan tänka på 
inför mötet med vår första arbetsplats.   
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

1) Varför har du valt att bli lärare? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vad för utbildning har du? 

 

2) Vad hade du för förväntningar innan du började jobba som lärare? 

- vad hade du för positiva respektive negativa förväntningar? 

 

3) Vad upplevde du som positivt respektive negativt när du började arbeta i skolans 

värld? 

 

4)  Vad kände du inför planering? 

- Jobbade du mycket hemma? 

- Vad gjordes hemma? 

 

5) Hur förberedde du dig inför första mötet med din klass? 

- Fick du information om klassen du skulle ta hand om? 

- Var den information tillräcklig? 

- Om inte, vilken information saknades? 

 

6) Hur jobbade du med konflikthantering ? 

- Vilka konflikter var jobbigast att hantera? 

- Hur löser du konflikter? 
 
7) Hur upplevde du att skolan bemötte dig? 
- Fick du stöd från ledningen, kollegor och andra lärare? 
- Hur möttes du av föräldrar? 
 
8) När och efter hur lång tid kände du dig trygg i läraryrket? 
 
9) Hade du någon handledare eller mentor som stöttade dig under första tiden? 
- Var du i behov av det? 
 
10) Kände du att du hade mycket ansvar?  
- Tog du på dig för mycket arbete? 
- Var det svårt att säga nej? 
 
11) Vad upplevde du som mest betydelsefullt för dig som lärare under första tiden i 
yrket? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 
Hej! 
 
Vi heter Juni Wernersson och Malin Jäderlund och vi läser vår sista termin på 
lärarprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Under sista terminen på 
lärarprogrammet skriver alla studenter ett examensarbete och vi har valt att skriva 
om lärarens första termin i skolan.   
 
Vi tänkte fråga dig om du skulle kunna ställa upp och vara med på en intervju? 
 
Vi båda vill arbeta i skolan och är förväntansfulla på hur första terminen som färdig 
lärare ser ut. Vi vill få större insyn i hur planeringen går till och vad som behövs 
tänkas på inför mötet med klassen. Syftet med arbetet är att få utökade kunskaper 
kring planeringsarbetet under en lärares första tid i skolans värld och att få 
fördjupade kunskaper om hur läraren upplever sin första termin. Syftet är även att få 
en insyn i hur lärare bemöter en ny klass och hur läraren går tillväga för att bemöta 
eleverna på bästa möjliga sätt. Vi känner att ämnet är relevant för oss då vi snart på 
egen hand ska ut i skolans värld.  
 
Vi kommer att genomföra intervjuer som kommer att spelas in på band. Efter att vi 
har spelat in intervjuerna kommer att transkriberas men inspelningen kommer att 
sparas och kommer endast spelas upp för vår examinator om hon ber om att få lyssna 
på dem. Data som vi samlar in kommer endast används i forskningssyfte. När 
examensarbetet är godkänt kommer vi att ta bort inspelningen.  
 
Vi hoppas att intervjun blir som ett samtal mellan oss och att du vill delge dina 
upplevelser kring din första tid som lärare i skolan. Intervjun kommer att pågå i 
ungefär 30 minuter och vi kommer båda vara med vid intervjutillfället. Att delta är 
självklart frivilligt och du kan avbryta när du vill. Du kommer att vara anonym genom 
hela vårt arbete, det ska inte kunna gå att spåra dig eller ta reda på vart du arbetar.  
 
Har du några frågor kan du nå oss på: 
Juni Wernersson 
Tel. XXXXXXXXXX 
E-post: XXXXXXXXXX 
 
Malin Jäderlund 
Tel. XXXXXXXXXX 
E-post: XXXXXXXXXX 
 
Vår handledare kan du nå på: 
Marja-Terttu Tryggvason  
Tel. XXXXXXXXXX                
E-post: XXXXXXXXXX 


