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Abstract 

Title: The student becomes the teacher – A qualitative study about the experience of newly 

examined teachers in the beginning of their career.  
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Program: Teacher education, Södertörn University 

Date: November 2009 

 

This paper aims to examine how the beginning of newly examined teacher’s professional life 

might look like and also highlight the obstacles that might occur during the induction, the 

time during which the student becomes the teacher. The paper also discusses what support 

that is available for newly examined teachers in schools concerning the possibility to have a 

mentor and a period of introduction. 

A qualitative method was used for this study and interviews were made with new teachers 

who shared their experiences from the beginning of their careers. The results from the 

interviews were also discussed from the points of view of the study’s theories concerning 

different leadership styles.  

Two handbooks for new teachers, aiming to support them in their new professional role were 

compared. Based on the leadership styles that this paper brings up, the two books were 

discussed whether or not their advice is beneficial to new teachers. 

New teachers experience various problems during their induction. Great responsibility 

combined with many tasks, loneliness as a class teacher and conflict management are a few of 

the areas that the new teachers find difficult. As a new teacher you have the right to have a 

mentor during the first year of teaching and the teacher unions are working for an 

establishment of a year of introduction where you will be gradually introduced to the 

profession. The people in the study had all had a mentor but neither got a period of 

introduction but they were left with full responsibility from the start. The advice given by the 

handbooks give new teachers guidance, but should be considered as an inspiration and not 

definitive solutions since every situation is unique. 

Keywords: Newly examined teacher, induction, year of introduction, mentor, leadership.  
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Sammanfattning 

Titel: Student blir lärare – En kvalitativ undersökning om nyexaminerade lärarstudenters 

erfarenhet av att komma ut i arbetslivet. 

Författare: Nina Mykkänen 

Typ av arbete: Examensarbete 15hp 

Handledare: Maria Zackariasson 

Program: Lärarprogrammet 210hp, Södertörns högskola 

Datum: November 2009 

 

Denna uppsats syfte var att undersöka hur den första tiden i nyexaminerade lärares yrkesliv 

kan se ut samt belysa vilka svårigheter som kan uppstå under induktionen, dvs. den första 

tiden i arbetet då studenten övergår till att bli lärare. I uppsatsen diskuteras även vilket stöd 

som finns att få som ny lärare ute på skolorna beträffande mentorskap och 

introduktionsperioder.  

För undersökningen användes en kvalitativ metod och intervjuer gjordes med nya lärare som 

berättade om deras första tid i yrket, vilka sedan diskuterades utifrån tidigare forskning på 

området. Resultaten av intervjuerna diskuterades också utifrån uppsatsens teorier vilka tar upp 

olika ledarstilar. 

Slutligen jämfördes två lärarhandböcker, vilka syftar till att stödja nya lärare i sin yrkesroll. 

Böckerna diskuterades även utifrån de ledarstilar teoridelen tar upp samt granskades i frågan 

om de kunde vara behjälpliga angående de svårigheter som de nya lärare jag intervjuade 

upplevde. 

Nya lärare i arbetslivet upplever varierande problem under sin induktion. Stort ansvar med 

många uppgifter, ensamhet som klasslärare och konflikthantering är några av de områden som 

intervjupersonerna finner problematiska. Som ny lärare har du rätt till en mentor under det 

första året och lärarförbunden arbetar för att ett introduktionsår, där du stegvis blir 

introducerad i yrket, ska införas. Personerna i undersökningen fick mentorer men inte någon 

introduktionsperiod utan fick ta fullt ansvar direkt. Handböckernas råd ger vägledning i 

läraryrket men då varje situation är unik bör de ses som inspiration och inte som definitiva 

lösningar.   

Nyckelord: Nyexaminerad lärare, induktion, introduktionsår, mentorskap, ledarskap.  
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1. Inledning 

I denna uppsats har jag valt att skriva om tre nyexaminerade lärares erfarenheter av arbetslivet 

för att ta reda på hur den första tiden i yrket som lärare kan se ut. Jag lyfter fram vilka 

problem de stött på och hur de tacklat dem. Jag jämför de stöd de fått i början av sitt 

yrkesverksamma liv och jag diskuterar hur de uppfattar sin situation idag och hur de ser sig 

själva som ledare.  

Jag har även valt att jämföra två handböcker, som vänder sig till nya lärare, om vilka råd de 

ger. Jag diskuterar också på vilket sätt de kan hjälpa till i formandet av den nya ledarrollen. 

Detta arbete kan komma att vara av vikt för studenter i slutskedet av sin utbildning som 

förberedelse inför arbetslivet. Om de är förberedda på hur det kan vara, kan de tackla de 

svårigheter de kommer att möta på ett bättre sätt. Genom att höra hur andra lärare haft det 

samt få vetskap om vilka rättigheter man som ny lärare har, kan man bli stärkt i sin yrkesroll. 

För lärarutbildare kan det också vara av intresse att veta hur studenter tänker inför att komma 

ut i arbetslivet samt hur det har gått och hur de anser att utbildningen förberett dem inför 

yrket. 

1.1 Bakgrund 

Det finns en återkommande diskussion bland forskare och i medier om de många svårigheter 

nyexaminerade lärare stöter på. Nya lärare har ofta höga förhoppningar när de börjar arbeta 

men lågan svalnar snabbt på grund av hög arbetsbelastning, dåligt självförtroende och brist på 

stöd. Dystra siffror visar att så många som var tionde ny lärare funderar på att sluta trots att de 

lagt ner många års studier på att komma dit de är. (Gustavsson 2007) I Skolvärlden kan vi läsa 

om att mentorer är en populär bristvara och att nya lärare uttrycker att de ”har fått gå på alla 

minor själv” eftersom det inte funnits någon att prata med (Edling 2007). I Lärarstudenten 

beskrivs den första tiden som extremt arbetsam och att det tar tid att komma in i rollen som 

lärare och ledare och ett stort engagemang att få ihop klassen till en grupp (Sundberg 2007).  

Lärarnas riksförbund har efter larmrapporter om att just unga nyexaminerade lärare hoppar av 

yrket till följd av att de inte fått tillräckligt med stöd, skrivit ett tiopunktsprogram om vad som 

behövs för att få lärarna att stanna. Några av dessa punkter tar upp att alla ska få en mentor 

och en bra lön och god löneutveckling. Att lärarna ska få ett introduktionsår där de stegvis 

formas in i rollen som lärare är ytterligare en punkt. Detta innebär bland annat att rollen som 

klasslärare inte ska tilldelas de nya lärarna det första året utan att ansvaret ska växa för att inte 

arbetet ska kännas övermäktigt. (Lärarnas riksförbund 2008) I regeringens utredningar kan 
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man se att det finns en medvetenhet kring att nya lärare behöver tid på sig för att hitta sin roll 

som ledare. Det är inte något som endast studier kan hjälpa dem med utan erfarenhet behövs 

för att hitta rätt. 

Av de förarbeten som behandlar den nuvarande lärarexamen framgår, om än implicit, att 

ingen lärare kan ses som fullfjädrad direkt efter sin examen. I prop. 1999/2000:135 och 

SOU 1999:63 anges att lärarutbildningen är en grundutbildning och att det förutsätts att 

huvudmännen tar ansvar för att ge de nya lärarna en yrkesintroduktion. I betänkandet 

uttrycks att utbildningen innefattar kommunal introduktion och kompetensutveckling, 

vilket innebär att lärares utveckling till professionella lärare bör ses i ett längre perspektiv 

än den utveckling som sker fram till dagen för lärarexamen.  (SOU 2008:52:109) 

Det är en stor skillnad på att vara lärarstudent och att arbeta som lärare. Forskare kallar det 

som möter lärarna när de börjar arbeta praxischock eller praktikchock och menar att 

övergången från student till lärare är svår (Fransson och Morberg 2001, Paulin 2007). Som 

student finns det en ram av trygghet omkring dig. Du har andra studenter att kontinuerligt 

diskutera med om uppgifter eller svårigheter på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 

Du har seminarieledare som lotsar dig genom kurser och på VFU:n en handledare som hela 

tiden finns vid din sida. Som ny lärare står du däremot ofta ensam med stort ansvar och 

mycket att göra.  

I SOU:s utredning legitimation och skärpta behörighetsregler ges förslag på hur 

introduktionsåret (som de kallar provår) ska utformas. Tanken är att läraren ska tjänstgöra 

och samtidigt få en yrkesintroduktion. Den nye läraren ska tilldelas en mentor som ska vara 

en legitimerad och erfaren lärare. Båda två ska ha särskild tid avsatt i sitt schema för 

yrkesintroduktionen och denna tid ska motsvara minst tio procent av en heltid för läraren 

som genomför provår och fem procent för mentorn. (SOU 2008:52:182) Utredningen tar 

vidare upp att det under provåret är ”naturligt att undervisningstiden minskas för den nya 

läraren, eftersom han eller hon behöver mer tid för planering, uppföljning och reflexion än 

en erfaren lärare” (SOU 2008:52:184). Skillnaden mellan regeringens provår och 

lärarförbundens och skolverkets introduktionsår är att regeringen vill att de nya lärarna ska 

bedömas efter ett år och ges lärarlegitimation om de uppfyller kraven. Skolverket menar 

dock att examinationer ska ske inom lärarutbildningen och att syftet med introduktionsåret 

ska vara att ge den nyexaminerade läraren en god start i yrkeslivet (Skolverket 2008). 
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I utredningen från SOU beskrivs syftet med mentorskapet som att ”den nya läraren ska 

utvecklas till en självständig, analytisk, reflekterande och professionell yrkesutövare” (SOU 

2008:52:111). Enligt lärarförbundet ska en mentor vara en samtalspartner och ett bollplank. 

Nyckelord i mentorskapet är förtroende och tillit. Den nya läraren, som även kallas adept, ska 

kunna vända sig till sin mentor med vetskapen att det som tas upp i deras samtal stannar dem 

emellan. ( Lärarförbundet 2009) 

 

Uppgifter en mentor har är att: 

 Träffa adepten regelbundet och vid behov 

 Bidra med sitt lyssnande och sin kreativitet 

 Fungera som samtalspartner, inspiratör och kontaktskapare 

 Stödja i konkreta arbetsuppgifter utan att ta över ansvar för beslut eller på annat sätt 

lösa problem 

 Föreslå utvecklingsområden för adepten 

(Lärarförbundet 2009) 

 

Mentorskap och introduktionsår är med andra ord något som det konstaterat finns behov av, 

men ändå ser verkligheten inte alltid ut så att det erbjuds de nya lärarna. Då kommuner själva 

får avgöra hur introduktionen ska se ut, gör att det kan skilja sig stort åt i landet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre nyexaminerade lärarstudenter erfar 

arbetslivet, vilka problem de stöter på och om det är någon skillnad i detta om man arbetar i 

skola eller förskola. Jag gör även en jämförande analys av två handböcker för att granska 

vilka råd som finns att ge dem som är nya i yrket som lärare. Dessa skall jag sedan kontrastera 

mot de utsagor intervjuerna ger.  

Frågor som jag kommer söka svar på är:  

 Hur upplever lärarna i undersökningen sitt arbete? 

 Vilka svårigheter har de upplevt? 

 Vilket stöd har lärarna fått på sina arbetsplatser? 

  Hur de ser på sin roll som ledare?  

 Vilka råd ger handböcker nya lärare i deras yrkesroll? 
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3. Tidigare forskning 

Som nyexaminerad lärare på en skola sätts du på prov. Allt du lärt dig under dina år som 

lärarstudent ska du nu plocka fram och använda. För många kan det vara tufft att möta 

verkligheten. Allt är nytt, platsen, kollegorna, eleverna, arbetsuppgifterna. Det är ett stort 

ansvar att ta och många finner det komplicerat att få allt att gå ihop. Jag kommer i denna del 

med utgångspunkt i tre forskningsstudier att redogöra för hur det kan se ut.  

3.1 Fransson och Morberg 

Induktion är ett begrepp som syftar till den period i början av en lärares arbetsliv där hon 

övergår från att vara student till att bli lärare. Fransson och Morberg skriver i De första ljuva 

åren – lärares första tid i yrket (2001) att det även ligger en djupare betydelse i begreppet än 

bara en tidsperiod, nämligen att det handlar om; 

 […] stöd i en professionell utveckling där perspektiv från såväl den grundläggande 

lärarutbildningen som perspektiv och erfarenheter ur den kontext i vilken den nya läraren 

är yrkesverksam förenas. (Fransson och Morberg 2001:23)  

I ovan nämnda bok av Fransson och Morberg (2001) berättar flera nyexaminerade lärare om 

just vikten av stöd när man kommer ut i arbetet. Då allt är nytt och den verksamhetsförlagda 

utbildningen endast förberett dem på en bråkdel av vad yrket rent praktiskt innebär behövs 

någon att tala med. Det är dock brist på handledning som främst framgår som gemensam 

nämnare bland de sju lärarnas berättelser. Att inte ha någon att rådfråga är tufft. Det handlar 

om allt från var det finns böcker till hur man kan hålla i en viss lektion eller hur man kan lösa 

konflikter. Disciplinfrågor är något de alla talar om och många funderar kring vilken roll man 

ska ha som lärare. En lärare säger att ”Det är otroligt viktigt att vara en auktoritet, utan att 

vara auktoritär i sitt sätt” (Fransson och Morberg 2001:103). Det är inte bara rollen i 

klassrummet som är svår att hitta utan den bland kollegorna är minst lika svår.  

Dels förväntas man kunna och veta allt och fungera som en idéspruta och dels skall man 

vara ödmjuk och inte inkräkta på de ”äldres” områden och försöka få dem att ändra på 

sig. (Fransson och Morberg 2001:42) 

Samarbete med andra lärare var det flera av de nya lärarna som efterfrågade men det verkade 

vara svårt att få det till stånd ute på arbetsplatserna. Andra områden som upplevs som svåra är 

hur de ska få tiden att räcka till allt som yrket kräver.  
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3.2 Arja Paulin 

Arja Paulin är en forskare som i sin avhandling ”Första tiden i yrket – från student till lärare: 

en studie av de svårigheter nyblivna lärare möter under sin första tid i yrket.” (2007) följt 25 

nyblivna lärare i deras första tid i yrket. Många av dessa lärare beskriver att de har svårigheter 

med att organisera sin tid och det arbete de har samt att de har bristande förmåga att hantera 

stress. Arbetet som ny lärare är tungt och många uppger också att de har svårt med 

klassrumssituationen när det gäller disciplin, konflikthantering och samarbete med elever. De 

vet inte hur de ska hantera sin nyvunna ledarroll. Även när det gäller konflikter med kollegor 

och föräldrar upplevs det av flera som svårt att hantera. Lärarna berättar att de också har svårt 

med att motivera eleverna, att individualisera undervisningen och bedöma och ge betyg. 

Kunskap om allt detta är något flera nämner att de saknar i sin utbildning. Paulin säger dock: 

Innehållet i kurserna som studenter läser på högskolan anses ha liten påverkan och lämnar 

inte några nämnvärda spår på deras handlande under den praktik de har under 

utbildningen. Det som hindrar studenterna från att ta till sig och tillämpa innehållet i 

utbildningen är deras förkunskaper i form av tidigare erfarenheter som elev. (Paulin 

2007:35–36) 

Vilka kurser studenterna läser under utbildningen spelar alltså inte någon större roll för 

utvecklingen av lärarrollen. Emellertid säger Paulin att även om inte innehållet i 

utbildningen har stor påverkan, har det som sker i interaktioner och genom 

modellinlärning i utbildningen, det vill säga när studenten får möta olika lärare och se 

olika arbetssätt, effekter för lärarens utveckling. De styrkor studenterna uppvisade efter 

genomgången utbildning var goda ämneskunskaper och didaktisk kompetens. De hade 

också förmågan att se elever på olika sätt. De kunde upptäcka mönster i grupperingar, 

hitta ledargestalter och se ”osynliga” maktkamper i klassrummet. De var också invanda 

att observera sina elever ur genusrelaterade perspektiv och som helhet se och känna av 

klassrumsklimatet. (Paulin 2007) 

Arja Paulins studie visar att det tog ungefär tre terminer för de nya lärarna att komma in i sin 

lärarroll på arbetsplatsen. Den första terminen ägnade de sig mest åt sociala frågor rörande 

eleverna och klassrumsinteraktionen. Den andra terminen var det fortfarande klassrummet och 

eleverna som deras uppmärksamhet riktades mot men de vidgade sina perspektiv och 

fokuserade på didaktiska och pedagogiska frågor. Under den tredje terminen hade de fått så 

pass stor erfarenhet att de började få förståelse för lärarrollens hela vidd och komplexitet. 

(Paulin 2007) 
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Paulin ifrågasätter skolornas organisation och mottagandet, eller snarare bristen därpå, av nya 

lärare. Av de 25 nyblivna lärare som hon följde i sin forskning, kände sig alla utom en som 

om de blivit lämnade ensamma när de började jobba. (Paulin 2007) 

3.3 Petter Gustavsson 

Petter Gustavsson, professor vid Karolinska institutet, har genom forskning om 

nyexaminerade lärares upplevelser av sitt arbete kommit fram till att nya lärare misstror sin 

egen förmåga. Tilltro till sin egen förmåga, menar Gustavsson, har stor betydelse för hur man 

klarar av påfrestande situationer i jobbet. Den som tror på sig och sitt kunnande har lättare att 

kontrollera olika situationer. Den som däremot har låg tilltro till sin egen förmåga kan lättare 

bli stressad i komplexa situationer. (Gustavsson 2007) 

Utav 1700 tillfrågade lärare, upplever de flesta arbetet som stimulerande och säger att de 

känner sig säkra på sina ämneskunskaper. Däremot svarar fyra av tio att de är osäkra på sin 

egen förmåga att analysera och bedöma elevers lärande och utveckling. Ungefär lika många 

betvivlar även att de kan organisera arbetet så att varje elev utvecklas. Dessutom anser var 

tredje lärare att de har för mycket att göra. Anmärkningsvärt är att var tionde lärare funderar 

på att byta yrke. (Gustavsson 2007) 

På frågan, som de tillfrågade i studien svarat på, angående vad som skulle kunnat underlätta 

övergången från student till lärare är svaret mentorer återkommande. Bristen på dem är dock 

stor. Endast en tredjedel av de nya lärarna hade fått en mentor. Inte heller en introduktion hör 

till standarden för nya lärare. Knappt hälften fick någon form av introduktion på sin 

arbetsplats. (Gustavsson 2007) 

3.4 Forskningssammanfattning 

I de tre studierna framkommer det att nya lärare ofta har svag tro på sig själva och den egna 

kompetensen. I två av studierna kan man se att lärarna är säkrast på sina ämneskunskaper men 

i alla tre studier kan man även se att de känner sig osäkra som ledare och har svårt att hantera 

konflikter. Många har svårt att få tiden att räcka till alla de uppgifter som åläggs dem. Lärarna 

känner sig även ensamma i arbetet och saknar stöd av mer erfarna kollegor. 
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4. Teorier kring ledarskap 

För att kunna undervisa och förmedla kunskaper måste läraren först och främst klara av den 

sociala biten av yrket och forma sina elever till en grupp. Detta gör man enklast med ett 

tydligt ledarskap. Ledarskap är alltså en viktig framgångsfaktor för att vara en bra lärare. 

(Paulin 2007) Då tidigare forskning konstaterat att ledarskap är en återkommande faktor som 

anges som svår för nya lärare att utveckla har jag i denna del valt att redogöra för några 

ledarskapsteorier. Med utgångspunkt i Christer Stensmos bok, Ledarstilar i klassrummet 

(2000), redogör jag i följande kapitel för sex typer av ledarstilar som framförallt skiljer sig åt 

angående synen på kontroll. Ledarstilarna presenteras i modellen här nedan på en skala från 

hög lärarkontroll till stor elevkontroll. Denna modell bygger på en liknande som kan hittas i 

Ledarstilar i klassrummet (Stensmo 2000:17). 

 

4.1 Burnard  

Det som är mest karakteriserande för Sonia Burnard är beteendemodifikationen. Den 

härstammar från behaviorismens inlärningspsykologi och har sin grund i Burrhus Frederick 

Skinners operanta inlärningsteori. Skinners teori kan man förstå som att alla beteenden en 

människa har är respons på händelser i omgivningen. Om responsen på ett visst beteende är 

positiv är det sannolikt att beteendet kommer att upprepas men om däremot respons uteblir 

gör sannolikt beteendet också det. Bestraffningar var inget som Skinner arbetade med i större 

utsträckning utan fokuserade mest på just blivandet eller uteblivandet av förstärkning för att 

uppnå önskade beteenden och bli av med oönskade.  

 

I skolan kan beteendemodifikation tillämpas genom en beteendeanalys. Den tid elever gör det 

de ska kallas time-on-task och om de gör något de inte ska kallas off-task. Genom att 

observera elevers beteenden, och analysera dem, vad som händer innan de är off-task och det 

Burnard Canters Kounin Dreikurs Glasser Gordon

Lärarkontroll Elevers självkontroll 
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som händer efter, kan man med hjälp av förstärkning av olika slag göra så att elever ändrar 

beteende och får så mycket time-on-task beteenden som möjligt. Inom beteendemodifikation 

är kontroll ett centralt begrepp. Läraren kontrollerar elever så att de gör rätt och gör de inte 

det har läraren kontroll över konsekvenserna.  

4.2 Canter 

Lee och Marleen Canter utvecklade programmet själv-säker disciplin som syftar till att stärka 

lärare att kunna argumentera för vilken typ av ordning och vilka elevbeteenden de vill ha i 

klassrummet. Canters inspiration till programmet är Robert Alberti och Michael Emmons 

själv-säkerhetsträning. Den går ut på att läraren varken ska vara underlägsen, vilket innebär 

att läraren undviker att hävda sig och är hämmad i sina känslouttryck, eller överdrivet 

självhävdande, och når sina mål på andras bekostnad, utan hon ska vara själv-säker.  

 

Eftersom beteenden är inlärda går det också att förändra. Det som kan tränas i själv-

säkerhetsträning är bland annat; ögonkontakt, hållning, gester, ansiktsuttryck, avstånd och 

kroppskontakt. Rösten är också något som kan tränas vad gäller röstläge, tonfall, ljudstyrka, 

flöde och timing. Lyssnande är också en viktig del i träningen för att lära sig att verkligen 

lyssna på vad den andre har att berätta.  

 

Disciplin är ett begrepp som makarna Canter har försökt ge en positiv innebörd. Att ställa 

krav på ordning och reda i klassrummet så att läraren kan ägna sig åt det hon ska göra, alltså 

undervisa. Precis som behavioristerna används belöning som metod för att förmå elever att 

uppföra sig väl och prestera väl inom själv-säker disciplin. Att läraren uppmärksammar och 

förstärker gott uppförande ses som avgörande för gott klassrumsbeteende. 

4.3 Kounin 

Jacob L. Kounin, känd för krusningseffekten vilken innebär att beroende på vilket sätt läraren 

disciplinerar elever som stör, smittar det av sig som krusningar (ringar) på vattnet, på andra 

elever. En klarläggande tillsägelse innebär att läraren ger information om vem som uppträder 

olämpligt, beskriver det olämpliga beteendet och berättar på vilket sätt och varför det inte 

passar. Detta visade sig i hans studier vara det mest effektiva sättet för att få elever att uppföra 

sig väl då även andra elever som bevittnade händelsen tog åt sig vare sig de behövde det eller 

ej. Ett bestämt uppträdande hos läraren innebär att hon intar attityden ”jag menar vad jag 

säger” och håller fast vid det tills eleven slutar upp med det olämpliga beteendet. Denna 

metod visade att elever som uppförde sig på ett olämpligt sätt, vare sig tillsägelsen riktades 
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mot dem eller till någon annan, slutade tillfälligt. Om läraren gav elever en omild 

uppsträckning, det vill säga intog en hotfull attityd och eventuellt tog tag i den elev som 

betedde sig olämpligt resulterade i att åskådarna inte slutade med olämpliga beteenden utan de 

blev istället ängsliga, upprörda och förvirrade.  

 

Genom att läraren klargör oönskade beteenden och varför de är det, samt visar att hon har 

”ögon i nacken” och är medveten om vad som händer i klassrummet, kan hon stoppa 

oönskade beteenden i tid. Det gäller dock att ha timing och göra det innan beteenden har 

hunnit sprida sig till andra elever. För att förebygga att oönskade beteenden ska infinna sig 

gäller det att läraren entusiasmerar och stimulerar sina elever. 

4.4 Dreikurs 

Disciplin och självdisciplin behövs för att samhället ska fungera. Man måste ta hänsyn till 

andra och enligt Rudolf Dreikurs är disciplinerat beteende en förutsättning för demokrati och 

en tillfredställande lärandesituation. Dreikurs talar om äkta och falska mål. Äkta mål är 

människans strävan, att känna tillhörighet och gemenskap. Falska mål utmärks med att söka 

uppmärksamhet, att eftersträva makt, att söka hämnd och att isolera sig eller framställa sig 

som oförmögen.  

 

Syftet med arbetet av självdisciplin är att elever ska sträva mot de äkta målen och förståelse 

om att de själva är ansvariga för sina beteenden. När elever är små är det läraren som ansvarar 

för disciplinen men i takt med att de blir äldre ska de få vara med att bestämma då målet är en 

demokratisk gemenskap. Genom att uppmuntra och motivera elever ska de tillägna sig 

önskade beteenden. Dreikurs gör skillnad på uppmuntran och beröm. Han menar att beröm 

ges från en uppifrån position, att ”beröm gör den berömde beroende av berömmaren” 

(Stensmo 2000:150) medan uppmuntran gör elever självständiga och ansvarstagande.  

4.5 Glasser 

William Glasser arbetade fram den så kallade realitetsterapin. Den innebär att man ställer krav 

(moraliskt) på ansvarstagande och ger direktiv till patienter. Realitetsterapin baseras på den 

humanistiska terapin och tanken om att människan väljer sitt beteende och i och med det är 

fullt ansvarig för dess konsekvenser. Realitetsterapin innebär att lära människan att hon måste 

ta ansvar för sitt liv och sitt beteende. Detta utvecklade Glasser sedan vidare och applicerade 

på skolan och Stensmo gör följande tolkning av detta.  
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Enligt realitetsterapin syftar människans beteendeval till att tillfredställa hennes 

grundläggande behov av (1) att älska och bli älskad, och (2) att känna sig värdefull för sig 

själv och andra. En människa, vars beteende tillfredställer dessa behov utvecklar 

(sannolikt) en identitet som framgångsrik och lyckad, en människa, vars beteende inte 

tillfredställer behoven utvecklar (sannolikt) en identitet som misslyckad. Familjen och 

skolan är viktiga kontexter i denna identitetsutveckling; barn och ungdomar måste möta 

engagerade föräldrar och lärare och få bekräftelse på att de är omtyckta och värdefulla. 

För skola och klassrum gäller att interaktionen mellan lärare och elever måste bygga på 

ömsesidig ansvarighet. (Stensmo 2000:154) 

 

William Glasser utvecklade en teori om att det finns två typer av lärare, boss/läraren och 

ledare/läraren. Det som kännetecknar de två typerna är att: 

En boss driver.  En ledare leder. 

En boss förlitar sig på auktoritet. En ledare förlitar sig på samarbete. 

En boss säger ”jag”.  En ledare säger ”vi”. 

En boss skapar fruktan. En ledare skapar tillit. 

En boss vet hur.  En ledare visar hur. 

En boss skapar förbittring. En ledare skapar entusiasm. 

En boss finner någon att skylla på. En ledare rättar till sina misstag. 

En boss gör arbetet tråkigt. En ledare gör arbetet intressant. 

(Stensmo 2000:168) 

Ledare/läraren är den som ser sig som handledare för elevernas självkontrollerande lärande. 

Detta förhållningssätt är sprunget ur kontrollteorin, det vill säga att läraren inte kan 

kontrollera elevernas beteende utan endast ordna sådana klassrumssituationer där eleverna 

tillfredsställer sina grundläggande behov. Detta gör man genom att klassrumsmiljön är varm 

och hjälpsam, att eleverna endast ombeds göra uppgifter som är meningsfulla men med bästa 

förmåga. Eleverna ska också kontinuerligt utvärdera sitt eget arbete för att se om det kan 

förbättras och på så vis utvecklas de och får kvalitet på det de gör.  

4.6 Gordon 

Thomas Gordon har en ljus syn på människan. Han menar att människan har en fri vilja och 

väljer sina handlingar men att hon också därför måste ta ansvar för konsekvenserna av dem. 
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Gordon förespråkar ett aktivt lärarskap som innebär att lära elever att själva ta kontroll över 

sitt liv och sitt beteende genom att förbättra sina sociala och kommunikativa färdigheter. 

 Det aktiva lärarskapet har tre huvudinslag. Det första är aktivt lyssnande som innebär att ge 

återkoppling till den som talar så denne vet att hon är hörd. Förmedla jag-budskap är det 

andra och går ut på att flytta fokus från exempelvis elevers beteende till lärarens känslor inför 

det och på så vis förflytta skulden från eleven och erkänna problemet som sitt eget. Gordon 

kallar det att äga problemet. Systematisk konflikthantering är det sista och är en metod som 

gör att båda parter i en konflikt vinner. Genom att diskutera kan man tillsammans komma 

överens om den bästa lösningen på problemet. Det gäller att definiera konflikten, samla in 

tänkbara lösningar, utvärdera förslagen, fatta beslut om bästa lösningen, bestämma hur det ska 

genomföras och sist utvärdera hur problemlösningen fungerat. 

Av ledarstilarna är vissa snarlika på några punkter och andra totalt olika på många punkter. I 

min analys kommer jag i huvudsak att fokusera på Glassers och Gordons ledarstilar då de 

överensstämmer bäst med mina intervjupersoner. Det är dock intressant att kontrastera dem 

med mer auktoritära och kontrollerande stilar för att ha en motpol. På vissa ställen refererar 

jag dock även till de andra ledarstilarna.   
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5. Material och metod 

5.1 Metodval och utförande 

För att skriva detta arbete har jag valt att använda en kvalitativ metod för att fördjupa mig i 

hur det kan se ut i arbetet för nya lärare. Detta innebär att jag gjort tre lärarintervjuer med 

nyexaminerade lärare ur ett fenomenologiskt perspektiv, det vill säga, för att söka förstå hur 

arbetet upplevs ur deras synvinkel. Jag har gjort två halvstrukturerade intervjuer där jag utgått 

från en intervjuguide, det vill säga, ett i förväg utformat frågeformulär (Bilaga 1). (Kvale & 

Brinkmann 2009, Larsen 2009) Jag har ställt frågorna i olika ordning beroende på vilken 

riktning samtalet vi haft tagit men sett till i slutet av intervjun att alla frågor varit besvarade. 

En intervju är gjord över mejl. Jag använde mig av samma frågor och intervjupersonen fick 

skriva svar fritt.  

Jag har även gjort en jämförande analys av två lärarhandböcker som vänder sig till nya lärare. 

Handböckerna, Survival kit En handbok för nya lärare (Sahlin 2007) och 

Överlevnadshandbok för nya lärare (Harkort-Berge och Nilarp 2001) är båda skrivna på 

2000-talet av svenska författare vilket gör att böckerna är skrivna efter dagens svenska skola 

och de förhållanden som nu råder och på så vis kan råden jämföras och diskuteras på samma 

villkor.   

Jag valde att göra intervjuer, som tidigare sagts, då jag ville undersöka hur det kan upplevas 

att komma ut som ny lärare. Jag valde denna metod för att kunna få fördjupande svar om tiden 

som nyexaminerad. Genom att träffa intervjupersonerna hade jag möjlighet att ställa 

följdfrågor när det var något som jag ville ha förtydligat och de kunde fråga mig om det var 

något oklart i det jag frågade. Eftersom jag kunde höra personernas tonfall och se deras 

kroppsspråk hjälpte det mig att tolka deras svar.  En intervju är gjord över mejl och det 

positiva med mejlintervjuer är att de kan göras när helst intervjupersonen kan. Det är också 

troligare att personen är ärligare i sina svar än om man träffas och intervjupersonen då kanske 

svarar det hon tror att intervjuaren vill höra. Begränsningar med dem är att man inte kan 

utveckla de tankar som informanten har med följdfrågor och deras svar blir ofta kortare än om 

de skulle talat fritt om samma ämne.   

Den ena intervjun hade jag hemma hos mig i mitt kök över en kopp te och den varade i 70 

min. Den andra skedde på intervjupersonens arbetsplats och den varade i 45 min. Jag spelade 

in båda intervjuerna på band för att inte missa viktiga detaljer och för att kunna titta på 

intervjupersonens kroppsspråk samtidigt som vi pratade. Jag antecknade dock även samtidigt 



 

18 
 

ifall något fel skulle uppstå med tekniken. Efter intervjuerna skrev jag ut 

intervjusammanfattningar. Valda delar transkriberade jag även ordagrant. 

5.2 Urval av informanter 

Jag intervjuade tre lärare, en man och två kvinnor, om deras första tid i yrket. Valet av 

informanter är gjort med bekvämlighetsurval, det vill säga, de är valda utifrån tillgänglighet 

och alltså inte slumpvis utvalda men de har ingen koppling till varandra (Larsen 2009). 

Namnen på informanterna är fingerade och jag har valt att kalla dem Iris, Olle och Catrin. Iris 

är 28 år och är utbildad lärare för senare åldrar dvs. årskurs 4-9 men arbetar idag på förskola 

med 1- och 2åringar. Under intervjun är det dock hennes första ett och ett halvt år i yrket vi 

talar mest om och det hade hon som klassföreståndare för en åk 6:a. Olle är 29 år och han är 

också utbildad till lärare för senare åldrar och även han arbetar idag på en förskola men med 

de äldsta barnen där, 5åringar. Olle berättar både om sina två år som lärare och om sin nya 

tjänst som förskolelärare under intervjun. Catrin är 28 år och har utbildat sig till lärare mot 

yngre åldrar. Hon arbetar också på en förskola och har gjort det sen hon slutade sin utbildning 

för tre år sedan. Hon började arbeta med de yngsta barnen på förskolan men arbetar nu med 

de äldre. 

5.3 Studiens tillförlitlighet  

Jag är medveten om att eftersom endast tre personer har tillfrågats om deras första tid i yrket 

är studien begränsad. Då informanterna är jämngamla och har samma etniska ursprung 

begränsas studien ytterligare eftersom de inte representerar den variation av personer som 

ändå lärarkåren har. Jag försöker inte på något sätt att generalisera och ge en allmän bild av 

hur det är att komma ut i arbetslivet utan återberättar tre lärares historier och diskuterar dem 

utifrån tidigare forskning på samma fält och annan litteratur.  

Jag, i egenskap av att snart vara nyexaminerad lärare på väg ut i arbetslivet, har med största 

sannolikhet tolkat det intervjupersonerna sagt på ett sätt som någon annan skulle gjort på ett 

annat. I min återgivning av information har jag dock hållit mig saklig och under intervjuerna 

har jag försökt vara neutral och inte påverka informanterna eller leda dem i någon speciell 

riktning, jag har med andra ord försökt undgå intervjueffekten, då intervjuarens åsikter lyser 

igenom och påverkar informanten (Kvale & Brinkmann 2009).  

5.4 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna har jag utgått från de fyra krav som humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning bör följa, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
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och nyttjandekravet (Stukát 2005). Detta innebär att jag innan intervjuerna har informerat 

intervjupersonerna om vad min undersökning går ut på och deras roll i den. Jag har berättat att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Jag informerade 

även om att deras berättelser behandlas anonymt och att de får fiktiva namn i uppsatsen. 

Inspelningarna och anteckningarna jag gjort under intervjuerna kommer endast att användas i 

min uppsats och kommer därefter att raderas när uppsatsen är klar.   
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6.  Analys- och resultatredovisning av intervjuer 

I detta avsnitt kommer jag att återge mina intervjupersoners berättelser om sin första tid i 

yrket. Jag kommer utifrån fem teman, utbildningen, ansvar, ensamhet, ledarskap och 

framtiden, diskutera deras upplevelser fortlöpande utifrån litteratur och tidigare forskning.  

6.1 Utbildningen 

Iris, Olle och Catrin har alla en lärarutbildning. Iris och Olle gick en som riktade sig mot äldre 

åldrar men gick på olika skolor. Catrin gick på samma skola som Olle men inriktade sig mot 

de yngre åldrarna. Catrin valde att bli lärare för att hon tyckte att det verkade spännande att 

arbeta med barn. Hennes föräldrar är lärare och hon säger att läraryrket alltid har känts som ett 

alternativ, när hon funderat på vad hon vill bli. Iris däremot hamnade på lärarutbildningen av 

en slump eller ska man säga en dröm. 

Jag började plugga på högskolan på en annan utbildning, en kemiutbildning, men där jag 

kände att, ja det var ingenting för mig. Sen drömde jag en helg att jag skulle bli lärare så 

på måndagen, veckan efter så ringde jag och frågade om det fanns restplatser kvar på 

lärarutbildningen. Så jag kom in lite senare, jag kom väl in två veckor senare på 

utbildningen. Så på den vägen är det. Asså jag har ju haft lite småtankar kring det men 

inte nåt såhära, det har ju inte varit min stora dröm eller vad ska man säga. […] Kände 

ganska fort in i utbildningen att jag hittat rätt. (Iris 091019) 

Olle valde att studera till lärare efter att ha arbetat som elevassistent under en tid. Han kände 

då att ”shit det är ju det här man ska göra”. Han tyckte att det var intressant att se 

utvecklingen, att få följa med elever en bit på vägen i deras liv.  

Under intervjuerna diskuterades utbildningens fördelar och nackdelar. Det som fanns 

gemensamt mellan de tre intervjuades åsikter angående detta är att de önskat mer 

verksamhetsförlagd utbildning och i längre perioder. Catrin och Olle berättar att de känner att 

utbildningen inte förberett dem på omfattningen av vad yrket innebär om alla bitar som ska gå 

ihop och hur komplext det är. Olle reflekterar dock över detta och säger att det är svårt att få 

kunskap om detta utan erfarenhet men om de kanske haft längre VFU perioden så hade de fått 

en större förståelse kring det. Detta, att önska mer VFU, följer samma linje som forskare 

kommit fram till efter större studier av nya lärare då den verksamhetsförlagda utbildningen är 

den del där studenterna får se vad yrket innebär i praktiken (Fransson & Morberg 2001, 

Paulin 2007, Gustavsson 2007).  Iris nämner att det var bra att de fick komma ut på VFU 

tidigt i utbildningen för då kunde de känna på om det valt rätt. De hade även möjlighet att se 
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olika typer av skolor vilket upplevdes som mycket positivt. Andra önskemål på utbildningen 

som alla tre nämnde var att de velat att den hade tagit upp mer kring konflikthantering. Iris tar 

dock upp att det är något som också skulle vara bra att ha utbildning i när man väl arbetar som 

lärare eftersom det är då konflikterna uppstår och man behöver hjälp att reda ut dem.  

Lärarutbildningen ska förbereda studenter på vad yrket som lärare innebär. Från att 

seminarieledare, mästare och övningsskolelärare förr lärt studenter vad och hur de ska lära ut 

handlar utbildningen idag mer om att utveckla teorier, modeller och begrepp för att förstå 

verksamheten (Fransson & Morberg 2001). Att utbildningen har tagit denna vändning kan 

synas i bland annat Iris åsikter om utbildningen då hon önskade att hon fått mer konkreta 

verktyg, som olika material och praktiska tips i hur man kan arbeta med elever och inte bara 

det teoretiska. Olle säger att; 

Jag var ganska kritisk till utbildningen medans jag gick den, tyckte att det var väldigt 

mycket som fattades i utbildningen. Den kritiken kan jag fortfarande ha mot utbildningen, 

asså inte minst vad det gäller med, ehh, sociala bitar, asså träning i konflikthantering till 

exempel, ehhm kan jag sakna. Ehh, men jag kände också att den hade, utbildningen hade 

gett mig mer än jag på något sätt upplevde under tiden och då handlar det framför allt om 

det här, att man har blivit en mer reflekterande pedagog liksom. (Olle 091020) 

Olles reflekterar över sin utveckling som lärare. Han inser att han lärt sig mer under sin 

utbildning än han först trott. I Arja Paulins studie tar hon upp att studenters tidigare 

erfarenheter av att vara elever gör att de inte tar till sig och använder det kurserna under 

utbildningen tar upp, när de är ute på praktik (Paulin 2007). Detta stämmer in på Olle som inte 

insåg som student vad han faktiskt lärt sig utan först fått insikt i det nu som arbetande lärare. 

Vidare innebär detta att kurserna i utbildningen inte nödvändigtvis är meningslösa utan att 

studenterna på sikt får en förståelse för hur allt hänger ihop, men att det kan vara svårt utan, 

eller med mycket liten, erfarenhet av att arbeta som lärare. Paulin säger också att 

modellinlärning påverkar studenternas utveckling och i relation till det kan mer VFU med 

flera lärare som förebilder vara ett bra alternativ för att förbereda studenter på yrkeslivet 

(Paulin 2007).  

6.2 Ansvar 

Att vara lärare innebär mycket ansvar. I Läroplanen står det bland annat att läraren ska främja 

elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. Hon ska stimulera, uppmuntra och handleda 

elever samt individualisera undervisningen så att den passar alla. Hon ska även kunna 
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utvärdera och bedöma elevers kunskapsutveckling. Det handlar om att fostra elever 

tillsammans med föräldrarna till goda samhällsmedborgare. (Lpo 94) Detta arbete är 

tidskrävande och innebär såväl välplanerade lektioner som efterarbete med rättning och 

bedömning. Utöver denna stora uppgift skall man ha kontakt med föräldrar, delta i möten och 

vidareutvecklas själv som lärare.  

Detta stora uppdrag kan kännas betungande och som alldeles ny lärare är det ofta särskilt 

svårt. Olle uttrycker detta som en anledning till att han slutade att arbeta i skolan då hans 

första erfarenhet som lärare var tuff. På hans första arbetsplats jobbade han tillsammans med 

tre andra lärare och de hade gemensamt ansvar för två klasser. Olle tycker att ansvaret blev 

för stort på en gång och beskriver att han fick en tuff klass med elever med många sociala 

problem. Allt ifrån att planera lektioner till föräldrakontakt och hålla ordning i klassen gjorde 

att, som Olle uttryckte det, ”det brakade ihop” för honom. Forskning framhåller just detta att 

det inte är ovanligt att den nya läraren har svårt att hitta sin ledarstil (Fransson & Morberg 

2001, Gustavsson 2007, Paulin 2007). Olle följde detta mönster och det hjälpte inte till att han 

och hans kollegor hade olika syn på bland annat konflikthantering och mobbingsproblematik, 

utan gjorde att han stod ensam i mångt och mycket. Han tog på sig mycket ansvar för att 

hjälpa eleverna men efter åtta veckor orkade han inte längre utan slutade.  

Olle sökte andra jobb och arbetade bland annat en termin på högstadiet, några veckor inom 

förskolan och en termin på lågstadiet. På lågstadiet var han klasslärare för en årskurs tre men 

det hela blev honom övermäktigt med alla trådar att hålla i. Han beskriver sig själv som 

”ganska ostrukturerad” och att det helt enkelt inte passar honom att vara klasslärare. ”Jag var 

fel man på fel plats” konstaterar han.  

I studier om nyexaminerade lärare är det precis som Olle många som beskriver att de har 

svårigheter att organisera och planera sin tid (Fransson & Morberg 2001, Paulin 2007). De har 

bristande förmåga att hantera stress och många uppger att de har svårt med 

klassrumssituationen när det gäller disciplin och konflikthantering. Petter Gustavsson menar 

att tilltro till din egen förmåga påverkar hur du hanterar stressfyllda situationer. Om du tror på 

dig själv kan du lättare hantera komplexa situationer än om du inte gör det (Gustavsson 2007).  

Catrin började arbeta i förskolan på en gång efter examen. Hon berättar att hon inte kände sig 

redo att ta sig an en skolklass ännu och att hon därför valde förskolan så hon fick börja från 

grunden. Detta tycker hon har fungerat bra. Hon säger att hon är trygg i sig själv och att hon 
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vet sitt uppdrag och hur hon ska utföra det på bästa sätt. Så småningom har hon dock som mål 

att komma upp i skolan.  

Iris kände att det var en stor utmaning att äntligen få börja arbeta och hon såg fram mot att få 

ta ansvar för en egen klass. Att få planera och genomföra lektioner precis som hon ville samt 

att genom dem hjälpa elever att nå målen. Första tiden beskriver dock Iris som hektisk. Hon 

gjorde alla lektioner för första gången så det blev en hel del kvällar och helger med jobb. Iris 

beskriver att hon ganska snabbt insåg att hon var tvungen att sänka sina ambitioner. Hon ville 

gärna arbeta praktiskt och med egna material men insåg att det inte fanns tid för det hela 

tiden. Hon säger sig ändå haft tur att få jobb på sin tidigare vfu-skola vilket gjorde att hon 

kände att hon kunde ta hjälp och hämta material av de mer erfarna lärarna. Hon kände dock 

att hon aldrig riktigt var ledig. Det fanns alltid något att planera eller göra. 

 I Petter Gustavssons studie uppgav en av tre nya lärare att arbetsbelastningen var för stor. En 

av tio funderade till och med på att byta yrke. (Gustavsson 2007) I Lärarnas riksförbunds tio-

punktsprogram om vad som behövs för att få lärarna att stanna tas det upp att alla nya lärare 

ska få en mentor, en bra lön och god löneutveckling. Att lärarna ska få ett introduktionsår där 

de stegvis formas in i rollen som lärare är ytterligare en punkt. Detta innebär bland annat att 

rollen som klasslärare inte ska tilldelas de nya lärarna det första året utan att ansvaret ska växa 

för att inte arbetet ska kännas övermäktigt. (Lärarnas riksförbund 2008) Vad gäller 

introduktionsår så fick Iris inget sådant. Hon fick ta samma ansvar som de andra lärarna 

direkt. Inte heller Olle fick något introduktionsår utan han blev insatt i den ordinarie 

verksamheten på en gång.  

Catrin började arbeta i förskolan som första arbetsplats efter utbildningen och hon beskriver 

sin första tid i yrket som positiv, ”en perfekt start” men hon säger också att ”Det är ju stor 

skillnad på förskola och skola när det gäller planeringstid och introduktion. Man kastas direkt 

in i jobbet (i förskolan, min anm.), men jag lärde mig under tiden”. Jag tolkar det Catrin säger 

som att hon tror att det finns mer tid för planering i skolan än i förskolan och att 

introduktionen skulle vara bättre där. Detta motsägs dock av både Olle och Iris som inte fann 

tid nog åt alla arbetsuppgifter och som inte fått något introduktionsår. 

6.3 Ensamhet 

Ett ord som snabbt dyker upp när jag frågar Iris om hennes första tid i yrket är ensamhet. Hon 

beskriver att när hon arbetade som klassföreståndare kände hon sig ensam med sin klass. Hon 

gick in i sitt klassrum kvart över åtta på morgonen och gick därifrån först till lunch. Tillbaka 



 

24 
 

direkt efter rasten och sen var hon där till långa eftermiddagen. Hon saknade kollegor att bolla 

idéer med. I arbetslaget trivdes hon bra men det fanns ingen vilja till samarbete bland de andra 

kollegorna, vilket hon gärna ville ha.  

Just ensam är det många nya lärare som anser sig vara och bristen på mentorer är ofta stor. I 

studier uppges att knappt hälften av nya lärare får mentorer när de börjar arbeta (Gustavsson 

2007). Som nyexaminerad lärare har du, som jag tidigare nämnt, rätt till en mentor under 

induktionen, d.v.s. under första tiden i yrkeslivet. Mentorns uppgift är att träffa adepten 

regelbundet och vid behov, och bidra med sitt kunnande och stödja vid konkreta 

arbetsuppgifter (Lärarförbundet 2008).  

Olle hade turen att få en mentor när han började arbeta. Han hade stort stöd av henne men det 

räckte ändå inte till för att han skulle orka arbeta kvar på sin första tjänst. Hon var dock till 

stor hjälp för Olle när han skulle gå vidare efter att han slutat och än idag har han stöd av och 

kontakt med henne. När han fick tjänsten som förskolelärare blev han också erbjuden en 

mentor men kände inte att det behovet fanns och tackade därför nej till det. Iris fick även hon 

en mentor utsedd, det blev hennes forna handledare. De hade dock ingen avsatt tid för 

handledning men Iris kände att hon ändå fick stöd i frågor hon tog upp. De använde sig av 

raster och planeringstid för att prata om de funderingar hon hade.  

Catrin sa att ”Jag hade väl min närmsta kollega som mentor men som sagt det var bara att 

börja observera och jobba på, jag lärde mig med tiden”. Catrin sa varken något mer eller 

mindre om det vilket gör mig tveksam till om det skedde något aktivt mentorskap alls. 

Ordvalet väl angående om hon hade en mentor indikerar också att så inte var fallet. Catrin 

verkar inte besvärad över detta, inte Iris eller Olle heller fast deras mentorer inte riktigt 

fungerade regelbundet som de ska. Jag misstänker dock att de inte skulle känt sig lika 

ensamma om de träffat sina mentorer regelbundet och på så vis fått någon att tala och bolla 

idéer med.  

6.4 Lärarrollen 

Arja Paulin menar att den sociala biten av yrket är viktig för att forma sina elever till en 

grupp. Detta måste först fungera innan man kan undervisa och förmedla kunskaper och det 

görs enklast med ett tydligt ledarskap. Ledarskap är alltså en viktig framgångsfaktor för att 

vara en bra lärare. (Paulin 2007) Förr var läraren auktoritär enbart genom rollen som lärare. 

Men ”Lärarens auktoritet är inte längre självklar, det är inte rollen som ger auktoritet utan det 

är läraren som person som blir allt viktigare” (Paulin 2007:17).  
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När Olle beskriver sig själv som lärare/ledare använder han ord som entusiastisk och nyfiken 

och han säger att han har en förmåga att se elever och barn och möta dem. Han har dock 

svårigheter att skapa struktur. Han berättar att han har en ambition att bygga ledarskapet på 

ömsesidighet och att han tror på ett demokratiskt ledarskap. Dessa tankar hittar man också hos 

Dreikurs som talar om att nå en demokratisk gemenskap genom lärandet av självdisciplin 

(Stensmo 2000). Olle säger vidare att ”Visst finns det tillfällen där man måste bestämma men 

det ska bygga på ömsesidigt förtroende”. Han vill hjälpa eleverna att göra rätt. Olle berättar 

även att ”Ibland står man där med pekpinnen” men att det är i situationer när han känner att 

han inte har kontroll och är trött eller stressad och inte kan använda kommunikationen som 

han vill. ”Det är inte alltid jag gör som jag skulle vilja”. 

 

William Glassers kontrollteori som innebär att en lärare inte kan kontrollera elevers beteende, 

utan endast arrangera klassrumssituationer där elever kan tillfredsställa sina grundläggande 

behov stämmer in på Olles tankar (Stensmo 2000). Han säger att när han känner att han har 

kontroll är det lättare att vara den ledare han vill vara. Han berättar samtidigt att det aldrig går 

att helt ha kontroll på elever och vad de känner och tänker.  Olle säger att kontroll också är en 

sorts trygghet och att man kan skapa kontroll med exempelvis en ram av rutiner. Det är viktigt 

säger han att känna trygghet i att man kan hantera det som uppstår. Han hoppas att han 

kommer att känna sig tryggare i det i framtiden men att han har en del kvar tills han är där. 

Olle trivs bra idag som förskolelärare. Han känner att han mer kan vara den pedagog han vill 

vara nu när han arbetar i förskolan, än han kunde vara när han arbetade i skolan.  

Jag trivs jättebra med att vara i förskolan. Ehh att få jobba mer utifrån, utifrån barnen 

snarare än liksom, ah nationella prov och kursplaner och Jan Björklund liksom. Att mer 

få utgå ifrån barnen och deras intressen och inte behöva pracka på och pressa och jaga på, 

på samma sätt.  (Olle 091020) 

Iris säger att hon är positiv och lyhörd som ledare. Hon menar att det är viktigt att alla elever 

får komma till tals och uppmanar dem att ifrågasätta henne om något hon säger inte verkar 

riktigt. ”Jag kan inte allt” säger hon och det har hon sagt till sina elever också och menar att 

de lär av varandra. Vid frågan om hon skulle beskriva sig som sträng skrattar hon och svarar 

nej. Hon lägger snabbt till ”jag kanske borde varit strängare ibland” men ångrar sig i nästa 

andetag och säger ”å andra sidan är jag ingen diktator”. Även Iris sätt att se på sin ledarroll 

stämmer in på Dreikurs tankar om en demokratisk gemenskap (Stensmo 2000). 
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Iris beskriver sig själv med ord som positiv och lyhörd och hon är medveten om att hon inte 

kan allt och förmedlar även detta till sina elever. Olle använder ord som entusiastisk och 

demokratisk för att beskriva sig själv och han menar att han har en förmåga att se elever och 

möta dem. Om man utgår ifrån detta är de båda två utifrån Stensmos tolkning av William 

Glasser, ledare/lärare (Stensmo 2000).  De är medvetna om sina begränsningar som lärare och 

de strävar efter en sorts jämlikhet i klassrummet. De tror på lustfyllt lärande och vill skapa 

entusiasm och engagemang. Glassers realitetsterapi, som jag beskrev i teorikapitlet, tar upp 

just engagemang som den viktigaste aspekten i förhållningssättet som en god ledare/lärare 

(Stensmo 2000). Det är nödvändigt att känna äkta engagemang då elever annars lätt 

genomskådar en.  

Iris gör upp två definitioner av kontroll. Dels kontroll som om hon exempelvis planerat en 

lektion och eleverna ska göra något på ett visst sätt. Sedan gör kanske några elever på ett 

annat sätt. Hon menar då att hon mist kontrollen men att det kan resultera i något bra, något 

annat än det hon tänkt. I det hänseendet säger hon att det är viktigt att våga släppa kontrollen. 

Den andra definitionen benämner hon som klassrumskontroll och beskriver det som kontroll 

över gruppen om det t.ex. blir stökigt och elever börjar bråka. Då säger hon att det är viktigt 

att bryta det man håller på med och ta tag i konflikten och på så sätt återfå kontrollen.    

Iris beskriver att hon lägger en hel del ansvar på eleverna vad det gäller kontroll. Om de inte 

gör vad de ska försöker hon peppa och inspirera dem men säger att eleverna måste ta ansvar 

för sitt eget lärande. Canter tar upp just det att elever måste lära sig självdisciplin för att 

läraren ska kunna göra det hon ska göra, nämligen undervisa (Stensmo 2000). Iris försöker 

förmedla att hon är där för deras skull och om de inte gör det de ska har de missat ett tillfälle 

att nyttja hennes hjälp. Hon får ju sin lön vare sig eleverna arbetar eller ej. ”Man kan inte 

rädda alla” säger hon men att det är viktigt att få eleverna att tänka. Att få dem att förstå att de 

lär för sin egen skull. Iris ledarstil går i läroplanens spår. Den säger att läraren skall;  

utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 

arbete i skolan, 

 se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande 

på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta ökar med stigande 

ålder och mognad 

(Lpo 94:2.3) 
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Iris tankar följer det Glassers realitetsterapi går ut på, nämligen att lära elever självkontroll. 

Eftersom alla, enligt Glasser, är ansvariga för sina handlingar gäller det att få elever att ta sitt 

ansvar för sitt lärande. Glasser menar att man kan göra detta, bland annat genom att sätta upp 

små mål i taget som eleverna kan klara av. Iris strävar efter att vara, det som Glasser beskriver 

som lärarens roll, handledare för elevers självkontrollerande lärande. (Stensmo 2000) 

6.5 Framtiden 

Catrin berättar att hon i framtiden vill arbeta i skolan men att hon trivs bra nu och att det får 

vänta till senare. Olle säger också att han trivs bra i förskolan och att han nu kan vara den 

ledare han vill vara och han tycker att det är bra att man är fler på en avdelning som delar på 

ansvaret. Han hade haft en del fördomar om att förskolan inte skulle kunna utmana honom 

intellektuellt men känner att det var helt obefogat. Andra farhågor som Olle hade och som han 

tycker mer stämde in var kring samarbete. 

Olle: Asså som lärare så är man ju väldigt fri på det sättet att man hmmm, man kan styra 

väldigt mycket över sin undervisning och över vad man gör och hur man lägger upp 

saker. Nu pratar jag emot mig själv känns det som, å ja, å andra sidan är man är ju snärjd 

av kursplaner och så där men man är ändå, man har sin, utifrån den ram som finns så är 

man ändå på nåt sätt ehh, herre i sitt eget hus. Ehh man är, jämfört med förskolan där man 

hela tiden måste förhålla sig till sina kollegor, ehh som kanske inte alls har samma syn, på 

saker och ting.  

Jag: Hur…? 

Olle: Ja nu känns det verkligen som att jag pratar emot mig själv för min första 

erfarenhet, erfarenhet av skolan var ju i och för sig också den att, ehh, och det verkligen 

krockade ehh men ahh… 

Jag: Mmm…vad, vad är skillnaden?  

Olle: Ahh, asså ahh, skill… nu blir jag helt förvirrad här men, ehh jo men, det är ju 

definitivt en skillnad i alla fall jämför med när jag var å jobba på högstadiet och man har 

sina ämnen. Ehh, man lägger upp det arbetet till stor del själv utifrån liksom 

styrdokument åhh ja nationella prov och vad det nu är liksom så, de yttre 

förutsättningarna. Man gör det mycket på egen hand. Det är ju inte de här ständiga, de 

ständiga överenskommelserna kollegor emellan som det måste va på en förskola.   

Jag: Så det ultimata skulle vara nåt mitt emellan där att man, haha? 



 

28 
 

Olle: Ja, haha, jag vet inte eller så är det kanske jag som måste haha, som måste bli bättre 

på att samarbeta. (Intervju 091020) 

Iris är nöjd även hon i förskolan. Hon har nu kollegor att samarbeta med i vardagen på ett 

naturligt sätt och det är hon glad för. Hon tycker det är bra på sin arbetsplats eftersom hon 

kommer att få jobba med barn i många åldrar då de har möjligheten att följa sina barn genom 

förskolan. Hon säger också att hon i framtiden vill studera vidare, inom exempelvis 

specialpedagogik. Iris sammanfattar läraryrket som spännande och att; ”det är ett yrke som 

man aldrig kommer att tröttna på för ingen dag är den andra lik”. 

Intressant att notera är att Iris och Olle har lärarutbildning för äldre åldrar men att de ändå 

arbetar i förskolan. Catrin har från början arbetat i förskolan och trivs bra på sin arbetsplats 

vilket Iris och Olle också nu gör. Närheten till kollegor för att inspireras av och dela ansvaret 

med, även om man ibland tycker olika, gör att förskolan med sin organisation är en bättre 

arbetsplats för intervjupersonerna.  
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7. Jämförande analys av handböcker 

Det finns ett flertal handböcker för nya lärare som ska hjälpa dem att ta sig igenom den första 

tiden i yrket. Dessa böcker skrivs givetvis i ett kommersiellt syfte för att tjäna pengar men de 

skulle inte sälja om det inte fanns en efterfrågan. Jag har valt att granska två böcker som är 

skrivna under 2000-talet. Författarna till dem är själva lärare och de skriver om det de upplevt 

som problematiskt när de började arbeta och ger råd till andra i liknande situationer om hur 

man kan hantera det. Jag redogör först kort för vad respektive handbok tar upp och gör sedan 

en jämförande analys av dem. 

7.1 Survival kit 

Carl Sahlin har i sin bok, Survival kit. En handbok för nya lärare (2007) beskrivit 

processpedagogiken som utgångspunkt i arbete med elever. Processpedagogiken bygger på att 

arbeta på lång sikt. Detta för han i motsats till förmedlingspedagogiken, som Sahlin menar att 

dagens skola tyvärr många gånger arbetar utifrån dvs. korta arbetspass som styrs av läraren 

och där läraren förmedlar kunskap som eleverna ska ta in oavsett om de är intresserade av 

ämnet eller ej. Processpedagogiken däremot ska bidra till att eleverna tar större ansvar för sin 

inlärning genom att de får styra över det de vill lära sig. Dagens informationssamhälle gör att 

det är omöjligt att lära sig allt. Tanken med processpedagogiken är att eleverna får lära sig sätt 

att inhämta kunskap och att de får vara med att bestämma vad, av exempelvis all 

samhällskunskap, de ska lära sig om och fördjupa sig i det. Läraren bestämmer dock ramarna 

inom vilka eleverna får förhålla sig. Exempelvis under hur lång tid arbetet ska fortgå och var 

de har möjlighet att arbeta någonstans. Eleverna tränas genom detta arbetssätt i 

ansvarstagande, självdisciplin och samarbete.  

Som ledare menar Sahlin att det viktigt att tänka på att vara tydlig. Du ska uppmuntra och 

peppa dina elever och samtidigt vara en auktoritet. Du kommer behöva fatta beslut som inte 

alltid är uppskattade men som är nödvändiga. Samtidigt ska du låta eleverna vara med och 

påverka. För att få detta att gå ihop menar Sahlin att man måste se vilken slags grupp man har 

framför sig och vilka behov den har. Om man har en grupp som är stökig och omogen 

behöver den en tydlig struktur men om man har en mogen, välfungerande klass kan man ge 

dem friare tyglar.  

”Genuint elevengagemang kan man inte att fejka” säger Sahlin och menar att som lärare 

måste man bygga varaktiga, respektfulla och förtroendeingivande relationer med eleverna 

(Sahlin 2007:23). Är det inte äkta ser eleverna igenom det och du får aldrig deras respekt, 
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relationer är A och O. Ett sätt att vinna elevers förtroende är genom att ta deras konflikter på 

allvar och hjälpa dem att lösa dem. Sahlin ger förslag på fyra metoder att använda sig av. 

Samtalsmetoden som går ut på att de inblandade i konflikten först får berätta sin sida av 

problemet. De får därefter berätta om sina känslor och läraren ska då bekräfta dem. Ex. jag 

förstår att du blev arg, det skulle jag också blivit. Sen får eleverna komma med förslag på hur 

man kan lösa konflikten. Om förslagen inte är konstruktiva kan man som lärare fråga vilka 

konsekvenserna blir utav deras förslag utan att kritisera dem för att få eleverna att komma på 

andra lösningar. Som lärare ska du också hjälpa eleverna med konkreta tips på hur de kan 

hantera sin ilska ex. andas, räkna långsamt till tjugo etc. Giraffmetoden har som syfte att 

skapa kontakt mellan människor genom att tala direkt ur hjärtat. Det centrala är att tala om det 

man verkligen ser, hör och känner och inte döma, värdera eller skuldbelägga. Ett exempel är: 

”När jag ser dig göra så, blir jag arg och ledsen. Min önskan är att du kunde göra så här 

istället. Tror du att du kan göra det?” (Sahlin 2007:57). Tala om hur du känner och ge sedan 

ett önskemål för förändring. Föräldrametoden går ut på att om eleverna gör något dumt, ska 

läraren ta dit deras föräldrar så de får berätta för dem och för varandras föräldrar vad de har 

gjort eller sagt. Konsekvensmetoden innebär att förklara för eleverna vilka regler som gäller. 

Bryter de mot dem får de en varning och gör de det igen blir de utvisade ur klassrummet.  

Avslutningsvis har Sahlin skrivit förhållningsregler som han anser att all personal på en skola 

borde utgå ifrån. Han säger bland annat att det ska finna få lättförståeliga regler med en tydlig 

konsekvens för vad som händer om man bryter mot dem. Han uppmanar lärare att inte skrika 

åt eleverna eftersom det skapar otrygghet och uppfattas av många som kränkande. Ju oftare du 

skriker desto högre får du skrika eftersom eleverna blir avtrubbade, säger han. Som lärare kan 

man inte kräva respekt, det måste du förtjäna genom att lyssna och behandla eleverna med 

respekt menar Sahlin. Som ledare förespråkar han att man ska vara tydlig och bestämd men 

att våga erkänna sina misstag då detta gör en till en trovärdig auktoritet. Sahlin säger också att 

man ska berömma sina elever framför andra och ge konstruktiv kritik enskilt, be om ursäkt 

om du gjort fel och kränkt en elev och gör detta inför de som bevittnade övertrampet.  

7.2 Överlevnadshandbok 

Petra Harkort-Berge och Cecilia Nilarp har skrivit boken, Överlevnadshandbok för nya lärare 

(2001). De tar där upp fem huvuddelar som de anser viktiga att tänka på som ny lärare och ger 

råd på hur man kan göra det i praktiken. Den första delen heter Att organisera sin 

lärarvardag handlar om att ha ordning på allt material du som lärare använder och de arbeten 

som eleverna gör. Att strukturera upp vardagen med pärmar och mappar och pappersstaplare.  
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Att planera undervisningen behandlar dels långsiktsplanering, över en termin eller ett läsår, 

och korttidsplanering som under ett tema eller delmoment. Det gäller att ta hänsyn till 

läroplaner, kursplaner och de lokala arbetsplanerna när planering görs. Att involvera eleverna 

i planeringen är också ett måste vilket görs i tre steg. Man måste bestämma vad som ska 

göras, hur det ska göras och vilka hjälpmedel man ska använda sig av.  

Att få en bra start handlar precis om det som kapitlet heter; att få en bra start. Det gäller att få 

en positiv start och uppnå en god kontakt med eleverna för det fortsatta samarbetet. Genom 

olika namnövningar och roliga uppgifter kan gruppen stärkas. Författarna säger att man inte 

ska ha för höga förväntningar på lektionerna då målet inte är att hålla perfekta lektioner utan 

lära känna klassen.  

Att samtala professionellt är ett kapitel som behandlar olika sorters samtal. Dels vardagliga 

samtal, utvecklingssamtal och samtal med föräldrar men också de svåra samtalen i 

konfliktlösande syfte. En viktig aspekt som författarna tar upp är att man ska våga ta kontakt. 

Att man inte drar sig undan även om det uppstår en jobbig situation.  I samtalsmetoden de 

använder delar de in samtalet i tre faser för att göra det tydligt. I den första fasen kartlägger 

man problemet, i den andra sätter man upp mål och i den tredje söker man finna vägar till 

målet. När man söker lösningar på problem ska man som samtalsledare försöka hålla sig 

tillbaka och låta eleven komma på lösningar. De frågor som föreslås använda i samtalen är 

öppna frågor som det inte finns något svar på. Ex. Vad var det som hände egentligen? De 

typer av frågor som inte ska användas är attackfrågor som innehåller en anklagelse. Ex. Hur 

kunde du vara så dum och göra så där?  

Kapitlet Att skapa arbetsro i klassrummet tar upp tålamod och envishet som lärarens 

viktigaste egenskaper. Att elever i en orolig klass känner att läraren bryr sig om dem och inte 

ger sig är betydelsefullt för att skapa en god kontakt. Författarna uttrycker att för att orka med 

arbetet som lärare måste man skilja på konflikt och konflikt. Det gäller att inte bråka om allt 

utan hålla på det som är viktigt.  

Författarna använder sig av Thomas Gordons teori om aktivt ledarskap och tanken om att äga 

problem (Stensmo 2000). Den som har problem med en situation äger problemet. Som lärare 

och ägare av ett problem måste man tänka ut vilka förändringar man är i behov av och sedan 

hur man kan uppnå dessa. Gordon menar att man har tre alternativ att välja bland; försöka 

ändra på eleven, försöka ändra på situationen eller försöka ändra på sig själv. När man försökt 

sig på olika strategier, allt från samtal till utvisning menar författarna att man ska söka stöd 
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hos kollegor och arbetsledning och inte stå ensam och ”ta vad som helst”(Harkort-Berge & 

Nilarp 2001:134). 

Författarna säger att det är de lärarägda problemen som vållar de största konflikterna i skolan 

men att de ofta bottnar i elev ägda problem. Det kan exempelvis vara en elev som stör på 

lektionen. Det är läraren som har problemet men det bottnar kanske i att eleven har svårt i det 

de håller på med. Författarna säger att ofta hittas en lösning på problemet efter samtal med 

eleven men om de inte gör det får man nöja sig med att ”gå på symptomen” för att skapa 

arbetsro. ”Större ambition tror vi inte att man kan ha som enskild lärare, särskilt inte om man 

är ny” (Harkort-Berge & Nilarp 2001:121). Författarna talar om att man som lärare inte kan ta 

på sig elevernas problem och att lärare måste; 

[…] söka strategier för att ”skjuta över” så många av problemen som möjligt till eleverna, 

detta för att undvika utbrändhet och stress. Det här låter kanske som en märklig 

inställning, men vi menar att lärarens vardag är så sprängfylld av ansvar och små problem 

att hon måste lära sig att inte ta på sig övermäktiga bördor. (Harkort-Berge & Nilarp 

2001:118) 

7.3 Jämförande analys av handböckerna 

De två handböckerna har vissa likheter och andra olikheter. I Survival kit ges många 

övergripande råd om förhållningssätt och attityder medan i Överlevnadshandbokens första 

delar ges råd på praktiska problem en lärare kan stöta på som exempelvis hur man håller 

ordning på sina papper och elevarbeten och hur man kan lägga upp sin undervisning.  

Handböckerna handlar till övervägande del om ledarskap och konflikthantering och detta är 

ofta det mest svårhanterliga en ny lärare har att handskas med. Frågan är dock om det är så 

lätt att ändra på endast genom att utgå från föreslagna metoder? Sahlin beskriver fyra olika 

konflikthanteringsmetoder som kommer från olika traditioner. Konsekvensmetoden och 

föräldrametoden är sprungna ur behaviorismens och Skinners teorier om handling och 

konsekvens där läraren ansvarar för kontroll och disciplin. Samtalsmetoden och 

Giraffmetoden påminner om Thomas Gordons metod för aktiv lärarskap. Att genom samtal 

och att lyssna på varandra, få eleverna att själva hitta lösningar på problem. På så vis blir 

eleverna själva ansvariga för sina handlingar och måste ta konsekvenserna av dem.  

Konflikthanteringsmetoden Harkort-Berge och Nilarp använder sig av har de hämtat från just 

Gordon. 
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7.3.1 Äkta engagemang eller acceptabla relationer? 

Trots att böckerna tar upp mycket liknande saker skiljer sig tonen i böckerna åt. Sahlin har en 

mer hoppfull ton i sitt skrivande än Harkort-Berge och Nilarp. Sahlin tar upp på flera ställen 

att äkta engagemang och bra relationer är det viktigaste i arbetet med elever. På ett ställe säger 

han;  

Om du måste välja mellan att planera din undervisning noggrant eller att bygga relationer 

till dina elever ska du alltid välja det senare, för annars kommer du aldrig att nå dem, 

oavsett vilken pedagogisk utgångspunkt du har. (Sahlin 2007:47) 

Harkort-Berge och Nilarp diskuterar också om att relationen till eleverna är viktig. Ett helt 

kapitel ägnas åt hur man kan få en bra start och liknande tankar som hos Sahlin kan läsas; 

 

Genom att hela tiden bemöta störande och provocerande elever och aldrig väja för 

konflikter, kan man successivt utveckla acceptabla relationer på skolan. Det är enligt vår 

mening så enormt viktigt att det råder respekt mellan elever och lärare på en skola, att det 

till och med är viktigare än studieresultaten. (Harkort-Berge och Nilarp 2001:91) 

 

Skillnaden mellan dessa formuleringar är dock enligt min tolkning att Sahlin pratar om att nå 

eleverna och ger intrycket av att han vill ha en bra relation med dem medan Harkort-Berge 

och Nilarp pratar om respekt och acceptabla relationer. Detta kan tyckas vara hårfina 

skillnader men jag anser att om du som lärare känner ”äkta engagemang” eller har ”respekt” 

för dina elever gör skillnad i hur du bemöter dem.  

7.3.2 Elevinflytande 

En annan sak författarna diskuterar är vikten av att involvera elever i planering av arbete. 

Sahlin framhäver det som det huvudsakliga arbetssättet genom processpedagogiken. Att 

eleverna får lära sig att ta ansvar över sina studier och vara med och bestämma om vad de ska 

lära sig om. Som ledare i detta säger Sahlin att man måste vara tydlig, för att hjälpa eleverna 

till självkontroll och självständigt arbete. (Sahlin 2007) Harkort-Berge och Nilarp tar upp 

elevpåverkan som ett avsnitt i planeringskapitlet. De berättar att det står i läroplanen att det 

ingår i en lärares uppdrag att involvera elever i planeringen men att det kan vara svårt att 

genomföra (Harkort-Berge och Nilarp 2001). 

 

Som lärare ska du alltså träna dina elever i att ta ansvar för sitt lärande och planera din 

undervisning tillsammans med dem. En del elever är vana att planera och ta ansvar för 
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sina studier, andra inte. Ibland kan det vara arbete nog att få elever att komma i tid, ha 

med sig en penna och vara aktiva på lektionerna. […] Men om du har en grupp elever 

som du tror skulle klara det, gör ett försök. Får man det att fungera, är det ett roligt sätt att 

arbeta på. (Harkort-Berge och Nilarp 2001:40) 

 

På ett annat ställe kan man läsa; 

 

Man bör genom utvärderingar och öppna samtal uppmuntra eleverna att vara med och 

forma undervisningen, men om de inte tar den chansen och inte engagerar sig det minsta, 

ska de inte heller få ta en massa utrymme och kränka dig i ditt arbete. (Harkort-Berge och 

Nilarp 2001:134) 

 

Harkort-Berge och Nilarp speglar en något dystrare syn på elever och lärarrollen än Sahlin. 

Frågan är om de är negativa eller om de är realistiska och om Sahlin är optimist men inte har 

förankring i verkligheten? 

7.4 Handböckernas ledarstil 

De råd som Sahlin ger nya lärare kan härledas till William Glassers ledarstil (Stensmo 2000). 

Sahlin säger att läraren ska vara en ”handledare, mentor och uppföljare” istället för 

”förmedlare” (Sahlin 2007:20). Glasser talar om att en ledare/lärare ska vara en handledare 

för elevers självkontrollerande lärande. Glasser talar vidare om att elever måste känna att 

läraren är engagerad och att de är omtyckta och värdefulla så att de kan få sina grundläggande 

behov, att älska och bli älskad, och att känna sig värdefull för sig själv och andra, 

tillfredställda för att utvecklas till lyckade individer. (Stensmo 2000) Sahlin talar 

återkommande, som jag tidigare nämnt, om ”genuint elevengagemang” (Sahlin 2007). Glasser 

tar upp att ställa krav på självkontroll hos eleverna och att läraren inte kan kontrollera dem 

utan endast påverka klassrumssituationen och skapa ett varmt klassrumsklimat och ge 

meningsfulla uppgifter och på så sätt tillfredställa elevers behov (Stensmo 2000). Sahlin talar 

också han om elevers ansvar för sitt lärande och att läraren får utforma ramarna som eleverna 

får förhålla sig inom (Sahlin 2007). 

 

När Harkort-Berge och Nilarp beskriver lärarens roll kan man se att de bygger det på olika 

ledarstilar. I deras förslag till åtgärder vid konflikter kan man se olika varianter. Exempelvis 

om en elev återkommande gånger glömt sina arbetsböcker säger författarna först att man kan 

nonchalera det och låta det vara elevens problem vilket skulle kunna härledas till de mer 
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elevsjälvkontrollerande ledarstilarna, men de ledarstilarna skulle också hjälpa eleven att råda 

bot på problemet vilket inte dessa författare nämner några förslag på. Författarna ger också 

förslaget att läraren tar med sig material till lektionerna, vilket mer är ett lärarkontrollerande 

sätt och som inte lär eleven ta eget ansvar. Det sista förslaget på problemet är att helt enkelt 

utvisa de elever som inte tar med sig sina böcker ur klassrummet. (Harkort-Berge & Nilarp 

2001) Utvisningen blir en direkt respons på ett oönskat beteende vilket är i stil med Skinner, 

även om han fokuserade mer på uteblivandet av respons som bestraffning. Förslaget med 

utvisning skulle också kunna härledas till Kounins bestämt uppträdande där läraren intar en 

”jag menar vad jag säger” attityd och utvisar de elever som inte har med sig sitt material för 

att få eleverna att i fortsättningen ta med det. (Stensmo 2000) Författarna ger förslag på 

alternativa sätt att handskas med en situation för att man ska kunna hitta ett sätt som passar en 

själv som lärare. De säger att man inte kan låtsas vara någon man inte är utan att man måste 

hitta den stil som passar ens personlighet. (Harkort-Berge & Nilarp 2001) 

 

Harkort-Berge och Nilarp förespråkar ingen speciell ledarstil utan låter det vara upp till var 

och en men de talar om viktiga egenskaper hos läraren som tålamod och envishet för att 

mäkta med arbetet (Harkort-Berge & Nilarp 2001).  

7.5 Hjälper dessa böcker nya lärare i sitt yrke?  

Ett sätt som dessa böcker skulle kunna vara till hjälp på är genom att visa på hur det kan vara 

som ny lärare. Det kan förbereda lärare mentalt och på det sättet göra dem starkare för att på 

så vis kunna hantera svårigheter. Om dessa böcker skulle finnas som kurslitteratur på 

lärarutbildningarna skulle de också kunna fungera som utgångspunkt för samtal kring lärarens 

första tid i yrket. Diskussionerna kring detta skulle då verka förberedande för induktionen. 

 

Böckerna fungerar enligt min mening inte som handböcker i den utsträckningen att man kan 

slå upp ett problem och hitta en lösning som säkert fungerar. Särskilt inte om de problem som 

handlar om konflikter eller andra problem när det gäller människor. Det finns råd att finna 

men jag menar att alla situationer är unika och att det inte finns några allmängiltiga svar som 

lösning på alla problem. Ordet handbok är därför aningen missvisande och väcker hopp om att 

om man bara gör på ett visst sätt så ordnar sig allt. Handböckernas råd bör istället ses som 

inspiration och inte som definitiva lösningar.  
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8. Avslutande diskussion 

Som nyexaminerad lärare i arbetslivet möts du av många arbetsuppgifter och mycket ansvar. 

Praxischock kallas det av forskare (Fransson & Morberg 2001). Att gå från student med ett 

skyddsnät av seminarieledare, handledare på VFU:n och andra studenter att diskutera med till 

att bli lärare, och stå ensam med arbetsuppgifter och ansvar för en hel klass, kan kännas 

omöjligt att bemästra. Efter tre terminers erfarenhet av yrket börjar det dock ofta att ljusna då 

studentens osäkerhet börjar suddas ut och lärarens självsäkerhet träder in (Paulin 2007). 

Studenten blir lärare. Med andra ord är studenten inte en professionell lärare vid examen utan 

behöver en tid i yrket där hon kan öva sina teorier från utbildningen för att införliva dem och 

göra dem till sin egen kunskap (SOU 2008:52).  

Det som formar en person i lärarrollen är dels tidigare erfarenheter av att vara elev, 

lärarutbildningen, vilken skolkultur som råder på arbetsplatsen samt personligheten (Paulin 

2007). Det är flera faktorer som spelar in på hur lärarblivandet går till och vilket resultat det 

får. Personligheten är av stor vikt för vilken ledarstil du väljer att inta, den är också av vikt för 

hur väl du kan använda din ledarstil och forma din klass till en grupp. Lärarrollen i sig är inte 

längre en auktoritär roll utan det är lärarens förmåga att leda sin grupp som avgör om hon 

lyckas eller ej (Paulin 2007).  

Många svårigheter, som tidigare sagts, möter nya lärare. För mina informanters del handlade 

det bland annat om ledarskap och det stora ansvaret med ”alla trådar att hålla i” som Olle 

uttryckte det, vilket också var en av de faktorer som gjorde att Olle började arbeta i förskolan 

då det blev honom övermäktigt. Oliktänkande kollegor, behöver inte vara ett problem men om 

du inte kan komma överens med dem blir de ett. Brister i kunskap om konflikthantering är en 

punkt som alla intervjupersoner tog upp och även något de önskar att de behärskade bättre. 

Ensamheten som klasslärare är en annan potentiell svårighet och den faktor som Iris ansåg 

som avgörande för att hon började arbeta i förskolan. I förskolan är det fler pedagoger i en 

och samma barngrupp vilket gör att man inte är ensam utan har andra att bolla idéer med och 

det gör också att ansvaret fördelas, dock blir det flera viljor att ta hänsyn till. Catrin trivdes 

från början med sitt arbete och det kan eventuellt bero på att hon arbetade i förskolan och 

därför inte upplevde de svårigheter som Iris och Olle gjorde.  

Tidigare forskning visar på att mentorer kan vara till stort stöd för att underlätta för nya lärare 

så de inte slås av praktikchock (Fransson & Morberg 2001, Gustavsson 2007, Paulin 2007). 

Alla mina tre intervjupersoner fick en mentor under sitt första år i arbetet men mentorskapet 
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var mer eller mindre aktivt. Det fanns ingen avsatt tid för samtal utan tid togs från raster och 

planeringstid. Detta är dock inget de uttryckt att de är missnöjda med. Jag vågar ändå påstå, 

som jag tidigare också skrev, att deras induktion skulle gått lättare till om de haft stöd från en 

kunnig mentor som bidragit med sitt lyssnande och fungerat som samtalspartner, inspiratör 

och gett stöd vid konkreta situationer (Lärarförbundet 2009).  

Introduktionsår, där du stegvis får ta mer ansvar, är ett annat stöd som kan underlätta 

övergången från student till lärare men ingen av mina informanter fick någon 

introduktionsperiod. De fick varken avlastning i yrket för att planera eller reflektera, utan de 

arbetade på samma villkor från början, som de som har färdiga planeringar, uppgifter och 

mycket större erfarenhet.  

Lärarhandböckerna ger vägledning till vissa av de problem som kan uppstå för nya lärare. 

Angående all planering och administrativt arbete skulle Harkort-Berge och Nilarps handbok 

kunna ge en del användbara råd om hur man skulle kunna strukturera upp sitt arbete (Harkort-

Berge & Nilarp 2001). Frågan är om det skulle kunna hjälpa i den grad att det faktiskt gjorde 

någon skillnad? Ensamheten är det ingen handbok som ger råd om hur den kan hanteras men 

det finns andra arbetsplatser som ser ut på ett annat sätt. Vissa skolor har en annan struktur 

som gör att flera lärare arbetar ihop, precis som på Olles första arbetsplats. För vissa kan det 

vara ett alternativ till det ensamma klasslärarjobbet. I ytterligare andra skolor har lärarna var 

sin klass men där de samarbetar med varandra vilket gör att man inte står lika ensam. Det 

kräver dock att man är villig att samarbeta och kompromissa.  

Av utbildningen önskade Iris mer konkreta verktyg i arbetet, en del av detta erbjuder Harkort-

Berge och Nilarps handbok (2001). De ger tips om övningar för att få en bra start och så man 

lär känna varandra. De talar också om hur man kan lägga upp terminer och arbetspass. 

Konflikthantering och samtalsmetodik är dock det Sahlins och Harkort-Berge och Nilarps 

handböcker mest kretsar kring och de ger båda råd om hur man kan hantera problem på olika 

sätt (Sahlin 2007, Harkort-Berge & Nilarp 2001). Andra punkter som intervjupersonerna tog 

upp angående utbildningen var att om längre perioder av VFU erhållits, hade det kunna hjälpa 

dem att få en större förståelse och förberedelse för komplexiteten av vad läraryrket innebär.  

Jag är tveksam till att en handbok skulle kunna svara på alla de svårigheter som nya lärare 

möter men de kan ge inspiration och vägledning. Handböckernas råd för hur man kan hantera 

konflikter bygger på olika ledarstilar och det gäller att hitta en stil som passar en så att man bli 

trovärdig i sin roll. Intervjupersonerna beskrev sig själva med ledarstilar som påminde om 
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varandra. Det var demokratiska och elevorienterade tankar som framträdde och de var måna 

om att sätta eleverna och deras självkontroll i fokus precis som Dreikurs, Glasser och Gordon 

(Stensmo 2000). För att stärka studiens trovärdighet skulle observationer kunnat komplettera 

intervjuerna för att se om intervjupersonernas beskrivningar av sig själva, och hur de ville 

vara, stämde in på hur de faktiskt agerade i klassrummet. Iris och Olle hade liknande åsikter 

om ledarskap men uppvisade inte samma svårigheter som lärare. Det hade varit intressant att 

se hur de arbetade i praktiken.  

Om jag hade gjort fler intervjuer hade jag med stor sannolikhet upptäckt fler ledarstilar. Dock 

är inte att förglömma att alla informanter gjort sin utbildning under ungefär samma tid och 

arbetar efter samma läroplan så alltför stora variationer hade antagligen inte hittats. Hade jag 

däremot intervjuat lärare som arbetat länge och eventuellt under lgr -69 som utvecklats efter 

dåtidens senaste rön, det vill säga Skinner och hans teorier, hade jag troligtvis fått andra svar.  

Detta var dock inte relevant eftersom min intention var att studera dagens nyexaminerade 

lärare. Ytterligare en påverkansfaktor som kan göra skillnad i vilka ledarstilar som framträdde 

är om det hade varit en större spridning i ålder på informanterna. Då tidigare erfarenheter av 

att vara elev påverkar vilken roll vi tar som ledare, gör att äldre personer som kanske själva 

gått i skolan efter andra läroplaner skulle uppvisat andra ledarstilar (Paulin 2007).  
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9. Slutsats 

Hur den första tiden i arbetslivet som lärare kan se ut avgörs på grund av olika förutsättningar, 

såväl personliga som yttre. Som ny lärare är det viktigt att hitta sin ledarstil för att lyckas med 

arbetet. Det finns olika stilar att välja bland och det gäller att hitta en som går ihop med ens 

personlighet men också en som följer de riktlinjer som styrdokument ställt upp. I intervjuerna 

kan man skönja att de ledarstilar som gör sig gällande är de mer elevorienterade som 

Dreikurs, Gordons och Glassers vilka förutsätter att alla människor väljer sitt beteende och att 

de då också får ta ansvar för de konsekvenser som följer (Stensmo 2000). Läraren blir i dessa 

teorier mer en handledare för elevers självkontrollerande lärande än en traditionell utlärare. 

Att det är dessa ledarstilar som utmärker sig beror dels på Iris, Olles och Catrins 

personligheter men kan också förstås i förhållande till att läroplanen explicit uttrycker att 

läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta eget ansvar (Lpo 94).  

Vissa svårigheter, som att axla ett stort ansvar samt att få många arbetsuppgifter, får man 

räkna med som ny lärare men man kan också kräva att få stöd och vägledning under den 

första tiden. Handböcker för nya lärare kan ge inspiration och idéer om hur man kan tackla 

olika problem men de ger inte någon absolut sanning.  

Det är skillnad på att arbeta i skola och förskola, då man i förskolan inte står ensam på samma 

sätt som man gör som klasslärare. Hur den första tiden kommer att vara, beror mycket på i 

vilken skola eller förskola man hamnar, vilka man kommer att arbeta tillsammans med och 

hur man trivs ihop. 

Vidare forskning kring introduktionsmetoder för nya lärare skulle vara intressant att studera. 

För att undersöka hur man på bästa sätt kan introducera nyexaminerade studenter till 

yrkesrollen för att de ska slippa praktikchock. Då det inte finns några regler för hur 

induktionen ska gå till och kommuner själva ansvarar för det, ser det olika ut runt om i landet. 

Forskning borde, enligt min mening, utföras i de kommuner som kommit långt på området för 

att sedan skriva bestämmelser för hur nya lärare ska tas emot. Detta för att övergången från 

student till lärare ska gå så smidigt som möjligt och för att nyexaminerade lärare ska stanna 

kvar i yrket.  
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Intervjufrågor     Bilaga 1 

1. Namn: 

2. Ålder: 

3. Utbildning: 

4. Arbete (var och hur länge?): 

 

5. Varför valde du att bli lärare? 

6. Hur kom det sig att du började studera där du gjorde? (Hade utbildningen gott rykte, 

intressant inriktning eller låg skolan nära där du bodde?) 

7. Hur upplevde du din utbildning? Tycker du att den förberett dig väl inför vad jobbet 

faktiskt innebär? (Varför/Varför inte?) 

 

8. Hur kände du inför att börja arbeta? (Vilka förhoppningar och farhågor hade du?) 

9. Hur var din första tid på jobbet? (Blev det som du tänkt dig?) 

10. Hur upplevde du arbetsbelastningen den första tiden? (Tid! Planering, 

Introduktionsår? 

 

11. Blev du tilldelad en mentor då du började arbeta? (Hur fungerade det? Vilken 

betydelse hade hon/han för dig?) 

12. Hur blev du bemött av kollegor, arbetslag och ledning då du började arbeta? (Kom du 

lätt/snabbt in i arbetslaget? Fick du stöd av dem? Var det en god stämning?) 

 

13. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? (Kompis vs. Pekpinne) (Beskriv hur du 

går tillväga då.) 

14. Hade du tänkt innan du började arbeta hur du skulle vara som lärare/ledare? (Vad 

grundade du det på?) 

15. Kunde du vara som du tänkt dig eller fanns det faktorer som gjorde att du var tvungen 

att ändra dig? (ex. att det inte fungerade eller andra lärares åsikter om din stil?) 

16. Hur ser du på begreppet kontroll? (Elevers självkontroll eller att läraren kontrollerar? 

 

17. Trivs du med att arbeta som lärare och kommer du att fortsätta? 

18. Övrigt du vill tillägga? 

 


