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Abstract
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The purpose of this essay is to find out what new graduate teachers conceptions are of their

own leadership in the classroom. The paper also aims to examine the different leadership

styles the teachers perceive themselves to use. My study is based on qualitative data collected

through interviews, where the informants are newly graduated teachers in grade 1 to 6. Using

a qualitative approach has made it possible for me to get a deeper understanding of this study.

I have also used previous research in this area where Arfwedson (1993), Franssons &

Morbergs (2001) and Paulin (2007) presents a number of experiences that student teachers

and recent graduate teachers has shared. My study shows that newly qualified teachers faces

difficulties to conquer their newly acquired roles for different reasons. It is also shown that the

newly qualified teachers have a tendency, at first to be too authoritarian in their leadership i.e.

too hard or too laissez-faire in their leadership, which means that the leader is passive in the

leading role. However, the informants from my study feel they have found themselves in their

leading role today through practical experiences, and the balancing act required for the

leadership in the classroom.

Key words: Educational leadership, leadership, leadership styles and newly qualified
teachers.
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1. Inledning

Det enda jag visste när jag skulle välja ett ämne för mitt examensarbete, var att jag skulle

välja det som intresserade mig och som kan komma till nytta i mitt blivande yrke som lärare.

Idag är jag i mitt slutskede av lärarutbildningen och har givetvis många funderingar om hur

min första tid som nyutexaminerad lärare kan se ut. Då jag under min tid på

lärarutbildningen, genom teori och praktik har utvecklats och växt in i läraryrket sitter

ovanstående fråga löst. Min idé inför C-uppsatsen kom dels från de ständiga frågorna man

som lärarstudent ställer om det framtida yrket, och av de andra lärarstudenternas nyfikenhet.

Ett citat som stärkte min och mina kurskamraters nyfikenhet och berörde oss på många vis

kommer från lärarnas riksförbund; ”Stöd de nyexaminerade lärarna!” (Andreas Mörck 2012-

08-28 10.32). Detta citat är ett av de motiven till varför jag ämnar studera vilka föreställningar

nyutexaminerade lärare egentligen har för sitt ledarskap i klassrummet. Ett annat motiv var att

under studiens gång har jag genom flertal databaser som Eric och Google School, trots den

tid och det engagemang som lagts ner, inte lyckats hitta tidigare studieresultat inom exakt

samma forskningsområde. I andra länder talas det om hur ledarskapet påverkar barns/elevers

prestation och skolledningsuppgifter mellan rektorer och lärare. Vad som dock inte tas upp är

vilka föreställningar nyutexaminerade lärare har kring sitt ledarskap i klassrummet. Detta

anser jag att min undersökning tar fasta på, vilket visar på att min undersökning är

betydelsefull. Jag vill och hoppas i och med detta arbete, att det ger mig och andra insikt i hur

den första tiden i läraryrket som ledare föreställs som.

1.1 Bakgrund

Det har visat sig under studiens gång att dagens debatt om skolan inte handlar om ledarskapet

i klassrummet. Vilket i sig är en stor brist, eftersom detta är den egentliga krisen i

lärarutbildningen och skolan enligt Fransson och Morberg (2001) m.fl. Lärarutbildningen görs

om hela tiden och lägger mer tonvikt på ämnen, och mindre på det som bygger upp

professionens individualitet. Inte för att skolämnena inte är lika viktiga för lärarna, men för att

överhuvudtaget kunna komma till undervisningen i ett ämne, behöver den nya läraren först

klara av klassen, med alla elever och inte minst deras föräldrar. Kunskapsgrunden för

läraryrkets utövande är ledarskapet som grundläggande, för att läraren skall klara av arbetet.
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Utan att ha grundläggande ledarkompetenser som att hantera grupper, samtala, ha strategier

för konfliktlösning, kunna utveckla medarbetarnas (elevernas) förmåga att utföra skolarbetet

på allt effektivare sätt, hantera svåra elever, mäta och analysera resultat, effektivisera och öka

produktivitet inom krympande ramar, hantera tidsbrist. Känna till lagliga ramar för

verksamhetens bedrivande, kunna forma positiv kultur, utöva makt under ansvar och göra

elever såväl som andra intressenter föräldrar, huvudman delaktiga, hantera variationer i

marknadens villkor, osv. står sig läraren slätt (Ibid). Stensmo (2008:12) och Alf B Svensson

(1998:87) menar att rollen som lärare utan tvivel har blivit mer komplex på senare tid. Det

räcker inte med lärarens ämneskunskaper och pedagogiska förmåga, utan också att läraren

behöver vara en skicklig ledare för att leda och organisera arbetet i klassrummet. I samma

linje menar Paulin (2007:16) att ”Läraruppdraget är komplext”. Det är angeläget att de

blivande lärarna får en grund att stå på och beredskap att hantera de didaktiska och sociala

situationer som ingår i läraruppdraget (ibid)

2. Syfte och frågeställning

Det övergripande syftet med examensarbetet är att undersöka vilka föreställningar

nyutexaminerade lärare har kring sitt ledarskap i klassrummet.

Syftet sammanfattas i följande frågeställningar:

 Vilka ledarstilar upplever de nyutexaminerade lärarna att de använder sig av?

 Vilka utmaningar möter de nyutexaminerade lärarna i sitt ledarskap?

 Hur ser de nyutexaminerade lärarna på utvecklingen av ledarskapet och vilka strategier

använder de sig av för att utveckla ledarskapet?

 Vilka uppfattningar har de om sitt ledarskap?

3. Avgränsningar

Då mitt syfte är att undersöka vilka föreställningar nyutexaminerade 1-6 lärare har kring sitt

ledarskap i klassrummet, har jag valt att enbart studera nyutexaminerade lärare som arbetar

för årskurs 1-6. Av bekvämlighet har jag även valt att göra min studie inom Stockholms län.
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4. Metod och material

I följande avsnitt redovisar jag den metod som jag använt mig av i min undersökning där val

av informanter, tillvägagångssätt och bearbetning kommer att presenteras. Vidare följer en

beskrivning av de etiska aspekterna som jag utgått ifrån i mitt arbete och slutligen behandlas

studiens tillförlitlighet.

4.1 Val och motivering av det empiriska materialet
För att på bästa sätt ta reda på hur nyutexaminerade lärare upplever, uppfattar och resonerar

kring sitt ledarskap i klassrummet, har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod för

insamling av material. Att använda sig av en kvalitativ metod har gjort det möjligt för mig att,

i linje med Larsen (2009:25) få en helhetsförståelse av det jag avser undersöka med mitt syfte,

till skillnad från den kvantitativa metoden där exempelvis enkäter används, som mer syftar till

att redovisa ett resultat mer siffermässigt (Larsen 2009:25). En nackdel med den kvalitativa

metoden är dock att det inte går att generalisera resultaten men Larsen (2009:27) menar att

man kan dra likheter/skillnader inom studien. Den kvalitativa metoden passade mitt syfte och

mina frågeställningar bäst eftersom informanternas syn/föreställning om att vara

nyutexaminerad lärare var i fokus.

En kvalitativ intervju kan vara ostrukturerad, semistrukturerad eller strukturerad, därför har

jag valt att använda mig av en semistrukturerad intervju som innebär att forskaren använder

sig av i förväg med bestämda frågor som ställs i en viss turordning. Jag menar på att min

intervjumetod närmast kan beskrivas som semistrukturerad intervju, eftersom jag under

intervjuerna utgick från en lista med färdiga frågor, som mina informanter besvarade i samma

ordningsföljd. Denna typ av intervjumetod förenklar bearbetningen av intervjumaterial

eftersom materialet inte blir lika stort som att låta informanterna prata helt fritt (Larsen 2009:

83-84). Att endast intervjua fem nyutexaminerade lärare innebär att det inte går att dra några

generella slutsatser om nyutexaminerade lärares föreställningar kring sitt ledarskap i

klassrummet, det är inte heller min avsikt med studien. Jag vill med denna studie nå en mer

beskrivande och meningsbaserad kunskap som den kvalitativa intervjumetoden ger mig, till

skillnad från den kvantitativa metoden. Min avsikt är att visa likheter/skillnader och få en

helhetsförståelse för informanters föreställningar kring ledarskapet i klassrummet (Ibid).

4.2 Urval

I min undersökning har jag valt att genomföra fem intervjuer med nyutexaminerade lärare,

varav fyra kvinnor och en man. Urvalet av informanter är byggt via bekantas nätverk och de
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är alltså inte slumpvis utvalda, informanterna har dock ingen koppling till varandra (Larsen

2009:44). Vid urvalet av intervjuerna har jag även valt att inte ta hänsyn till respondenternas

kön. Detta är för att jag anser att genusperspektivet inte är relevant i min undersökning då

studiens syfte och frågeställningar handlar om att studera vilka föreställningar de

nyutexaminerade lärarna har kring sitt ledarskap i klassrummet. Mina respondenter varierar i

ålder, ämnestillhörighet och arbetar i olika årskurser. Detta kommer dock vidare inte att

uppmärksammas eftersom det inte går i linje med syftet.  Jag är dock medveten om att mitt

empiriska material kan ha fått en påverkan av att lärarna skiljer sig i kön, ålder,

ämnestillhörighet och årskursbefattning.

Vid urvalet av respondenterna valde jag att utgå från två kriterier, det ena var att de inte hade

arbetet mer än tre år efter sin lärarexamen för att deras första tid som lärare skulle befinnas i

färsktperspektiv. Det andra var att jag skulle intervjua enbart årskurs 1-6 lärare för att jag

själv ska utöva mitt yrke i dessa årskurser och vill få en närmare inblick om just dessa

nyutexaminerade lärares föreställningar kring sitt ledarskap i klassrummet.

Vidare har jag valt att dessa nyutexaminerade informanter, som deltagot i min studie, ska få

vara anonyma och därmed angivit fiktiva kvinno namn för att hindra identifiering, utpekade

eller obehag inför min studie.

Mina fem intervjupersoner har utexaminerats mellan januari 2010 och juni 2012. Samtliga

hade sina första anställningar i grundskolans tidigare år och är kvar där än idag.

Tabell 1: Presentation av informanternas utbildning och i vilken årskurs de hade sin första

tjänst. De namn som används i tabellen är fingerade.

Anna Nora Jonna Annika Diana

Utbildning Gymnasiet

Fy/Ma

Senare år

Sv/So

Tidigare år

Sv/Ma/No/So/Mu

Tidigare år

Sv/Ma/No/So/Mu

Senare år

Sv/So

Arbetar i

årskurs

År 5-6 År 5 År 3 År 2 År 5

Anna

Anna examinerades år 2011 och blev tidigare års lärare inom fysik och matematik. Under

utbildningen arbetade Anna under 2,5 år som obehörig i olika skolor och hade privat

undervisningar för olika åldrar under sina pågående studier. Idag efter examen fick hon en

heltidstjänst som klasslärare för årskurs 5-6.
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Nora

Nora är en lärare i historia och religion. Hon blev utexaminerad i januari 2012 och har idag

arbetat som lärare för årskurs 5 i sju månader på en skola med cirka 450 elever. Hon hade

inga tidigare erfarenheter som lärare förutom de Vfu- perioderna som ingick

lärarutbildningen.

Jonna

Jonna har en lärarutbildning som sträcker sig från förskolan upp till årskurs 3. Hon är behörig

att undervisa i svenska, matematik, naturkunskap, so, bild och musik. Hon blev utexaminerad

januari 2011 och hade inga erfarenheter av att ha jobbat på förskola/skola före examen.  Det

var bara Vfu- erfarenheter som hon hade med sig i sedan tidigare. Idag arbetar hon som

klasslärare för årskurs 1-3.

Annika

Annika är utbildad till årskurs 1-7 lärare med svenska som inriktning för grundskolans

tidigare år. Hon blev utexaminerad vårterminen 2012 och hade ingen erfarenhet av att ha

arbetat i skolan innan examen förutom Vfu- perioderna. Idag har hon ett vikariat på 1,5 år

som klasslärare för årskurs 2 .

Diana

Diana tog examen våren år 2010. Hon är utbildad till Sv/ So lärare mot grundskolans senare

år. Diana ar ingen erfarenhet av att ha arbetat tidigare i skolan. Hennes tjänst idag är

ämneslärare för elever i årskurs 5.

4.3 Tillvägagångssätt
Jag började med att ringa runt till några utvalda grundskolor, varav samtliga var kommunalt

ägda. I en första kontakt med rektorer i respektive skola gav jag en kort presentation av mig

själv, min utbildning och syftet med studien (Bilaga 2). Samtliga rektorer anvisades mina

kontaktuppgifter såsom telefonnummer och mail- adress för att vidare framföra informationen

till tillägliga nyutexaminerade lärare som kunde tänka sig att medverka i min studie. Medan

jag väntade på svar började jag söka relevant litteratur och använde mig av skolans databas

såsom Google School och Eric. Jag sökte efter böcker, artiklar och avhandlingar som

behandlade ämnen, pedagogisk ledarskap, ledarskap, ledarstilar och nyutexaminerade lärare,

detta ur ett lärarperspektiv. Då tiden var begränsad och endast en lärare hörde av sig och ville

medverka i studien, tog jag hjälp av mina bekantas nätverk av skolor och nyutexaminerade

lärare. Fem nyutexaminerade lärare blev tillfrågade och alla fem var intresserade av att
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medverka i studien. Samtliga lärare blev tillfrågade om intervjuerna fick spelas in i

studiesyfte, och samtliga gav sitt samtycke. Vidare informerade jag informanterna (Bilaga 1)

om att de skulle anonymiseras så att varken namn eller personliga uppgifter skulle kunna

identifieras. De var införstådda med att de gjorde intervjun helt anonymt och att deras svar

inte på något sätt skulle kunna härledas till dem eller deras skola.

4.4 Intervjuguide och intervjuer
En intervjuguide gjordes (Bilaga 3) som ett stöd och för att säkerställa att jag fick med de

frågor som var relevanta för att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden

låg till grund och användes under alla fem intervjuer och de bestod av semistrukturerade

frågor. Detta för att vägleda informanterna tillbaka till uppsatsen syfte (Larsen 2009:80ff).

Jag har innan och under intervjun använt mig av Larsens och Kullbergs anvisningar om hur

man ställer frågor i kvalitativa intervjuer. Jag har i förväg funderat över vad jag ska fråga om

och hur frågorna skall formuleras. Jag inledde även intervjuerna med bakgrundfrågor som

handlar om till exempel informantens ålder eller tidigare arbetslivserfarenhet, för att ge

intervjun en mjuk öppning att inleda med frågor som är lätta att svara på Larsen (2009:80ff).

Intervjufrågorna växte utifrån studiens syfte och frågeställningar jag har valt att undersöka.

Som grund för intervjufrågorna har jag vad Larsen (2009) betonar, tänkt på hur viktigt det är

att frågorna är klara och tydliga, samtidigt om det inte är ledande frågor av ja- eller nej typ

som kan påverka informantens svar. Jag har även under intervjuerna ställt frågorna på ett bra

sätt och utgått från de färdigformulerade frågorna och bett informanterna att klargöra och

utveckla sina svar, vilket ledde till nya, intressanta kategorier. Jag har i linje med vad Larsen

(2009: 86-87) försäkrat mig om att de frågor som diskuteras under intervjun är relevanta för

undersökningens frågeställning.

Intervjuerna genomfördes enskilt med en lärare vid olika tillfällen, exempelvis i deras

klassrum eller i ett sammanträdesrum efter avslutad skoldag. Varje intervju pågick i ungefär

en timme och jag valde att spela in intervjuerna med en smartphone. Då intervjuerna spelades

in kunde jag vara aktiv och lyssna på informanterna vilket Kullberg (2004:113ff) framhåller

som nödvändigt för den intervjuande forskaren. Att vara aktiv och lyssna innebär enligt

Kullberg att engagera sig i de intervjuades svar istället för att tänka på nästa fråga (Ibid).

Inspelningen bidrog till en behaglig och trevlig stämning där intervjuerna vart effektiva då

informanterna slapp upprepa sig eller vänta in mig för att jag skulle behöva anteckna.

Dessutom gav det mig möjlighet att observera informanternas kroppsspråk såsom tonfall,
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gester, hållningar och ögonrörelser. Detta framhåller Kullberg som viktigt för att kunna tolka

informanternas reaktion vid frågor (Ibid).

4.5 Bearbetning
Intervjumaterialet bearbetades genom att jag lyssnade på en intervju i taget flera gånger och

transkriberade materialet så ordagrant som möjligt. I linje med Larsen (2009:101) och Stúkat

(2011:45) som menar, att om man transkriberar hela intervjun kan det bli för mycket att hålla

reda på, valde jag att spara tid genom att transkribera de relevanta och intressanta avsnitten.

Jag fokuserade på de svar som jag ansåg var relevanta för min undersökning och sorterade

bort det material som var mindre relevant för att besvara uppsatsen syfte och mina

frågeställningar. Jag var dock samtidigt öppen med att nya intressanta kategorier/mönster

skulle kunna växa fram under analysens gång.

Jag valde att ta bort vissa pauser, skratt och ovidkommande ord som jag ansåg var oviktiga för

uppsatsen syfte och frågeställningar. Upprepande genomläsningar av det transkriberade

intervjumaterialet bidrog till att jag fann likheter/skillnader och kategorier. Det valda

materialet sorterades därefter in under fem kategorier för att lättare kunna överblicka och

jämföra vad de olika respondenterna sagt. Detta analyserades därefter utifrån teorin.

De fem kategorier som har vuxit fram under analysen är;

 Nyexaminerad lärares upplevelse av övergången mellan utbildningen och yrkeslivet

 Nyutexaminerad lärares tankar kring ledarskap i klassrummet

 Utbildning och utveckling av det personliga ledarskapet

 Lärarnas erfarenheter och ledarstilar i klassrummet

 Tips till nya lärare

Dessa fem kategorier som har vuxit fram under analys av min bearbetning av materialet

kommer jag att utgå ifrån under resultat/analysdelen. Jag hade ständigt mitt syfte och mina

frågeställningar i bakhuvudet när jag arbetade med analysen.

4.6 Etiska överväganden
Till studien har jag tagit hänsyn till de fyra etiska principerna för vetenskaplig forskning som

tas upp i Stúkat (2011) intervju som metod. Dessa fyra principer är informations- och

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stúkat 20011:130). Då jag

skulle intervjua tillämpande jag informations- och samtyckeskravet där jag belyste

informanterna om studiens syfte, om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att

avbryta sin medverkande när som helst under pågående intervju. Detta framfördes även

muntligt, innan intervjun skulle påbörjas (Stúkat 2011: 131). Jag har även tagit del av
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konfidentialitetskravet som innebär att de medverkande anonymiseras. Informanterna var

införstådda med att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt dvs. att personuppgifter som

namn, ålder, skola samt kommun skulle anonymiseras för att informanten inte skulle kunna

identifieras av utomstående. För att öka anonymiteten har jag valt att återkommande benämna

samtliga lärare ”hon” då en av de intervjuade lärarna var manlig. Informanterna informerades

om detta både innan och efter avslutad intervju. Dessutom informerades de om att

resultatstudien kommer att publiceras och finnas tillgängliga på DIVA -portal framöver

(Stúkat 2011:131ff). Slutligen har jag tagit del av nyttjandekravet, som innebär att de

inspelningar som har gjorts kommer att förvaras i säkerhet och därefter raderas när arbetet är

godkänt. Informationen som samlats in kommer endast användas för forskningsändamålet,

dvs. för denna uppsats (Ibid).

4.7 Studiens tillförlitlighet

Den vetenskapliga undersökningens tillförlitlighet är en avgörande faktor för att resultatet ska

vara trovärdigt. Det talas därför om validitet och reliabilitet (Larsen 2009:41). Validitet

innebär att forskaren mäter det som hen avser att mäta i studien. Man kan också säga att

validitet handlar om att studien ska ha relevans och giltighet. Validiteten blir i den kvalitativa

studien mer förenad med forskarens roll än vid kvantitativa studier. Validiteten gör sig

beroende av hur handlingskraftig jag som forskare varit i min förmåga att i studien ifrågasätta,

granska och teoretiskt tyda mina resultat. Den egna förförståelsen bör också beaktas, är denna

som ”skapar” min tolkning av omvärlden (Larsen 2009: 81ff).

Reliabilitet innebär precision eller exakthet, det vill säga att min undersökning är tillförlitlig

och att informationen behandlas noggrant. Eftersom alla intervjuer var inspelade och

noggrant transkriberade kunde jag gå tillbaka och lyssna av inspelningarna och kolla igenom

det transkriberade materialet för att säkra mig om att jag uppfattat informanterna rätt. I

kvantitativa studier kan reliabilitet prövas genom att flera forskare genomför samma

undersökning vid olika tidpunkter och uppnår samma resultat. Detta visar då på en hög

reliabilitet. I kvalitativa intervjustudier är det svårt att tala om den typ av reliabilitet som

används i kvantitativa studier, då forskaren genom sin närvaro påverkar sina empiriska data.

Det kan till exempel vara så att informanten ger olika information olika dagar och till olika

intervjuare (Larsen 2009: 81ff). Jag menar att informanterna i min studie både kan ha

påverkats av mig som intervjuare och intervjukontexten. I min undersökning valde jag att

intervjua fem nyutexaminerade lärare för att få en fördjupad förståelse för vilka

föreställningar de har kring sitt ledarskap. Jag strävade efter att vara noggrann i min
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bearbetning av det empiriska materialet, även fast det handlar om ett antal informanter just för

att undvika att informanternas svar skulle blandas ihop eller misstolkas.

5. Tidigare forskning

I det här kapitlet redogör jag för den tidigare forskning som har relevans för det

intresseområdet som jag valt. Man har visat att de nyutexaminerade lärarna genomgår många

processer under första tid i yrket. Det finns exempelvis en omfattande forskning kring lärarnas

lärarsocialisation, både svensk och internationell. Det talas om vilka svårigheter och varför

nyblivna lärare har dessa under sin första tid i yrket samt konsekvenserna när den

lärarstuderande ska byta från elevperspektiv till lärarperspektiv. Nu är jag intresserad om

vilka förställningar nyutexaminerade lärarna har för sitt ledarskap i klassrummet. Flera

grundläggande redovisningar av forskningsfältet har gjorts, bl.a. Arfwedson (1993), Franssons

& Morbergs (2001) och Paulin (2007) som bland annat lägger fram sina studier om vilka

svårigheter nyutexaminerade lärare möter. Avslutningen av detta kapitel utgörs av en

sammanfattning.

5.1 Arfwedson

Arfwedson (1993:110), som är en verksam forskare på Didaktikcentrum, tar upp den

svårighet det blir för nyexaminerade läraren att under lärarutbildningens praktiska del, i

synnerhet praktikperioderna, ta steget från elevsituation till lärarsituation. Den studerande

tvingas att hoppa mellan de två situationerna och växla mellan elevens och lärarens perspektiv

på ett förvirrande sätt, som gör det omöjligt att tillägna sig det nya perspektivet,

lärarperspektivet, redan under utbildningstiden. Arfwedson (1993:110) poängterar vidare att

perspektivbytets alla konsekvenser inte klarnar förrän efter en tid som självständig lärare på

sin första tjänst. Den blivande läraren startar sin yrkeskarriär med mångårig erfarenhet från

sin blivande arbetsplats – som elev i skolan och med många föreställningar, förhoppningar,

drömmar och farhågor, som grundas i egna upplevelser på skolbänkar och i

undervisningslokaler. De egna erfarenheterna och förutfattade meningarna har utformats med

utgångspunkt i ett elevperspektiv och utifrån detta perspektiv är saken ofta relativt enkel: Att

man ska vara en bra lärare eller den omtyckta läraren från den egna skoltiden, eller kanske att

inte vara som någon annan lärare, som man minns som negativ motbild. Arfwedson

(1993:111) menar med andra ord, att man har en lång rad oprövade och därmed ofrånkomligt

bristfälliga realitetsanpassade föreställningar om sitt blivande yrke. Nyutexaminerade lärare

upptäcker att saken inte är fullt så enkel som den kan se ut från elevperspektivet. Här nedan
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presenteras en jämförelse mellan punkter som kan ske när den lärarstuderade ska byta från

elevperspektiv till lärarperspektiv (a.a.s.113).

Den lärarstuderande som elev: Den lärarstuderande som lärare:

1. Har arbetat ensam och bedömts

individuellt

Ska arbeta med elever och bedöma dem

(och bedöms av dem)

2. Har underordnat sig läraren och

gruppen

Ska leda gruppen/klassen och distribuera

uppgifter

3. Kontrollerades Ska kontrollera

4. Lärde sig enligt en av andra uppställd

plan

Ska planera själv och bedöma

undervisningsmaterial

5. Måste lyssna Ska prata

6. Hade ingen makt Har maktposition

7. Hade kamrater att arbete med, t.ex. i

grupp

Har kollegor, men arbetar ändå mesta tiden

ensam

5.2 Fransson och Moberg

Göran Franssons och Åsa Morbergs (2001), De första ljuva åren är en antologi som

presenterar en genomgång resultat ur en mängd forskning inom nyexaminerade lärares

erfarenheter från den första tiden i yrket. Studien visar återkommande svårigheter som

nyexaminerad lärare utgör under sin första tid som yrkesamma lärare. Fransson och Morberg

(2001) har i sin studie kommit fram till att de frekventa återkommande svårigheterna som

nyutexaminerad lärare utgörs är, av hantering av klassrumssituationer, disciplinfrågor,

konflikthantering, stress, pappersarbeten, utvärdering, föräldrakontakter, betygsättning,

undervisningsmetoder, att lägga undervisningen på rätt nivå samt känslan av otillräcklighet.

Forskarna hävdar även att nya lärare har svårt att förhålla sig till dessa och upplever

svårigheterna på grund av att de flesta är dåligt förberedda på den arbetsbelastning och det

ansvar lärarrollen innebär (Fransson & Morberg 2001: 121). Enligt Fransson är de första två

ovan nämnda punkterna, hantering av klassrumssituationer och disciplinfrågor, de allra

svåraste aspekterna att hantera för nyutexaminerade lärare och detta var något som förekom i

nästan alla undersökningar. Fransson påstår att de brukar beskrivas som bristande ledarskap

och tydlighet. Två andra aspekter som är återkommande svårigheter för de nya lärarna är att

det ena att lärarna brottas i början av sin tid med att utveckla sitt ledarskap och att hitta sin

förhållningsätt till elever och kollegor. Den andra aspekten är att lärarna upplever sin första

yrkesverksamma tid som problematisk när de försöker leva upp till den ambitiösa läraren

(Ibid). Det övergår oftast till att läraren känner sig otillräcklig och att detta leder till
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frustration när hon blir tvungen att sänka ambitionsnivån. Orsaken till denna frustration,

menar författarna, är obalansen som finns mellan de krav som ställs på läraren från föräldrar,

skolledning, kommunen, styrdokument och sig själva och de ambitioner och förväntningar

läraren har med sig från början och slutligen de möjligheter som finns på arbetsplatsen (Ibid).

Fransson betonar dock att vilka aspekter som upplevs som svårast är individuella och kan

skilja sig mycket åt bland de lärare som frågas. Studien som Fransson genomförde har visat

på att ledarskap är en process som kräver mycket tid och kontinuitet, men att det är i slutet av

första året som det avtar och läraren känner sig tryggare i sitt ledarskap (Ibid).

Vidare beskrivs det av Fransson och Morberg (2001:170) att de även finner i sin studie inslag

av kritik gentemot den grundläggande lärarutbildningen. Kritiken omfattar flera olika aspekter

och förhållanden, bl.a. balansen mellan ämneskunskaper och metodisk-didaktiska inslag i

utbildningen, svårigheter med att omsätta ämnesmässiga och att vissa delar av lärarutbildning

kan uppfattas som flummiga och kravlösa. Fransson (2001:171) menar att dagen

lärarutbildning är närmast att betrakta som en akademisk yrkesutbildning med begränsad

tillgång till yrkespraxis. Fransson (2001:199) som hänvisar till Carlgren, skriver att under den

grundläggande lärarutbildningen kan lärarstuderande bygga upp orealistiska bilder och

förväntningar om läraryrket. Dessa kombinationer med den egna begränsade erfarenheten av

att vara lärare kan sedan skapa osäkerhet och frustration i mötet mellan föreställningar och

realiteter. Carlgren (1990) i Fransson (2001:200), tillskriver vidare att man ofta inom den

grundläggande lärarutbildningen betonar hur det borde vara i skolan istället för att beskriva,

analysera och problematisera hur det faktiskt är. När lärarutbildningen framhåller denna

strävansinriktning om hur det borde vara, utan att hjälpa den nyexaminerade läraren konkret

på vägen i denna viljeplanering, finns en risk att glappet mellan den grundläggande

lärarutbildningen och skolverksamheten blir alltför stort att kunna överbryggas av läraren

själv. Fransson (2001:200ff) menar, Å andra sidan så är det inte så lätt att under en

högskoleförlagd del av den grundläggande lärarutbildningen utbilda för komplexa och

situationsbundna sociala situationer I ovan nämnda bok av Fransson och Morberg (2001: 171)

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 i Franssons och

Morbergs studie. 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
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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).

5.3 Arja Paulin

Arja Paulin (2007), har i sin studie Första tiden i yrket – från student till lärare, följt 25

nyblivna lärare där hon beskriver om de svårigheter lärarna möter i deras första tid i yrket.

Paulin (2007:40ff) talar om att en av de viktiga faktorerna i lärarblivandet är

lärarutbildningen. Den har betydelse för yrkessocialisationen och bildandet av läraridentitet.

Den lämnar spår och spelar roll i den process som inträdandet i yrket innebär. Många av dessa

lärare som Paulin följde, beskriver att de hade svårigheter med att organisera sin tid och det

arbete de hade samt att de hade bristande förmåga att hantera stress och hade en känsla av

otillräcklighet. När det gäller såväl den pedagogiska som den didaktiska sidan av arbetet, dvs.

själva undervisningen, har nyblivna lärare också en del svårigheter att hantera. En av dem är

planeringen och att hitta rätt nivå i undervisningen. Arbetet som ny lärare är tungt och många

uppger också att de har svårt med klassrumssituationen när det gälle konflikthantering,

disciplin och samarbete med elever. Lärarna uppger ett de inte vet hur de ska hantera sin

nyvunna ledarroll. Lärarna berättar att de också har svårt med att motivera eleverna, att

individualisera undervisningen, bedöma och ge betyg. Kunskap om allt detta är något flera

nämner att de saknar i sin utbildning. Paulin framför dock att, ”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 2007:43ff). 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 2007:46ff).
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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

(Ibid). Paulin ifrågasätter skolornas organisation och mottagandet av nya lärare, eller snarare

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

en som om att de blivit lämnade ensamma när de började jobba (Paulin 2007:161ff).

5.4 Forskningssammanfattning
Arwedson (1993), Franson & Morberg (2001) och därmed Paulin (2007) har samfällda

resultat från sina studier om vilka svårigheter som nyexaminerade lärare kan möta på under

sin första tjänst. Det gemensamma som forskarna först belyser som kan uppstå för en

nyexaminerad lärare, är när de byter perspektiv under lärarutbildningens praktiska del, i

synnerhet praktikperioderna när den blivande läraren tvingas hoppa och växla mellan två

situationer, elevens och lärarens perspektiv på ett förvirrande sätt. Arwedson (1993) och

Franson & Morberg (2001:199) som hänvisar till Carlgren, menar att den blivande läraren

startar sin yrkeskarriär med mångårig erfarenhet från sin blivande arbetsplats – som elev i

skolan och med många orealistiska föreställningar, förhoppningar och drömmar som senare

kan upptäckas i yrkeslivet inte fullt så enkelt som den kan se ut då man befanns sig i

elevperspektivet. Fransson menar att den första tiden handlar om yrkessocialisation, dvs. att

det sker en omställning för den nya läraren från att vara lärarstuderande till att vara en

yrkesverksam lärare. Processen i vilket detta sker karaktäriseras av att den nya läraren

socialiseras in i läraryrket. Denna process handlar först och främst om en förändring i den

nyutexaminerade lärarens livssituation vilket, menar han, kan upplevas som chockerande och

frustrerande. Paulin m.fl. (2007:40ff) talar om att en av de viktiga faktorerna i lärarblivandet

är lärarutbildningen. Den har betydelse för yrkessocialisationen och bildandet av

läraridentitet. Den lämnar spår och spelar roll i den process som inträdandet i yrket innebär.

Då endast den grundläggande lärarutbildningen betonar hur det borde vara i skolan istället för

att beskriva, analysera och problematisera hur det faktiskt är, finns en risk att glappet mellan

den grundläggande lärarutbildningen och skolverksamheten blir alltför stort för att kunna

överbryggas av läraren själv (Fransson 2001:199). Paulin m.fl. (2007) poängterar utifrån

lärarnas upplevelser att arbetet som ny lärare är tungt och svårt när den verksamhetsförlagda
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utbildningen endast har förberett dem på en bråkdel av vad yrket rent praktiskt innebär.

Lärarna anger exempelvis att de inte vet hur de ska hantera sin nyvunna ledarroll ute på fältet.

Sedan tycker de att det är svårt med att motivera eleverna, att individualisera undervisningen

och bedöma och ge betyg. Lärarna fortsätter att beskriva att de har dels svårigheter med att

organisera sin tid och det arbetet de har, samt att de har bristande förmåga att hantera stress

och har en känsla av otillräcklighet, dels att det även kan vara svårt med klassrumssituationen

när det gälle konflikthantering, disciplinfrågor och samarbete med elever. När det gäller såväl

den pedagogiska som den didaktiska sidan av arbetet, dvs. själva undervisningen, har

nyblivna lärare också en del svårigheter att hantera. En av dem är planeringen och att hitta rätt

nivå i undervisningen. Kunskap om allt detta är något som flera nämner att de saknar i sin

utbildning. Samtliga forskarna menar vidare på att många av de nyexaminerade lärarna

berättar om just vikten av stöd när man kommer ut i arbetet (Ibid).

6. Teorier

I detta avsnitt kommer teorier av olika författare utrymmas. Till en början presenteras de

relevanta teorier såsom, Wennberg & Norberg (2004), Stensmo (2008) och Ohlson (2007).

Avsnittet kommer sedan att avslutas med en kort sammanfattning av alla teorier.

6.1 Lärarens ledarskap

På senare år har det talats mycket om ledarskap - också i skolan. Rektorn har blivit skolledare

och läraren har blivit klassledare. Med andra ord är skolan en arbetsplats som alla andra

arbetsplatser i det fallet att det behövs ledare. Den har liksom alla områden mål att uppnå och

sträva mot. Lärarens uppdrag som ledare i skolan är att få eleverna att nå upp till de målen och

då klarar man inte sig enbart med pedagogiken, utan det krävs även ett bra ledarskap för att

kunna använda sina pedagogiska kunskaper (Wennberg & Norberg 2004:17).

Skolan ska erbjuda en möjlighet till lärande och till utveckling. Alla som arbetar i skolan ska

genom sitt förhållningssätt hjälpa eleverna till kunskap och inre ordning (Wennberg &

Norberg 2004: 18-19). Det blir ett svårt uppdrag om man som lärare inte är den naturliga

ledaren i klassrummet. Om ledarskapet hela tiden ifrågasätts förlorar läraren mycket tid på

det, istället för att lägga den tiden och sin kunskap på det som är viktigt för eleverna i klassen,
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”För att lärare skall kunna arbeta mot de mål läroplanen satt upp, krävs förutom ämneskunskaper

och pedagogisk kunskap om själva inlärningsprocessen också en medvetenhet om hur

ledarskapet hjälper läraren och eleven att gemensamt nå målen.

Ledarskapet är det smörjmedel som behövs för att en arbetsdag i skolan ska kunna ha lärandet i

fokus och inte cirkla runt ordningsfrågor. Ledarskapet gör det möjligt att få klassrumssituationen

att fungera ”(Wennberg & Norberg 2004: 19).

Stensmo (2008:7) menar att ledarskap i klassrummet handlar om att leda och organisera

verksamheten, men även om hur läraren hanterar den sociala situationen i klassrummet. Det

vill säga, lärarens sociala relationer till klassen och elevernas relationer till varandra i

undervisningens - och lärprocesserna. Ohlson (2007:63) tillskriver att ett ledarskap kan delas

in i två delar. Först handlar det om att skapa struktur genom planering, ingångssättning och

styrning. Sedan handlar det om att ge stöd, beträffelse och att skapa trygghet och öppenhet i

klassrummet.

6.2 Ledarkompetens

Stensmo (2008) skriver att en lärare i dagens skola bör ha minst tre kompetenser.

Ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. Med ledarkompetens menar han

att läraren ska kunna leda och organisera skolklassen som en arbetande samling. Att kunna

hantera frågor om elevomsorg, disciplin, ordning och att även kunna fördela elever i grupper

för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster ingår i ledarkompetensen. Läraren bör även

kunna individualisera elevers arbete och lärande. Doyle (refererad i Stensmo 2008:30ff)

menar att läraren har två uppgifter, dels att vägleda lärande och dels att upprätthålla ordning.

Han menar att vägleda lärande involverar ämneskunskap och kunskap om den kognitiva

lärprocessen. Medan den andra, att upprätthålla ordning, innefattar kunskap om klassrummets

socialpsykologi, den sociala lärprocessen och även effekterna av olika ledarstilar.

Ohlson (2007:70ff) anser att man genom att vara på ett visst sätt i klassrummet skapar sin

egen ledarstil.

Man kan själv påverka sitt ledarskap genom vissa kompetenser såsom att vara väl förberedd,

genom att kunna entusiasmera och engagera eleverna, att visa, förklara och vara tydlig. Som

ledare i klassrummet påverkar man eleverna genom sin erfarenhet, sin sinnesstämning och

personliga utveckling. Läraren är normförmedlare och det gäller att vara en god sådan. Ohlson

(2007:80ff) menar vidare att det också är av stor betydelse att gruppen fungerar ihop. Att den

gör det är ledarens ansvar och hon måste skapa trygghet i en grupp så att gruppmedlemmarna
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vågar vara sig själva. Det är därför viktigt att ledaren kan bygga upp relationen och skapa

förtroende mellan gruppmedlemmarna.

Arfwedson menar, att lyckas som lärare är inte alltid så lätt. Det finns inga allmängiltiga

regler för hur en ledare ska uppträda i ett klassrum, då människor är olika, lärare är olika

(Afwedson 1993:87). Maltén beskriver att det kan kännas både spännande och oroande att

vara en ny ledare i ett klassrum. Inte nog med att där finns en rad okända människor, som man

har att anpassa sig till, dessutom finns det en rad lokala förutsättningar, som kan vara

annorlunda än det man tidigare upplevt (Maltén 1995:248). Ohlson (2007:90) går i linje med

Maltén (1995:250ff) och menar att som nyutexaminerad lärare kan det vara pirrigt och

förvirrande att stå framför 30 elever i ett klassrum och som plötsligt på egen hand ska börja

leda klassen. Ohlson (2007: 93) menar att läraren ska använda det starka språket, det vill säga

målande beskrivningar och upprepningar. För ett bra ledarskap i klassrummet behövs det

exemplifiera och dramatisera, överraska och bryta mönster, använda sig av humor. Även

kroppsspråket kan vara av stort värde i det pedagogiska arbetet. Svedberg (2007:316)

presenterar en forskare; Eramies i en med studie från 1972 där 6000 elever blev tillfrågade om

vilka egenskaper som de främst värdesatte hos lärare. Här var det sociala kompetenser som

betonades, såsom att vara mänsklig och förstående, vara rättvis, ha humor, kunna undervisa

samt hålla ordning i klassrummet (Ibid). Kveli (1994:70) som är lektor, menar på att

lärarstudenter och nyblivna lärare känner sig spända och osäkra på hur de ska bemästra

undervisningsuppgiften. De är ofta oroliga för att de ska tappa kontrollen över klassen och

arbetet som ledare, så att undervisningen blir meningslös eller slutar i kaos och bråk. Oavsett

vilka omständigheter det än finns, så är det mycket att sätta sig in i. Det är många frågor som

kräver överväganden och val som nyutexaminerad lärare (Ibid).

6.3 Ledarstilar i klassrummet

Stensmo (2008:12) konstaterar att på samma sätt som elever är olika, är lärare olika. Lärare

har olika (livs-)erfarenheter, mål, personlighet, temperament och inställning till arbetet. Dessa

olikheter innebär att läraren måste söka ”sitt bästa sätt” att leda och organisera verksamheten i

klassrummet. En viss typ av ledarskap och undervisning passar en viss typ av lärarstil men

inte en annan typ osv. Som lärare måste man finna goda kombinationer av lärarens ledarstil

och undervisning, elevernas lärstil. Läraren måste söka efter ”sitt bästa sätt” att leda och

undervisa och eleverna måste söka efter ”sitt bästa sätt” att arbeta och lära”. Stensmo

(2008:12) menar på att det inte finns ett sätt att lära och undervisa som passar alla.
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Maltén (2000:62) menar vidare att hur vi är som ledare beror inte bara på personliga

egenskaper utan också vilken ledarskapsfilosofi vi tror på och försöker tillämpa i

klassrummet. Av Malténs forskningsöversikt framgår det inte att det finns någon medfödd

ledarpersonlighet. Ledarstilen formas med hjälp av kunskaper om ledarskap, i kombination

med praktisk erfarenhet. Att hitta sin egen stil tar emellertid tid (Malten 2000:63ff).

Det som påverkar vår ledarstil är enligt Ohlson (2007: 123) hur vi agerar som ledare och är

starkt förknippat med vår personlighet och ålder. Vi ändrar ledarstil i takt med att vi blir äldre

och får nya kunskaper och erfarenheter. Som ung och oerfaren ledare brukar man vara ganska

osäker där ledarollen oftast är stelbent och strikt. Våra egna erfarenheter av ledare har även en

stor betydelse för vilka ledarstilar vi väljer. Ohlson (2007) menar att hela vår uppväxt och

socialisation avspeglar sig starkt i våra ledarollar. Ohlson menar vidare på att alla ledare stöter

även på problem av olika slag. När ledaren känner sig osäker i sitt ledarskap, uppstår ofta

problem.

Ohlson (2007:121) skriver vidare, för att ständigt utvecklas är det viktigt att som ledare

studera andra ledare och låta sig inspireras av deras sätt att leda. Att öva är A och O. Ohlson

menar att det är oerhört viktigt att få tillfällen att båda lyckas och misslyckas som ledare.

Grundförutsättningarna är att studera sig själv, reflektera över hur det gick och fundera på

tänkbara förändringar för att förbättra sitt ledarskap till nästa gång. Ohlson (2007:122) menar

att som nyexaminerad eller långt erfaren lärare, når man sin utveckling av ledarskapet då man

kombinerar praktisk träning och erfarenhet med teoretiska kunskaper (Ibid).

Den tystamerikanske forskaren Kurt Lewin och hans kollega Ronald Lippit (1938) i Maltén

(2000:62) och Ohlson (2007:11ff), beskriver tre ledarstilar som ständigt återkommer i den

litteratur som använder det pedagogiska ledarskapet:

 Auktoritärt ledarskap innebär att ledaren själv tar alla initiativ och beslut och redogör

sällan med gruppen. Denna ledare styr gruppen hårt, tillåter inte att någon ifrågasätter de

beslut som fattas, ser dem som ansvarslösa människor och håller ett tydligt avstånd till

gruppmedlemmarna (Maltén 2000:63).

 Demokratiskt ledarskap innebär att ledaren accepterar sin ledarroll, fattar de nödvändiga

besluten men samarbetar med medarbetarna, tar hänsyn till allas åsikter, låter

gruppmedlemmarna ta aktivt del i planering, genomförandet av uppgifter och

tillsammans med eleverna fatta gemensamma beslut. Ledaren samarbetar aktivt med

gruppmedlemmarna och försöker stödja och stimulera kommunikationen i gruppen för
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att nå ömsesidig förståelse. Att vara demokratisk ledare innebär även att ledaren sprider

en känsla av säkerhet och de som leds upplever frihet. Ledaren framkallar kamratskap

och höjer sig inte över dem som leds utan ser dem som ”lika bra” (Maltén 2000:63).

 ”Låt gå ”-mässigt ledarskap innebär att ledaren visar sig passivt och tillbakadragen som

håller sig utanför, lämnar gruppen åt sig själva.  Detta för att ledaren oftast är svag och

inte vågar motsätta sig beslut som de underlydande fattar. Oftast innebär det att ledaren

av olika anledningar inte klarar den ledande rollen. Ledaren ger endast råd och

information om hon/han blir tillfrågad. Gruppen bestämmer vad de vill göra, när och på

vilket sätt som passar dem. Denna ledarstil kan förklaras med att den saknar ett

ledarskap (Maltén 2000: 63).

Både Maltén (2000) och Ohlsson (2007), liksom Svedberg (2007) går i linje med vararandra

och betonar att det inte går att rakt av uttala sig om vilket ledarskap som är bäst: det beror på

situationen. Man talar om utöver de tre ovan nämnda ledarstilar om en fjärde ledarstil

Situationsanpassat ledarskap (ibid).

 Situationsanpassat ledarskap

”Situationsanpassat ledarskap är en term som används för att beskriva ett ledarskap som är bra

även då situationen förändras” (Ohlson 2007:11ff). Maltén m.fl. (2000) menar att de bästa

strategier beror helt på de konkreta omständigheterna i klassrummet och ledarskaptes

utformning speglar vilken delegeringsgrad som ledaren bedömer som lämplig. En del klasser

kan släppas fria och ta större ansvar medan andra behöver styras betydligt mer. Även valet av

arbetsätt måste anpassas då de kanske inte gynnar alla elever. Svedberg m.fl. (2007)

rekommenderar starkt det situationsanpassade ledarskapet, som strävar mot ett funktionellt

ledarskap, där ledaren är flexibel. Där man väljer och anpassar ledarstilsvalet utifrån gruppens

sammansättning, gruppens förflutna samt medlemmarnas mognad och erfarenhet och utövar

det ledarskap som situationen kräver. Ett funktionellt ledarskap skall inriktas på att hjälpa

medarbetarna att finna bästa vägen till målet genom att analysera deras behov,

måluppfattning, förmåga att ta fram delmål och deras vägval (Maltén 2000:80). Men för att

lyckas med situationsanpassat ledarskap krävs det en pedagogisk talang hos ledaren att kunna

göra en situationsanalys och sedan välja den mest adekvata ledarstilen (Maltén 2000: 75-76).

Författarna menar att det krävs en bred beteenderepertoar, god stilanpassning, hög flexibilitet

och balanseringsförmåga för att den ska kunna utöva olika ledarskap och ha förmågan att
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välja den ledarstil som lämpar sig bäst för den aktuella situationen (Maltén 2000: 38-73) &

(Svedberg 2007:72).

6.5 Teorisammanfattning

Som tidigare konstaterats innebär ledarskap i klassrummet det mesta. Stensmo (2008) menar

att planering, kontroll, motivation, gruppering och individualisering är det absoluta som ingår

i ledarskapet i klassrummet. Stensmo m.fl. (2008) betonar vidare att ledarskap i klassrummet

även innebär att ledaren själv ska ha kompetenser. Ämneskunskaperna inte är de tillräckbara

kompetenser även om lärarens viktigaste funktion är att skapa möjlighet för eleverna att

tillägna sig kunskaper och färdigheter. Stensmo m.fl. (2008) menar att ledaren behöver ha

minst två till kompetenser såsom didaktisk och pedagogisk ledarkompetens. Det starka som

Maltén m.fl. (2000) betonar är ledarskapskompetenser, där läraren kan vägleda eleverna mot

avsedda mål och leda och organisera skolklassen som en arbetande familj.

Maltén m.fl. (2000), går vidare med att tilltala oss om att det inte är lätt som ledare, i

synnerhet för de flesta nyutexaminerade ledarna att lyckas i de delar som tidigare nämns.

Kveli m.fl. (1994) menar att nyblivna lärare oftast känner sig spända och osäkra i början av

sin karriär. De är oroliga för att de ska tappa kontrollen över klassen och arbetet som ledare,

så att undervisningen blir meningslös eller slutar i kaos. Nyblivna lärare har många

svårigheter för det finns inga specifika regler för hur en ledare egentligen ska uppträda i ett

klassrum. I studien av forskaren Eraimes som Svedberg (2007) presenterar, värdesätter

eleverna egenskaper hos en ledare som har, sociala kompetenser, humor och är rättvis, samt

den som kan undervisa och hålla ordning i klassrummet.

Stensmo m.fl. (2008:12) menar på att det inte finns ett sätt att lära och undervisa som passar

alla. En viss typ av ledarskap och undervisning passar en viss typ av lärarstil men inte en

annan typ. Som lärare måste man finna goda balanser av lärares ledarstil och undervisning

och elevernas lärstil. Maltén m.fl. (2000:59ff) menar att hur vi är som ledare beror inte bara

på personliga egenskaper för det finns ingen medfödd ledarpersonlighet. Som nyutexaminerad

eller långerfaren lärare, når man sin utveckling av ledarskapet och ledarstilen formas med

hjälp av kunskaper om ledarskap. Det i kombinationen med praktiska erfarenheter såsom

träning och erfarenheter med teoretiska kunskaper. Att finna sig egen stil tar tid. Ohlson

(2007:122) För att ständigt utvecklas som ledare är det viktiga att studera andra ledare och

låta sig inspireras av deras sätt att leda. Ohlson (2007:121) menar att få tillfällen att båda

lyckas och misslyckas som ledare är oerhört viktigt. Grundförutsättningarna är att studera sig
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själv, reflektera över hur det gick och fundera på tänkbara förändringar för att förbättra sitt

ledarskap till nästa gång. Det som påverkar val av vår ledarstil är starkt förknippat med vår

personlighet och ålder som ständigt utvecklas och ändras i takt med at vi blir äldre och får nya

kunskaper och erfarenheter. Ohlson(2007:123) belyser att hela vår uppväxt och socialisation

avspeglar sig starkt i våra ledarroller.

Maltén m.fl. (2000:63) menar att man kan finna fyra ledarstilar hos en ledare.  Den första

Maltén redogör för är det auktoritära ledarskapet som innebär att ledare själv tar alla initiativ

och styr eleverna hårt, inte tillåter att någon ifrågasätter de beslut som fattas och redogör

sällan med eleverna för ledaren ser ofta eleverna som ansvarslösa människor. Det andra

ledarskapet som stark rekommenderas av många teoretiker är den demokratiska ledaren som

accepterar sin ledarroll, fattar nödvändiga besluten tillsammans med eleverna, samarbetar, tar

hänsyn till åsikter, låter eleverna ta en aktiv del i planeringen och genomförande av uppgifter.

Maltén menar att det demokratiska ledarskapet beskrivs som att ledaren framkallnar

kamratskap och höjer sig inte över eleverna som leds utan ser dem som ”lika bra och viktiga”

(Ibid). Det tredje ledarskapet är en Låt- gå mässigt ledarskap där ledaren oftast visar sig

passiv, tillbakadragen och svag för att våga motsätta sig beslut som de underlydande fattar.

Denna ledarstil brukar förklaras med att ledaren saknar ett ledarskap eller klarar inte av att ha

den ledande rollen (Ibid). Det fjärde och sista ledarskapet kallas för situationsanpassat

ledarskap som innebär att ledaren är flexibel och har förmågan att beslut och växla mellan

olika ledarstilar även då situationen förändras. Ledaren väljer och anpassar även

ledarstilsvalet utifrån gruppens sammansättning, förflutna, mognad och erfarenheter och

hjälper eleverna att finna bästa vägen till målet. Ohlson (2007:11ff) m.fl. menar att det inte

går att rakt av att uttala sig om vilket ledarskap/ledarstil som är bäst för det är situationen som

avgör vad som anses vara lämpligt i både valet av arbetssättet och förhållningssättet till

klassrumssituationer.

7. Resultat och analys

I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet och analysen utifrån mitt syfte och mina

frågeställningar med valda citat från de genomförda intervjuerna med lärare om deras

föreställningar av deras ledarskap i klassrummet. Jag har valt i detta avsnitt redovisa citat som

visar på likvärdiga erfarenheter, men även citat som kan visa variationer i erfarenheter,

upplevelser samt uppfattningar. För att kunna sätta citatet i ett sammanhang har jag namngivit

den intervjupersonen som citatet utgår från med ett fiktivt namn. Citaten återger
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intervjupersonernas formuleringar. Viss redigering har gjorts där talspråk omsatts till

skriftspråk. Resultat presenteras utifrån fem kategorier som tidigare har nämnts.

7.1 Nyexaminerade lärares upplevelse av övergången mellan utbildningen och yrkeslivet

Under intervjuerna tillfrågades lärarna om vilka positiva och negativa erfarenheter de hade av

den första tiden som lärare. De intervjuande beskriver sin första tid som nyutexaminerad

lärare i både positiva och negativa termer. Samtliga intervjuade hade dock övervägande

negativa erfarenheter att dela med sig av. Att fyra lärare upplever att de var osäkra på sin

kompetens, sin roll som ledare och om ”de räckte till” som lärare och bär på negativa

erfarenheter, uppstod även i Fransson och Morbergs (2001) och Paulins (2007) studier.

Forskarna menar på att det har visat sig att nya lärare oftast har svårt att förhålla sig till yrket

och upplever svårigheter på grund av at de flesta är dåligt förberedda på den arbetsbelastning

och det ansvar lärarrollen innebär (Fransson & Morberg 2001:21). Två av informanterna

Jonna och Diana tänkte som lärarstudenter på ifall de skulle klara av att arbeta som lärare.

Jonna menade att det var exempelvis svårt att erövra ledarrollen som lärarstudent på Vfu-

perioderna, vilket gjorde henne väldigt osäker ifall man skulle klara av att arbeta som lärare.

Lärarna var oroliga över ifall de var för snälla, inte lika bestämda i sin roll och därmed för

unga. Att majoriteten av informanterna kände sig osäkra och rädda inför kommande yrket

redan som lärarstudenter, kan bero på vad Paulin m.fl. (2007:40ff) talar om att det finns ett

glapp mellan den grundläggande lärarutbildningens praktiska del och det verkliga

läraruppdraget som väntas för kommande lärare. Lärarna menar i linje med Arwedson (1993),

Fransson & Morberg (2001) och därmed Paulin (2007) att de viktiga faktorerna i

lärarblivandet är lärarutbildningen. Utbildningen har en betydelse för yrkessocialisationen och

bildandet av läraridentitet eftersom den lämnar spår. Maltén m.fl.(2005) tar vidare upp att det

blir inte är lätt som ledare, i synnerhet för de flesta nyexaminerade ledaren att lyckas i sitt

arbete som ledare då endast den grundläggande lärarutbildningen betonar hur det borde vara i

skolan istället för att beskriva, analysera och problematisera hur det faktiskt är (Ibid).

Visst brann jag för mitt valda yrke men som lärarstudent gick jag runt hela tiden och tänkte: Är

det här verkligen rätt för mig? Kommer jag ha den auktoriteten i ett klassrum som man förväntas

som lärare? Kommer jag kunna stå där och leda? Kommer jag verkligen klara av det? (Nora)

Annika menar att hon i slutet av sin utbildning kände att ”Herregud, ska jag bli lärare? Ska de

slänga in mig i ett klassrum och säga här är dina elever, lär ut till dem”. Både Annika och de

andra lärarnas föreställningar inför det kommande arbetet var många innan de

utexaminerades. Diana menar vidare att det inte var så extremt som hon trodde det skulle bli
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som nyutexaminerad lärare. Däremot upplevde samtliga lärarna att det var svårt med

ledarskap som nyutexaminerad lärare, av den anledning vad Carlgren (i Fransson 2001:199)

tar upp, att exempelvis hitta ens roll och veta hur man ska hantera sina nyvunna ledarroller ute

på fältet. Annika menade att hon var osäker i början av jobbet. Hon var osäker på vad som

kommer att fungera respektive inte fungera, men hon fick testa sig fram och göra sitt bästa.

Informanterna menade att ledarskapet är någonting man även lär sig på plats genom

erfarenhet.

Fel kommer man alltid att göra och det märks på plats, men då gäller det bara att reflektera och

rätta till felet under lektionen/../Backa och försöka se det på ett helt annat sätt, så har jag gjort

under mitt första år som lärare (Nora)

Idag känner samtliga lärare att de har hittat en del, men att de fortfarande i vissa situationer

får de tänka två gånger hur de ska vara, de menar på att man hela tiden försöker hitta en

balans genom att testa olika metoder. Läraren Jonna menar att man lär sig av det man gör.

Du lär dig av det dåliga någonting bra också. Det är små knep som exempelvis låta eleverna

vässa pennorna innan lektionen börjar för att undvika att det blir rörligt i klassrummet/../ Ens

ledarskap är något man lär sig på plats du lär dig att veta hur du ska agera och göra med olika

saker (Jonna)

Att majoriteten av lärarna betonar om hur viktigt det är för nyutexaminerad lärare att ha en

mentor första året som stöd, som exempelvis kan ge råd och tips, går i linje med lärarnas

berättelse i Fransson och Morbergs (2000) studie. Deras studie visade att många

nyutexaminerad lärare berättar vikten av stödet som de inte fick.  Då mina informanter blev

tillfrågade om de fick sådant stöd uppgav alla lärarna att de hade varsin mentor/handledare

som de träffar två gånger i månaden. Lärarna förklarar att deras mentorer/handledarna fanns

tillgängliga både när de kände att det var jobbigt i vissa situationer samt i stunder för att

kunna diskutera/ reflektera över sitt ledarskap, få rådgivning och ställa vilka frågor som helst.

Lärarna belyste vidare under intervjun att de hade önskat sig mycket från lärarutbildningen

innan de kom ut och började arbeta. Tre av de informanterna menade att det var svårt i början

som nyexaminerad lärare att lita på sig själv och ens kompetens, eftersom de var inte alls var

förberedda från sina studier. Arwedson (1993), Fransson & Morberg (2001) och Paulin (2007)

menar att en sådan upplevelse är förekommande. Lärare startar förvisso sin yrkeskarriär med

mångårig erfarenhet genom ett elevperspektiv på sin blivande arbetsplats. Detta

elevperspektiv innehållandes orealistiska föreställningar, förhoppningar och drömmar
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kommer dock i yrkeslivet att upptäckas inte vara fullt så enkelt som man i elevperspektivet

trott. Informanterna menade även på att de önskade att de hade läst och lärt sig mer om

didaktik och pedagogik under sin utbildning. Nora kände vid intervjun att hon inte hade fått

något konkret från utbildningen och att den inte innehöll något användbart inför yrket, i och

med detta var hon skeptisk till utbildningen och Vfu- perioderna. Hon resonerade på följande

sätt

Vi hade mycket praktik, men det måste ju även innehålla något meningsfullt. Inte att du ska

springa runt och kopiera papper till handledaren eller stå som ordningsvakt i klassrummet (Nora)

I jämförelse med Jonna och Diana så tyckte de andra informanterna att de hade fått både en ok

utbildning och Vfu- perioder. Självklart ansåg de att det har varit stressigt i början, men de

hade kommit in i yrket ganska bra för att de hade fått så mycket hjälp på vägen från Vfu:n där

de var ute och praktiserade 50% av tiden. Läraren Annika delade inte samma uppfattning, och

menade att man som lärare är inte ens är i närheten av det som lärarstudent gör i

lärarutbildningen.

Jag tycker inte att man lär sig mer än den teoriska delen, självklart är teoridelen även bra för

man blir lite pedagogisk, men som jag upplever min tid som student känner jag inte att det fanns

material på hur jag ska göra, såhär ska jag göra eller kan jag göra i exempelvis konflikhantering,

det fanns knappt didaktiska exempel för de ämnen man läste (Annika)

Anna och Diana går i linje med Annika och säger att de har ämneskunskaper, men att kunna

sina ämnen betyder inte att man kan undervisa i sina ämnen.

Vi lärare är kunskapsförmedlare, vi ska inte stå där och spänna våra muskler. Vi ska hålla det på

en enkel nivå som möjligt. Vi behöver lära oss hur vi ska förklara. Alla kan läsa på hög nivå

men hur ska vi förklara i lägre nivå? Man fick inte ens detta besvarat från Vfu- perioder. Det jag

behöver idag är denna grund, varför har jag inte lärt mig några tricks? (Anna)

Som lärarstudent och början av mitt arbete som lärare var jag rädd för jag kände mig inte expert

inom alla mina ämnesområden. Jag var rädd att jag om att jag inte kanske skulle kunna svara på

frågor eller kunna alla namn på fåglar och djur (Jonna)

Intervjupersonernas berättelser går ihop med vad Kveli m.fl. (1994) beskriver. Han menar att

nyblivna lärare känner sig oftast spända och osäkra i början av sin karriär. De är oroliga för att

de ska tappa kontrollen över klassen och arbetet som ledare, så att undervisningen blir

meningslös eller slutar i kaos.
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7.2 Nyutexaminerade lärares tankar kring ledarskap i klassrummet

Då var och en av lärarna blev tillfrågade om vad deras föreställning var om ledarskap i

klassrummet visade det sig att lärarna delade samma uppfattning om vad som ingår i ett

ledarskap i ett klassrum. Lärarnas föreställning går i linje med vad Stensmo (2008) betonar

om att ledarskap i klassrummet kan skiljas från skola till skola och även från klass till klass

men att det verkligen handlar om att ha god planering, att ha kontroll, visa motivation, skapa

och öka det hos eleverna, gruppering och individualisering (ibid).

Lärarna beskriver att de viktigaste beståndsdelarna att man som lärare bör komma väl

förberedd oavsett om man har haft en dålig dag, ha en god planering och organisera

verksamheten. Annika menar att som ledare är det viktigt att ha en tanke/syfte med allt man

gör och de planeringarna som har satts upp för den avsedda lektionen, veckan och månaden.

De menade vidare att det är lika viktigt att försöka göra lektionerna intressanta så att man har

med sig eleverna och behåller deras koncentration kvar. Anna menar att en ledare alltid ska

vara punktlig, inte kommer och går som den vill, pratar tydligt och högt, veta sin

taveldisposition, inte skriva snett, hur eleverna sitter i klassrummet, om det är någon som stör

ska man veta hur man ska hantera utan att tappa kontroll och börja skrika. Hon menar vidare

på att en bra ledare är även den som kan prata med en normal ton även då det kan vara rörligt

i klassrummet för att kunna överrösta dem. Med den normala tonen kan läraren sänka

ljudnivån i klassrummet. Anna menar att ”30 elever kommer ju alltid skrika högre än sig

själv”.

Två av informanterna Nora och Diana anser att ett gott ledarskap är även när läraren i ett

klassrum har tålamod för att orka ta sig igenom svårare perioder och har ett engagemang för

sitt yrke även fast man har jobbar i 20år. Vidare poängterar Diana att som nyutexaminerad

lärare måste man ha en egenskap som heter stark. Att visa framfötterna, vara stark i sitt

kroppsspråk, ha pondus och en bra självkänsla som ledare, vara tydlig och bestämd. ”Att vara

väldigt stark, känslokall på så sätt att inte blandad in känslor och inte ta åt sig” (Diana)

När du sänder ut klara signaler till både ledningen, kollegor och eleverna blir det på så sätt mer

harmoniskt i din klass.  Märker eleverna exempelvis att du inte har koll på läget så tar de över

och då är det kört (Anna)

Anna och Jonnas erfarenhet om varför en bra ledare inte ska vara allt för pratig, visa tecken på

stress går i linje med Ohlsons (2007) poäng om att läraren är en normförmedlar och det gäller
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att vara en god sådan annars är risken att det sprider sig eftersom eleverna väljer att bli som en

själv.

Är jag lugn blir mina elever lugna, detta för att jag visar att jag är trygg som ledare och kan min

grej //..// Jag kan även se i skolan att de lärarna som är stressade och babliga, är deras klasser

likadana.//..// Man får inte gripas av panik och bli stressad heller när man exempelvis letar efter

en bok, för det blir inte bra (Jonna)

Majoriteten av lärarna betonar att en bra ledare och en bra undervisning är då ledaren faktiskt

ser alla elever, tar in eleverna i undervisningen och ger dem utrymme för att diskutera viktiga

ämnen, försöker lyssna på alla och tar tag i konflikter och problem istället för att skjuta upp

det eller struntar i det. En bra ledare är den som verkligen brinner för sitt yrke och de ämnen

man håller i, jobbar utifrån målen och anpassa lektionerna så att alla eleverna ska kunna

uppnå målen.

Lärarna Jonna och Annika menar att ett gott ledarskap i klassrummet innebär att hela tiden

leda eleverna till de målen som är upplagda, att är hela tiden, som nyutexaminerad eller

erfaren lärare, alltid vara förberedd och ha planerade lektioner och sätta upp mål för varje

lektion. Detta går i linje med Noras förklaring; för att kunna visa eleverna vägen någonstans

och som ledare inte veta var eleverna ska ta vägen, hur ska då eleverna veta det själva.

Lärarna betonar vidare att de viktiga lärarkompetenser som anses vara goda i ett klassrum är

ämneskunskaperna. Dock framtonar lärarna att det behövs fler kompetenser hos läraren som

är lika viktiga. Tillexempel som gott ledarskap och att ämneskunskaperna inte är det

tillräckliga kompetenser, även fast deras viktigaste funktion är att skapa förutsättningar och

möjlighet för elever att tillägna sig kunskaper och färdigheter där Lgr11 står som grund.

Samtycket från lärarna går i linje med Stensmo m.fl. (2008) som menar att ledaren även

behöver minst två till kompetenser såsom didaktiska och pedagogisk ledarkompetens som

väger in lika mycket, dock framhäver lärarna och lägger tonvikten på att

ledarskapskompetensen är den viktigaste beståndsdelen i ett klassrum. Lärarnas resonemang

går i linje med vad Maltén (2000) tar upp, att utan någon slags ledarskapskompetens kan

läraren inte vägleda eleverna mot avsedda mål, leda och organisera skolklassen.

Under intervjun framkom det från de samtliga lärarna att det är oerhört viktigt även fast man

har funnit sitt ledarskap att ständigt utveckla den och vara mottagbar för allting nytt, för att

skolan/klassrummet ser inte likadan ut idag, som den gjorde bara för fyra år sedan. Anna och
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Diana understryker vikten av att nyutexaminerade lärare hela tiden behöver reflektera kring

sitt ledarskap och samtala med andra lärare för att ta till sig nya kunskaper och idéer:

Man tror efter en viss tid att man är fullärd, egentligen så kommer du alltid lära dig nya grejer,

ännu idag känner jag att jag lär mig något varje dag. Första året gav mig mest sen byggde jag

bara på mer och mer (Anna)

När du börjar du tro att du kan allt du, är det då du blir du den tråkiga läraren. Den tråkiga

läraren som kör på samma rutiner. Man ska egentligen alltid tro att man är halvdålig som lärare

för att utvecklas och kunna göra lektionerna roligare (Diana)

Läraren Annika går i linje med vad Diana menade, att utvecklingen har en stor betydelse även

i klassrummet.

Jag som är nyexaminerad och ung lärare som lever i moderna teknologin äger ingen Ipad. Men

jag måste vara aktiv i den världen för eleverna lever i den världen idag/../ eller om jag

exempelvis har en kollega som inte kan hantera en dator då blir det svårt med allt, för nästan allt

görs via datorn. Den ständiga utvecklingen är även bra för sig själv som ledare (Annika)

Samtliga av lärarna avslutar med att säga att som nyutexaminerad lärare är det viktigt att

ständigt utvecklas i alla områden och i synnerhet sitt ledarskap även fast man kommer från en

fräsch lärarutbildning och har jobbat ett till två år.

Jag tycker att man som lärare ska utveckla sig inte bara i sitt ledarskap utan i överhuvudtaget om

allt för det kommer nya teorier och undersökningar. Så finns det något nytt och bra så tycker jag

att man inte bara ska hålla sig till sitt.  Absolut ska man ha det som funkar men jag tror att de

bästa lärarna är de lärarna som är öppna för att hela tiden utveckla sig (Diana)

Läraren Jonna, menar idag att det finns många olika faktorer som spelar roll om vad som är

bra ledarskap och vad ledarskap innebär.

7.3 Utbildning och utveckling av det personliga ledarskapet

Wennberg och Norberg (2004) talar om att skolan är en arbetsplats som alla andra

arbetsplatser där det behövs en ledare. I skolan har läraren ett uppdrag som ledare att vägleda

eleverna till avsedda mål. För att läraren skall kunna arbeta mot de mål läroplanen satt upp,

krävs också en medvetenhet om hur ledarskapet hjälper läraren och eleven att gemensamt nå

målen. Wennberg och Norberg (2004:17) förklara att ledarskapet är det smörjmedel som

behövs för en arbetsdag i skolan. Tyvärr var det bara en av de tillfrågande informanterna som

hade gått en kurs inom ledarskap som utbildningen erbjudit.
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Jag har inte gått någon kurs inom ledarskap. På min lärarutbildning hade vi endast en kurs som

hette talkursen (retorik) som handlade om hur man som lärare/ledare ska tala inför publik

(Annika)

Även då samtliga lärarna hade gått en kurs var Jonna den enda läraren som hade gått en längre

ledarskaputbildning på 7,5 hp. Nora som hade läst en ledarskapskurs på 3,5 hp menar att

teorierna och den erfarenheten som kursen gav sitter någonstans inom en själv.”De små

detaljerna lever ännu idag omedvetet”. Detaljer som att gå runt och ge de en klapp på axeln

och uppmuntrar eleverna. Nora exemplifierar sin förhållningsätt då hon står och ska hjälpa

eleverna.

När jag hjälper eleverna står jag inte lutad över deras huvud, det vill säga jag har inte

fågelperspektivet utan snarare att jag sätter mig på huk och hjälper utifrån grodperspektivet

(Nora)

Även fast att lärarna hade gått en ledarskapsutbildning så kände de att det inte var tillräckligt.

Jonna hade valt att skriva om ledarskap i sitt examensarbete, ” Det gav mig mer kött på

benen”. Det Jonna menar är att om hon inte hade valt att fördjupat sig inom om ledarskap i sitt

examensarbete så hade hon inte känt sig trygg i ledarrollen, vilket är en viktig läraregenskap

som både Stensmo (2008) och Wennberg och Norberg (2004) redogör för. Lärarna framhåller

vikten av hur viktigt det är för både sig själv, som nyutexaminerad eller erfaren lärare att ha

utbildning inom ledarskap. Diana säger för att få en klass på 25 barn att fungera krävs en

ledare. Hela skolvärlden faller om inga ledare finns, vilket kan kopplas till Wennberg och

Norberg (2004:19) betoning om att ledarskapet är det som faktiskt gör det möjligt för läraren

att få klassrumssituationen att fungera.

Du är en ledare i klassrummet, du är lärare, det är ditt jobb att leda eleverna. Då är det viktigt att

man har en ledarroll och ledarskap för att eleverna ska förstå och lära sig någonting (Nora)

Diana förklarar sig med att säga; som lärarstudent måste man beröra ledarskapet eftersom det

är teorierna som får en att förstå vad ledarskap står för och det är genom praktiken som det

kan tillämpas. Dianas uppfattning går i linje med vad Maltén m.fl. (2000) redogör för, om att

alla lärare bör ha ledarskapskompetenser för att kunna vägleda en klass mot avsedda mål, leda

och organisera skolklassen. Läraren Annika, tillsammans med de resterande fyra lärarna,

önskar idag att lärarutbildningen hade satsat på en riktig ledarskapsutbildning där man får en

chans att tillämpa olika ledarstilar ute på fältet för att finna/skapa sin egen ledarroll i ett tidigt

skede. Detta diskuteras även hos Maltén (2000) som menar på att de nyutexaminerad eller

långerfarna lärare, når och formar endast sin utveckling av ledarskapet med hjälp av
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kunskaper om ledarskap, i en kombination med praktiska erfarenheter såsom Vfu- perioder

och teoretiska kunskaper. Det räcker inte att sitta och läsa i en bok, man behöver en mycket

längre och fokuserade kurs där lärarstudenter får konkreta tips.

Det måste man ha, och det är inget man lär sig på lärarhögskolan. Det är pinsamt om

lärarhögskola tror att 7,5 hp eller 3,5 hp kurs ska göra oss till ledare. Det finns inte på

världskartan/../ Ledarskapskursen ska vara mycket längre än så (Anna)

Läraren Anna förklarar även att då ledarskap är något man växer in behöver

lärarutbildningarna bli mer som yrkesutbildningarna där man är ute mycket på fält för att

kunna förstå och tillämpa teorin.

Informanterna talade vidare om deras förändringsupplevelse i ledarrollen som lärarstudent

och idag som nyutexaminerad lärare. Fyra av de fem informanterna delade samma upplevelse

om att det har skett en stor förändring från att ha varit lärarstudent till att ha varit ledare som

nyutexaminerad. Varför Anna inte ansåg att hon kände någon förändring i sin ledarroll

berodde på att hon alltid har vetat att hon är en informell ledare både som privatperson och

som lärare. Vilket går i linje med vad Ohlson (2007:123) belyser om att hela vår uppväxt och

socialisation avspeglar sig starkt i våra ledarroller.

Det här med att vara ledare kan du inte lära dig, det måste komma eller finnas inom dig. Det har

jag alltid haft i mig, då jag idrottat, träffat kompisar och hemma osv (Anna)

Den personen jag var för tre månader sedan är jag inte idag /../ Den personen som höll på och

utbilda sig för fyra år sedan är inte heller jag. Man utvecklas omedvetet/ medvetet hela tiden

under/efter sin utbildning och ännu mer när man väl har satt sin fot i läraryrket. Det är då man

börjar finna sig själv som ledare (Annika)

De fyra resterande lärarna menade på att när de blickar tillbaka kan de se en stor förändring

från att ha varit lärarstudent till nyexaminerad lärare i sina ledarroller. Det första som de

upptäckte var tålamodet och tydligheten. Diana menar att man var lite okunnig och kände att

man inte visste hur man skulle reagera i olika klassrumssituationer, ”Ska man skrika? Ska

man vara lugn?”. Lärarna har upptäckt utifrån erfarenheter i klassrummet att man som ledare

måste tänka i längre banor, inte ta för givet att allt man planerar och säger är förståndligt.

Jonna menar att vi arbetar med små samhällsvarelser där vi som ledare måste vara övertydliga

med och ifrågasätta ifall de förstår.

Jag har förstått idag att man måste förklara på längre nivå och förklara tydligt. Talar så att de

verkligen förstår (Annika)
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Samtliga lärare menar att man lär sig av både sina bra och dåliga erfarenheter. Detta går i

hand med Ohlson (2007:121) som menar på att det är oerhört viktigt att som ledare få

tillfällen att både lyckas och misslyckas för ett utvecklande ledarskap. Lärarna talar om att de

känner sig idag mycket säkrar och tryggare i sin roll som ledare än vad de gjorde som

lärarstudenter eller i början av arbetet. Lärarna menar att man visserligen behöver höra

uppmuntran och beröm av kollegorna men genom sina egna reflektioner, dokumentationer

och omdömen får man den indirekta berömmen som visar ifall man har gjort ett bra eller

dåligt jobb. Idag känner dessa lärare positiva upplevelser. Diana menar att ”Elever ser på en

med andra ögon, man får en helt annan pondus som lärare” medan Jonna upplevde det mer

som att ”Idag känner jag mig som ledare i nästan allt jag gör både som privatperson och

lärare”.

7.4 Lärarnas erfarenheter och ledarstilar i klassrummet

Under intervjuernas gång blev lärarna tillfrågade hur de har gått tillväga för att finna sitt

ledarskap i klassrummet. Många av lärarna delade samma tillvägagångssätt och men hade

därmed olika erfarenheter att dela med sig. Till en början kände alla lärarna att de inte hade

fått en möjlighet som lärarstudent, i synnerlighet under ledarskapskursen, att tillämpa olika

ledarstilar i klassrummet. Idag har de fått den möjligheten då de har börjat komma ut i

arbetslivet som nyutexaminerad lärare. Lärarna hade exempelvis tagit till sig det som de

trodde skulle passa en bäst och sytt ihop det med sina egna egenskaper och teorier. Annas

erfarenhet av utvecklingen av sitt ledarskap i jämförelse med de andra fyra lärarna, var att hon

hade vikariat i takt med sina studier vilket gav henne en möjlighet att tidigt göra en

uppföljelse/observationer av äldre erfarna lärare.

Ledarskap är något jag har lärt mig på egen hand då jag exempelvis har vikariat på olika antal

skolor och studerat andra ledare /../ Sedan fick jag testa mig fram i början som vikarie//..// Det är

experiment varje lektion och dag. Det här passande, det här passande inte. Man måste hela tiden

reflektera, varje dag i början, komma hem och skriva ner vad jag gjorde bra/dåligt och vad kan

jag förbättra (Anna)

Ohlson (2007) poängterar att våra egna erfarenheter av ledare har även en stor betydelse för

vilka ledarstilar vi väljer. Nora och Diana förklarar att någonstans inom varje människa finns

alltid en person som har fått en själv som ledare att komma dit man är idag. Lärarna menar att

de passionerade ledare som verkligen brinner för det de gör, lägger sin tid och själ utan att

kräva någonting tillbaka, är sådana förebilder som de har utgått ifrån när de har skapat sitt
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ledarskap. För Jonna och Annika var det bland annat handledare och kollegor som de hade

mött under sina korta Vfu- perioder.

För min del har det varit lärare både från högstadiet till lärare som man hade i gymnasiet och

kolloger man har idag som jag kan gå in och stå utanför dörren och titta hur de jobbar och tänka

tyst skit, sådär vill jag bli! ( Nora)

Det är något man gör själv även fast man har läst olika teorier //..// Självklart har jag plockar från

andra lärare jag har sett under och efter min utbildning men det är inte alltid det passar en själv

(Annika)

Det framkom från lärarna som Jonna och Nora att det som gav dem mest inspiration och

vägledning för att finna sin egen ledarroll som nyutexaminerad lärare, var genom att de fick

se hur olika ledare i olika klassrumsituationer är när de väl kom ut och började arbeta. Detta

är en viktig punkt som Ohlson (2007:121ff) betecknar för.  För att utvecklas som ledare är det

viktiga att studera andra ledare och låta sig inspireras av deras sätt att leda, att öva är A och O.

Ohlson (2007:121) går i linje med lärarnas resonemang om att det kan vara svårt att finna sig

själv som ledare men att det kommer med tiden. Även Franssons studie har visat på att

ledarskap är en process som kräver mycket tid och kontinuitet men, att det är i slutat av första

året avtar och läraren känner sig tryggare i sitt ledarskap. Nora som var en av lärarna tycker

inte att det är så svårt att finna sin egen ledarstil, för man märker om en ledarstil inte funkar så

tar det inte lång tid för en själv under samma lektion att ändrar ledarstilen.

Jag har följt olika lärare och fått se olika ledarstilar. Jag har sett ledarstilar jag har tyckt om och

ledarstilar jag inte tyckte om. Sedan är man som lärare annorlunda från person till person//..//

Man skulle kunna plocka lite här ifrån och där men det skulle inte göra mig till den jag är

idag//..// Vi är olika och det är bara jag själv som kan hitta mig själv som ledare och min

ledarroll (Jonna)

Lärarna uppfattar att ledarskap finns inom en själv. Både Jonna och Anna känner inte att det

är bara det ytliga man har läst under 3,5 åren på lärarutbildningen. Jonna känner att är en tyst

kunskap som kommer inifrån, vilken personlighet man själv har. Detta kan kopplas till Ohlson

(2007:123) som menar att det som påverkar val av lärarnas ledarstil är stark förknippat med

deras personlighet och ålder eftersom hela ens uppväxt och socialisation avspeglar sig stark i

lärarnas ledarroller. Sedan menar lärarna att de ser det som att ledarskapet måste komma

naturligt för att som lärare hamnar man i situationer där man inte längre kan spela ”Någon

man inte är”.



34

Den läraren som spelar ledare kommer när som att falla och bli synliga.//..// Det måste komma

naturligt, man ska hitta det som passar en själv, man ska inte vara sträng för att teorier bekräftar

att det är det bästa. Absolut kan man tillämpa olika ledarstilar men bara av ett syfte till att finna

sin egen roll för att lyckas leda (Annika)

Maltén m.fl. (2000:59ff) menar att hur vi är som ledare beror inte bara på personliga

egenskaper. I linje med Ohlson (2007) beskriver Maltén vidare att det finns inte ett medföddt

ledarskapspersonlighet. Det enda som påverkar ens ledarstil är den ständiga utvecklingen och

förändringen som sker i takt med att man blir mer erfaren och får nya kunskaper.

Under intervjun tillfrågades lärarna om de har reflekterad över hur de uppfattar sig som ledare

och vilka ledarstilar de finner hos sig själva. Lärarna förklarar att de kan variera i sina

ledarstilar beroende på vilken klass och hur situationen lyder men, att de redan när de går in i

klassrummet går in automatiskt in i en roll. Fyra av de lärarna förklarar att till en början som

nyutexaminerad ledare var de snälla och lät eleverna oftast trycka ner en. Denna typ av

ledarskap liknar vad Maltén (2000:63) kallar låt- gå mässiga ledarskapet. Ledaren visar sig

passiv, tillbakadragen och svag för att våga motsätta beslut som de underlydande fattar.

Maltén redogör för att denna typ av ledarstil brukar förklaras med att ledaren saknar ett

ledarskap eller klarar inte av att ha den ledande rollen. Ohlson m.fl. (2007) menar att

nyutexaminerade lärare oftast är den låt- gå mässiga ledaren för det blir inte så lätt när det

inte finns allmängiltiga regler för hur en ledare ska uppträdda i ett klassrum. Idag menar

lärarna att utifrån sina erfarenheter i linje med vad Ohlson (2007) tillskriver, att man måste

vara klar, tydlig, bestämd och inta ledarrollen på plats med hjälp av dessa och fler

kompetenser.

Man har förstått att som nyexaminerad lärare ska man komma ut och visa sina framfötter just för

att inte bli överkörd. Inte för hård men för att visa vem som ledaren/../När man har byggt upp en

tydligt roll kan man börja leka med balansen som man har funnit (Nora)

Läraren Anna har med långa erfarenheter inom yrket förstått att en bra egenskap som varje

lärare skall besitta är att vara den informella ledaren som styr och ställer ”Vi gör si vi gör så”.

Ohlson (2007) menar att det är viktigt att använda det starka språket för att kunna vägleda.

Informanterna la sedan vikt på att de idag inte ser sig själva som den demokratiska ledaren

även fast vid enstaka situationer är ödmjuka, lyhörda och skojiga. Nora och Anna förklarar att

de oftast inte låter eleverna bestämma.

Jag ser mig själv inte som demokratiskt eftersom jag inte lyssnar mycket på eleverna. Jag litar

inte på dem för jag tror inte på att eleverna i den åldern vet riktigt vad deras bästa är. Det är
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därför de ska lita på mig, jag vet vad som är bäst för de och deras framtid. Med enstaka ord

skulle jag nog säga att jag alltid är auktoritär, men omtyckt (Anna)

Annika och Jonna finner sig själva i en balansövergång mellan den demokratiska och

auktoritära ledarstilen. Att deras arbetsätt och uppfattning om vilka strategier är bäst går i linje

med vad Maltén m.fl. (2000) menar på att det beror helt på vilka omständigheter det är i ett

klassrum. Att en del klasser kan släppas fria och ta större ansvar medan andra behöver styras

betydligt mer något som Jonna tar upp.

Jag har ett varierande ledarstil beroende på situation. När jag har min klass får eleverna vara mer

självgående, inflytande och ha valmöjligheter. Sen finns det elever i klassen som inte behöver

valmöjligheter i enstaka situationer och då kommer den auktoritära sidan upp (Jonna)

Majoriteten av dessa lärare ansåg att de hade mer av den auktoritära ledarstilen pga. den

anledningen att kunna leda. Vad som kännetecknar för det auktoritära ledarskapet är vad alla

mina informanter menar på att ledaren själv tar alla initiativ och styr eleverna hårt, tillåter inte

att någon ifrågasätter deras beslut som fattas och redogör sällan med eleverna eftersom de ser

oftast elever som ansvarslösa människor (Maltén 2000:63) Lärarna menar att de har inte alla

dessa inslag som står för auktoritära ledarstilen men att de kan hitta sig själv som att vara

bestämda och allvarliga i deras ledarroll för de situationer som faktiskt kräver det. Lärarna

förklarar sitt val av ledarstil, att lärarrollen har fått mindre respekt och att eleverna har blivit

respektlösa de senaste decennier. Annika förklarar

Om jag jämför nu med min tid från när jag gick i grundskolan, vilket inte alls var allt för länge

sedan så respekterade och såg upp till mina läraren som någonting stort. Idag upplever jag som

nyutexaminerad lärare att det inte är lika seriöst, det är tuffare att vara ledare idag än vad det

kanske var för 10 års sedan.  Det tas inte på allvar och att man måste kämpa med sitt ledarskap

det för att det ska tas på allvar/../ Det behövs mer av den auktoritära ledarstilen för att skapa

respekt (Annika)

Annika och Anna menar att som ledare bör man ha inslag av det auktoritära ledarskapet för att

vara tydlig med vem som är pedagog och visa vem som är elev. Lärarna menar att

erfarenheter i klassrummet har visat på att respekten är A och O (Ohlson 2007). Med respekt

menar inte lärarna att elever skall vara rädda en, utan mer att de ser upp till en som en

förebild. Diana tydliggör detta med att säga; ”Man inte blir så mycket ledare om man inte har

en klass som vill följa en, inte lyssnar vad man säger, inte tar en på allvar och tycker att man

är hemsk”.
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Nora menar att hon alltid har sett det som att man som lärare ska vara den största diktatorn

som finns för det är läraren som egentligen planerar, bestämmer vilka tester eleverna ska göra,

hur fort/sakta det ska gå osv. Hon menar vidare på att det är viktigt att vara bestämd som

lärare och hon märker på sig själv att med tiden blir hon allt mer bestämd och tydligt om vad

som gäller. Nora menar däremot inte i den bemärkelsen om att vara en sådan diktator som står

i klassrummet och pekar fingret åt eleverna.

Nu ska vi arbete med det här tre sidorna i matematikboken och ni som blir klara får ta fram sina

extrastenciler/../ Jag försöker hålla det här med att jag ändå är läraren och därför håller jag mig

till den auktoritära ledarstilen samtidigt som jag ändå sätter mig på huk när jag hjälper

eleverna./.. /Det är inte mitt jobb att göra eleverna till militärer, men jag är här för att undervisa

dem och vägleda de mot de målen som finns (Nora)

Vidare visar det sig att alla lärarna är överens om att det är minst lika viktigt att ha en ledarstil

som att ha flera ledarstilar i bagaget. Lärarna använder ordet ”balans” som står för ” Läraren

måste hitta rätta tillfällen”. Med tillfällen förklarar Diana och Jonna på att kunna veta eller

hitta tillfällen när det är ok att skämta eller när det är aktuellt att inta en bestämd ledarroll.

Detta är vad Ohlson m.fl. (2007:11ff) menar att det inte går att rakt av att uttala sig om vilket

ledarskap/ledarstil som är bäst för det är situationen som avgör vad som anses vara lämpligt i

både valet av arbetssättet och förhållningssättet till klassrumssituationer. Maltén (2000:63)

beskriver denna typ av ledarstil som situationsanpassad ledarskap som står för att ledaren är

flexibel, har förmågan att fatta beslut och växla mellan olika ledarstilar även då situationen

förändras. Anna går vidare med att förklara att kunna vara en sådan situationsanpassad ledare

är en viktig faktor, ”Det inte är kul att hela tiden vara allt för seriös med eleverna och inte

heller kul att skoja bort tiden för eleverna kan tappa koncentrationen och förståndet”. Lärarna

Nora och Jonna tycker att en bra egenskap hos en lärare är att ha humor med eleverna.

Lärarnas uppfattning om vilka egenskaper som anses vara goda hos en ledare går i linje med

Eramies studie där elever visade på att de värdesatte egenskaper som hör till de sociala

kompetenserna. Att vara mänsklig och förstående, rättvis och ha humor Svedberg (2007:316).

Lärarna är eniga om att som ledare bör hon/han ha sociala kompetenser för elevernas skull,

dock betonar det att det har märks av att man inte kan vara allt för snäll heller, för då är risken

att eleverna tar över och tänker ”Den här är den läraren som bara ler och är så snäll”. Jonna

menar att den snälla sidan av henne använder hon endast vid behov. Anna väljer vid tillfällen

då hon har smågrupper, ha det lite mer hemtrevligt genom att låta eleverna sitta hur de vill

och lyssna på lugn musik.
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Men detta för att man kan släppa på sig själv mer när de från att ha varit 24 elever till 14 /../ När

jag har min helklass i stor grupp har jag en annan förhållningsätt, jag är mer den auktoritära

ledaren gentemot då jag har halvklassen två gånger/veckan där jag kanske är mer den

demokratiska ledaren/../Erfarenheter lär en och situationer avgör! (Anna)

Lärarna tycker idag att de kan känna av sin klass när det är läge att skoja och när det är läge

att vara seriös. Annika menar att den balansen som ledare finner man med tiden. Idag

upplever hon att en utveckling sker hela tiden och att hon har övergått från att ha varit den

osäkra och arga för ingenting till att verkligen bygga upp sitt tålamod och förståelsen för varje

situation som sker. Att man som ung och oerfaren ledare brukar vara ganska osäker är vad

Ohlson (2007) menar på att det oftast uppstår en stelbent eller strikt ledarroll. Annika menar i

linje med Ohlson (2007) att när man känner sig osäker i sitt ledarskap, uppstår oftast problem.

Men jag kan känna att jag är på en god väg mot den goda balansen där jag vet mer hur ja ska

reagera i vissa situationer. Sedan berömmer jag mina barn mer än vad jag som nybörjar gjorde

för jag visste inte hur jag skulle göra det och hur man skulle göra. Man blir med tiden mer

pedagogiskt.  Jag är mer den som reflekterar över min förhållningsätt gentemot barnen (Annika)

Lärarna menar att de är situationsanpassad i sitt val för undervisning, vilket kan kopplas till

vad Maltén redogjorde för vad som kännetecknar situationsanpassat ledarskap. Att Nora och

Annika försöker se över varje individs bakgrund då de exempelvis planerar går i linje att vara

en situationsanpassad ledare som väljer och anpassar ledarstilsvalet även utifrån gruppens

sammansättning, förflutna, mognad och erfarenheter och hjälper eleverna att finna bästa

vägen till målet. Nora menar att vissa av hennes elever kanske har föräldrar med akademiskt

bakgrund där de har ett halvt bagage med erfarenheter och kunskaper, medan andra elever har

kanske föräldrar som är analfabeter, icke studerande eller är ensamstående. Som ledare

försöker lärarna och tycker att det viktigt att ta hänsyn till dessa och många fler faktorer som

har en påverkan både för eleverna men även för en själv som ledare. Att vara

situationsanpassad och kunna möte varje elev där de just befinner sig i är en viktig egenskap.

De tre lärare resterande lärarnas uppfattning går i linje med Annika och Nora.

Alla elever har exempelvis inte en dator, vilket många ofta tar givet för, alla elever lever inte i

den tekniska världen, föräldrarna kanske inte ens är tekniska, de kanske är analfabeter, sedan

har man elever som lär sig bäst att lära sig läsa och skriva via datorn medan andra via böcker

och spel./../Det kommer alltid finnas några elever som hinner göra klart flera sidor än andra och

har jag exempelvis en elev som har någon diagnos, då måste jag anpassa mig mer efter den

elevgruppen jag har och den eleven/../Man måste se över alla olika metoder och tillämpa de på

ett varierande sätt med de gamla och de nya metoderna, tycker jag (Annika)
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Jonna och Diana menar att även de försöker vara flexibla och situationsanpassade i sina

lektioner genom att ta in något nytt de har hört på väg till jobbet via nyheterna, samtidigt som

de håller sig till sina planerade lektioner. Lärarna var eniga om att ledarrollen alltså ändras för

varje klass och elevgrupp man har. Nora menar att ens klass påverkar ledarskapet i olika

uträckningar. ”Har jag en klass med 20 genier då kan jag sätta min ledarroll på en högre nivå.

Min fokus ligger på att vägleda de och göra uppgifterna. Sen om jag får klass med tjugo

elever med speciella behov, då måste jag veta och räkna med att ha tålamodet att mina

lektioner kan bli avbryta, eleverna kommer komma sent och göra massa annat på lektionen.

Därför bör ens ledarroll och ledarstil anpassas efter eleverna och de lektionerna man har satt

upp. Stensmo m.fl. (2008:12) trycker vidare på att det inte finns ett sätt att lära och undervisa

som passar alla. En viss typ av ledarskap och undervisning passar en viss typ lärarstil men inte

en annan typ osv. Som lärare måste man finna goda balanser mellan lärares ledarstil och

undervisning och elevernas lärstil. Precis som Jonna menar på att man behöver en sådan

balansövergång och de kommer med erfarenheter går i linje med Ohlson (2007).

Jag använder olika ledarstilar, ibland går jag tillbaka det till den gamla traditionella ledarstilen,

ibland är jag mer den ”nya”, demokratiska. Du väljer din ledarstil efter elevsituationen. Du är

inte en och samma hela tiden/../ Man hittar en balans tillslut hur man ska göra och ibland

behöver man vara lite strängare, lite hårdare, lite bestämmare och ibland behöver man släppa lite

men detta märker man med tiden och erfarenhet (Jonna)

Med den nya menar Jonna att vara den demokratiska ledaren som accepterar sin ledarroll,

fattar nödvändiga beslut tillsammans med eleverna och involverar de in i planeringar,

genomförning av uppgifter, samarbetar och tar hänsyn till åsikter. Maltén menar att det

demokratiska ledarskapet beskrivs som att, ledaren framkallnar kamratskap och höger sig inte

över eleverna som leds utan ser dem som ”lika bra och viktiga” (Maltén 2000:63).

7.5 Tips till nya lärare

Som avslutning på intervjun tillfrågades lärarna om de hade några råd att ge till alla

lärarstudenter som snart ska ut i arbetslivet. Flera lärare poängterar hur viktigt det är att ta det

lugnt och att anpassa sig till skolans koder och traditioner. Diana menar att när man kommer

till en ny arbetsplats är det lätt att tro att man måste ”Visa framfötterna”. Med det menar hon

att det inte är så viktigt utan att det är bättre att man behåller lugnet och agerar stabilt. Jonna

råder det som hon lärde sig från sin utbildning där en seminarium ledare talade om för henne.

Tänk på att när du kommer ut och ska arbeta, försök inte ändra på någonting första året, följ

strömmen, ta till dig så mycket du kan, försök att ta till dig allt du får av dem. Efter ett år när du
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har byggt upp en relation med de där de gillar dig, tycker om dig då kan börja ta in dina idéer lite

smått (Jonna)

Däremot tyckte Annika och Anna att som nyutexaminerade lärarna ska man ta för sig och

känna; nu jävlar är det på riktigt och det ska bli roligt att äntligen få jobba efter allt man har

lärt sig och tagit till sig och att få visa allt man har med sig.

Ett tips är att vara öppen för allt, ta emot förslag men även vara ärlig, säga ifrån när de behövs

för att inte tryckas ner. Det måste få ta den tid det tar att få jobba sig in i yrket. /../ Tillåt mig att

få koncentrera mig på att vara lärare, Våga fråga! (Nora)

Samtliga lärarna menar vidare att man ska ha det klart för sig och vara bredd på att man inte

kommer ha svar på allt som nyutexaminerade lärare, men man får lugna ner sig och tänka på

att man lär sig med tiden, så länge man är väl förberedd och brinner för sitt yrke så går det bra

för en! Även Annika och Jonna påpekar hur viktigt det är att för alla nyutexaminerad lärare

som kommer ut och skall börja arbeta. Var inte rädda om att fråga efter hjälp oavsett vad det

handlar om. Jonna delar med sig sin upplevelse som hon tror många kan känna i igen sig när

de väl kommer ut och börjar arbeta

I början kände jag att jag inte vågade fråga efter hjälp eftersom jag var rädd att de skulle tänka

vad är det jag egentligen har lärt mig under mina 3,5 år på lärarutbildningen? Men man ska inte

tro att bara för att man har en utbildning ska man fixa allt, utan snarare det är bättre att fråga om

hjälp än att stressa upp sig i onödan. Man måste kunna tro på sig själv och att man faktiskt kan

mer än vad man själv tror

Anna och Nora råder vidare att det är viktigt att ta sitt uppdrag på ytterst allvar, att förstå vad

man ger sig in på och vilket ansvar man har, vilken roll man har och vilken stor betydelse den

rollen har”

Tänka på att inte döma sig själv för mycket så att man börjar känna att ”det här kan inte jag, det

här kan jag inte heller/../ Utan att man faktiskt måste förstå att vi alla lär oss mycket när vi

kommer ut och arbetar som lärare, det är då vi blir de riktiga lärarna (Anna)

Lärarna som har medverkat i min studie menar att man som nyutexaminerad lärare ska man

våga vara aktiv på möten komma med några enstaka förslag och våga hamna i diskussioner.

Inte vara tysta och lyssna på de äldre erfarna lärarna för att de kan mer än en. Anna tycker,

”Fine de kan mer än en men man måste tänka på att vi kommer från en utbildning som är

mycket fräschare än deras”. Samtliga lärarna förslår att de ”nya lärarna” ska ta hjälp av

erfarna lärare på skolan. Annika frågade själv ett antal lärare om vad de ansåg vara det
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viktigaste man bör kunna som lärare i årskurs 1 och fick då flera bra svar som kom till hjälp

då hon skulle planera sin undervisning. Resterande lärarna avslutar med att förklara att fallet

inte kan se likadant ut för alla nykomna lärare, men oavsett vad ska inte man behöva vara

rädd. Ett tips som lärarna angav vid dåligt bemötande, vara att man får visa sig vara duktig

och att man är ”här” för att lära sig arbetet. Läraren menar att man ska absolut inte tänka på

att man är ny, man får tänka att det här är mitt jobb och jag har varit här hur länge som helst.

Diana rekommenderar nyexaminerade lärare att läsa: Överlevnadshandbok för nya lärare av

Harkort Berge & Nilarp. Vilket hon tycker att hon hade stor nytta av under sin första tid som

ledare.

8. Avslutande diskussion

I detta avsnitt kommer jag att diskutera kring de slutsatser som mitt resultat visat och redovisa

mina tankar kring arbetet utifrån mina frågeställningar. Slutligen lämnar jag förslag på vidare

forskning.

Uppsatsens syfte var att ta reda på vilka föreställningar de fem nyutexaminerade lärarna har

kring sitt ledarskap i klassrummet. Jag använde mig av följande frågeställningar: Vilka

ledarstilar upplever de nyutexaminerade lärarna att de använder sig av? Vilka utmaningar

möter de nyutexaminerade lärarna i sitt ledarskap? Hur ser de nyutexaminerade lärarna på

utvecklingen av ledarskapet och vilka strategier använder de sig av för att utveckla

ledarskapet? Vilka uppfattningar har de om sitt ledarskap?

Vilka föreställningar nyutexaminerade lärare har för sitt ledarskap i klassrummet kan förstås

utifrån hur de identifierar sig med och förhåller sig till yrket. I min studie har de nyblivna

lärarna framhållit många relevanta termer. Den första termen var lärarutbildningen. Denna

term berördes av alla informanterna och ansågs personligen viktigast för dem. Att fyra av de

fem lärare i början av sitt yrke upptäckte att de var osäkra på sin kompetens, på erövra

ledarskapet i klassrummet och ifall de skulle räcka till i sin som roll som ledare, visar på vad

Paulin m.fl. (2008) menar på att lärarutbildningen sätter sina spår hos lärarstudenter. Lärarna

förklarade att även om det var en dröm som skulle gå i uppfyllelse kändes det samtidigt

skrämmande för att de inte alls var väl förberedda från sina studier. Majoriteten menade att

detta beror på att som lärarstudent kände de inte att de hade fått dessa kunskaper och

analysverktyg i form av didaktiska och pedagogiska ledarkompetenser för att kunna leda

grupper och klasser och ta hand om både elevers lärande, fostran och utveckling enligt
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skolans mål och intentioner. Detta visar på hur väsentligt det är att lärarutbildningen arbetar

mer med lärarstudenters medvetenhet om vad läraruppdraget, i synnerlighet, ledarskapet

innebär och ger dem möjligheter till att utveckla förmågan att relatera det teoriska till

praktiken i det dagliga arbetet.

Även då lärarna var införstådda med att skolämnena är lika viktiga för läraren, tycks de vara

eniga om att för överhuvudtaget kunna komma undervisningen i ett ämne, behöver den nya

läraren först klara av klassen. Lärarna uttrycker sig om att kunskapsgrunden för läraryrkets

utövande är ledarskapet. Utan att ha grundläggande ledarkompetenser som att hantera

grupper, samtal, ha strategier för konfliktlösning, kunna utveckla elevernas förmåga att utföra

skolarbetet på allt effektivare sätt kan det sluta illa. Informanterna framhåller inte bara vikten

av hur viktigt det är att lärarutbildningen ger alla lärarstudenter möjlighet att läsa

ledarskapskurser. Det har även visat sig i studien att det är minst lika viktigt att

ledarskapskurserna är betydligt längre än 7,5 hp och 3,5 hg och mer fokuserade. Detta för att

ge en möjlighet att tillämpa och beröra olika ledarstilar ute på fältet för att kunna vägleda en

klass mot avsedda mål, leda och organisera skolklasser (Maltén 2000). Då flera lärare uppgav

att ledarskap är något som läraren växer in i, visar det på att lärarutbildningen behöver bli mer

som yrkesutbildningar där ledaren är ute på fältet för att kunna förstå och tillämpa teorier om

ledarskap.

Flera av lärarna som intervjuades i min studie hade gått en kurs i ledarskap, men trots detta

hade de upplevt en utmaning med att leda ute på fältet. De beskriver bland annat att kursen

inte varit tillräcklig eftersom de inte fick möjlighet att komma ut och tillämpa teorier i

praktiken. Lärarna, i synnerlighet Annika som inte alls hade någon erfarenhet av

ledarskapskurs, önskar att de fick studera andra lärare och pröva på olika ledarstilar för att

finna/skapa sitt ledarskap i ett tidigare skede. Flera av de lärarna menar på att i början av sitt

arbete har ledarskapet hela tiden ifrågasätts och att de både har förlorat tid och energi, istället

för att fokusera på allt annat som är nytt. Studien har visat att i linje med Maltén (2000) att

som nyutexaminerad eller långerfaren lärare, når man sin utveckling av ledarskapet och at

ledarstilen formas med hjälp av kunskaper om ledarskap. Det i kombinationen med praktiska

erfarenheter såsom träning och erfarenheter med teoretiska kunskaper.

Lärarna i min studie har visat på att de har på egen hand funnit sitt ledarskap. Majoriteten

uttryckte att de har utgått från passionerade ledare som verkligen brinner för det de gör, lägger

ner sin tid och själ för sitt arbete för ett personligt utvecklande ledarskap. Däremot betonade
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informanterna att den mest givande inspirationen och vägledningen var när de som

nyutexaminerade lärare kom ut och började arbeta. Arbetet gav vad lärarna menar, en

möjlighet att tillämpa sina teorier, studera andra ledares sätt att leda, samtala med dem för att

ta till sig nya kunskaper för att sedan själva utveckla sitt ledarskap. De menar vidare på att de

dagligen fick testa sig fram med teorier om ledarskap och använde sig av reflektioner för att

upptäcka vad som gick bra respektive mindre bra.

Som tidigare nämnt kände sig fyra av de fem informanterna osäkra i början av sin första tid

pga. sin kompetens och sitt sätt att leda. Dock anser jag att det inte direkt har påverkats eller

kan ha förknippas med vad Ohlson (2007:123) benämner, lärarnas personlighet och ålder.

Studien har istället visat att det som påverkat mina informanters val av ledarstil är deras

tidigare erfarenheter till yrket. För de nyutexaminerade lärare som kommer ut både som unga

och oerfarna ledare till läraryrket visar en osäkerhet i sitt sätt att erövra sitt ledarskap och

börja leda sin klass. Ohlson (2007) menar på att det oftast uppstår en stelbent eller strikt

ledarroll. Detta kan jag koppla ihop med min tolkning om att lärarna oftast väljer att tillämpa

två typer av ledarstilar: Låt-gå mässigt ledarskap som beskrivs till stelbent och ett auktoritärt

ledarskap som närmast beskrivs som strikt. En ledare som går ifrån sin ledarroll och låter

eleverna ta över intar den ett låt- gå mässigt ledarskap som innebär att ledaren framträder

passivt och låter eleverna bestämma i klassrummet vilket kan leda till att det blir oroligt och

stökigt (Maltén 2000:63). Ett auktoritärt ledarskap innebär att ledaren själv tar alla initiativ

och styr eleverna hårt. En sådan ledare tillåter inte att någon ifrågasätter besluten som denne

fattar. Den ledaren redogör sällan med eleverna eftersom han/hon ser dem som ansvarlösa

människor (Ibid). Dock har studien visat att majoriteten av mina informanter även då de var

osäkra valde att hålla fast vid de första undervisningsstrategier som fungerar, det vill säga det

auktoritära ledarskapet för att säkerställa sig över att allt är under kontroll.

Lärarna menar att erfarenheter som är både bra och dåliga har visat dem att det är viktigt som

ledare att dels inte vara allt för mjuk så att man förlorar kontrollen i klassrummet, men att

man heller inte ska vara för hård så man förlorar eleverna på vägen. Ordet ”balans” uttrycktes

genomgående av informanterna och menade på att man behöver finna sig i en balansövergång

mellan olika ledarstilar. Detta tolkar jag med att lärarna har utvecklas och skiftar från att

tillämpa en mer auktoritär ledarstil som innebär att läraren är sträng, styr och tar i stort sätt

alla beslut, till det att läraren intar en mer demokratisk ledarstil som innebär att eleverna får ta

mer ansvar och släpps betydligt friare (Maltén 2000:63).
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Informanterna menar att erfarenheter i klassrummet har visat på att det inte går rakt av att

uttala sig om vilken ledarstil som är bäst. Istället är det situationen som avgör vilken ledarstil

som är mest tillämpar att använda sig av. Vidare menar lärarna i linje med Ohlson m.fl.

(2007:11ff), att situationen avgör även vad som anses vara lämpligt i valet av arbetsätt. Detta

kan tolkas som att lärarna i min undersökning tillämpar situationsanpassat ledarskap, som

innebär att läraren är lyhörd med att anpassa sitt ledarskap till olika situationer (Svedberg

2007:299ff) . Det situationsanpassade ledarskapet framhålls och rekommenderas även av

Maltén (2000), Svensson (1998) och Svedberg (2007) som menar att en skicklig ledare ska

kunna vara flexibel med att kunna välja den ledarstil som lämpar sig bäst för situationen.

Man hittar en balans tillslut hur man ska göra och ibland behöver man vara lite strängare, lite

hårdare, lite bestämmare och ibland behöver man släppa lite men detta märker man med tiden

och erfarenhet (Nora)

Balansen där emellan tror jag, och vad majoriteten betonar, kan vara ganska svår att

upprätthålla och är starkt beroende av hur trygg man känner sig i sin ledarroll. Däremot

uttryckte flera lärare att de har utvecklats med tiden och genom deras erfarenheter till yrket

känner sig säkrare och tryggare i sin ledarroll än vad de gjorde i början av sitt arbete. Det har

visat att det har skett en förändring i ledarollen från det att ha varit lärarstudent till att vara

nyutexaminerad lärare. Utvecklingsområden av deras personliga egenskaper så som att vara

lyhörd, ta tålamod och ha humor uttrycktes ofta under intervjuerna. Tydlighet är en egenskap

som samtliga lärare mer eller mindre uttryckte som viktig för en ledare. Att vara tydlig med

att sätta gränser, tolkar jag som att de har med tiden utvecklats till sådana förebilder och

teorier de har för vad ledarskap innebär i ett klassrum.

Informanterna svarade oftast indirekt. Detta genom att de valde i vissa sammanhang att

referera sig själva i tredje person. Informanterna talade gärna om ledaren istället för att

beskriva sig själva i jag- form. Lärarnas tillvägagångssätt kan jag tolka utifrån två perspektiv;

Det ena är med tanken på att lärarna är nyutexaminerade, är att de talar om sina idealbilder

som de försöker nå upp till. Det andra är att jag ser det som att informanterna faktiskt talar om

sig själva, hur de är i praktiken. Vilket jag tycker visar på en klar medvetenhet hos mina fem

informanters kunskaper om och för innebörden av vad ett ledarskap i klassrummet innebär.

Deras föreställningar tolkas utifrån tydliga marginaler på hur de ser att en ledare skall vara,

dvs. sig själva som ledaren i klassrummet. Lärarna uppgav till en början att en ledare ska ha

tålamod och engagemang för att orka ta sig igenom svårare perioder vilket jag kan tolka till

att det är en beskrivning på hur de upplevde sin första tid som nyutexaminerade lärare. Vid
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andra tillfällen uppgav de att man som ledare ska ha bra egenskaper såsom att vara stark, ha

pondus och en bra självkänsla. Vara förberedd, ha god planering genom att ha ett gott syfte,

göra lektionerna intressanta, vara punktlig, tala tydligt och högt oavsett situation. Det visar

egentligen på hur de faktiskt är idag som nyutexaminerade ledare.

Som ett avslut för min diskussion vill jag dela med ett citat som jag blev bekant med under

studiens gång. Jag vill med detta citat främst rikta den till blivande lärare men, även till alla

lärare där ute.

”När du stinger i granderna, var du än befinner dig i livets väg, glöm inte hur nervös du var den

första dagen – och hur mycket du blev tvungen att lära dig. Det är du fortfarande tvungen att

göra!”

Loraine Monroe 1998 ”Våga leda i skolan” ur Fransson

(2001:317).

Vidare forskning
Då jag har studerat vilka förställningar de fem nyutexaminerade lärarna för årskurs 1-6 har

för sitt ledarskap i klassrummet har många nya frågor väckts hos mig. Detta är ju inte också

dilemmat med forskning. Det är väl också en tjusning med att det aldrig tar slut.

Det jag skulle önska om att det forskades vidare om är vilka förställningar nyutexaminerade

förskolelärare har kring sitt ledarskap.

Mina informanter återkom ofta till att de var väldigt missnöjda med delar av upplägget och

innehållet av den lärarutbildningen som gavs. Anledningen till att de flesta lärarna känner sig

oförberedda i synnerlighet som ledare i ett klassrum anser jag tyda på att det kan finnas brister

i lärarutbildningen. Jag förslår därmed att även detta skulle kunna undersökas, hur pass väl

innehållet i lärarutbildningen överensstämmer med den kompetens som lärarna förväntas ha i

framtida yrket i klassrummet som ledare.

En fråga som jag inte berört alls, men som finns under ytan i min undersökning och är

definitivt ett ämne att undersöka är genusfrågan. Fyra av fem av mina informanter var

kvinnor. Jag förmodar att föreställningen kring sitt ledarskap i klassrummet kan var olika för

kvinnor och män. I vilket fall som helst vore det spännande att få det undersökt. Är

skillnaderna individuella, gemensamma eller finns det skillnader som beror på lärarens kön?
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Jonna (2012-10-31): Intervju 1h och 20 min.

Annika (2012-11-04): Intervju 55min.

Diana (2012-11-05): Intervju 1h.

Bilaga 1
Stockholm den 4 oktober 2012

Hej,

Jag heter Tanya Salman och går sista terminen på lärarutbildningen på Södertörns Högskola i

Stockholm. Under denna termin kommer jag att skriva min C-uppsats och har valt att

undersöka vilka föreställningar nyutexaminerade 1-6 lärare har kring sitt ledarskap i

klassrummet. För att få den informationen kommer jag att använda mig av kvalitativ

forskningsmetod dvs. att intervjua ett antal yrkesverksamma lärare som utexaminerade under

de senaste tre åren.

För att få kontakt med lämpliga lärare till min undersökning ber jag om din hjälp. Jag undrar

om det finns någon/några passande lärare för min undersökning på din skola som vi kan ta

kontakt med för eventuell intervju?

Intervjun kommer att genomföras enskilt under ca 1 timme på er skola. Intervjun kommer

även att bandas och resultatet av intervjuerna kommer att behandlas under studiens gång

anonymt. Skolan eller informanternas namn kommer varken belysas i studien.

Då tiden går fort framåt önskas svar snarast (senast den 11/10). Finns det lärare som passar

vore det bra om du har möjlighet att fråga vederbörande om de är positivt inställda till en

intervju.

Tar gärna emot namn på eventuella lärare via mejl. När namnen är inkomna på lärarna tar jag

själv kontakt med dem personligen för eventuell bokning av intervju.

Är det några oklarheter angående detta går det att nå mig via mejlen som är nerskrivet

nedanför.

Tack på förhand för visat intresse,

Tanya Salman
XXXXXXXXXXXXXX

Tar gärna emot svar från er även då ni inte har passande lärare till min undersökning för att
kunna stryka er skola från listan.
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Bilaga 2
Genomförandet grundar på etiska regler som är tagna från handboken ”Att skriva

examensarbete inom utbildningsvetenskap” av Staffan Stukát (2011).

Min intervju med dig kommer att cirka ta 1 timme. Intervjun kommer att spelas in och sedan

att skrivas ut för hand för att tolkas och analyseras för arbetet. Bandet och utskrifterna

kommer under studiens gång att förvaras säkert tills arbetet är godkänt och sedan förstöras.

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

personuppgifter kommer att ändras så att der inte är möjligt att identifiera dig.

Det insamlade materialet kommer endast att användas i mitt arbete. Dina åsikter kommer inte

framföras till din arbetsgivare eller dina kollegor.

Bilaga 3
Intervjuguiden

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

 Vad har du för utbildning?

Vilken behörighet har du (inriktning/behörighet och ålder)

 När blev du utexaminerad?

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

Är detta ditt första arbete sedan examen?

Om inte tänk tillbaka på hur det var på din första arbetsplats?

 Hur länge har du arbetat som lärare?

 Hur upplevde du din första tid som lärare?

Vad var positivt/negativt i rollen som ledare?

 Hur mottogs du av kollegor som nyexaminerad?

 Hur introducerades du i arbetet? Hur kändes det?

Hur kändes det att som nyexaminerad lärare börja jobba?

Vilka problem stötte du på?

 Finns det något du önskar att du hade fått lära dig i utbildningen?

 Har du någon gång gått en kurs eller liknande i ledarskap?

Fick du lära dig något om ledarskap på din utbildning som du har haft nytta av i

ditt yrkesliv?

 Om du ser tillbaka på din tid som lärarstudent och nu som nyexaminerad lärare, kan

du då se någon förändring av din ledarroll? Vad tyckte du att du lärde dig?
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Har du lärt dig saker om ledarskap på ett annat sätt eller på egen hand? Beskriv.

 Vad tycker du ledarskap i klassrummet innebär?

Vad gör en ledare i klassrummet?

Hur lägger du upp dina lektioner/undervisning?

Vilka ledaruppgifter har du i klassrummet?

Hur är det att vara en ledare?

 Vad anser du är ett bra ledarskap?

Vem är en bra ledare för dig? Beskriv.

Vad kännetecknar en bra lärare? Vilka egenskaper ska en bra lärare besitta?

Definiera vad bra betyder för dig,

 Vilka kompetenser anser du vara viktigast?

 Kan du berätta om en situation du känner dig stark som ledare respektive svag? Hur är

du i den situationen som ledare, berätta?

 Hur ser du dig själv som ledare, exempelvis demokratisk/auktoritär?

Har du tänk på ditt ledarskap/ledarstil i klassrummet? Hur uppfattar du ditt

ledarskap/ledarstil? Vad har du för ledarstil i klassrummet?

 Anser du att det är viktigt att ha en utbildning i ledarskap?

På vilka sätt anser du att lärare kan ha användning av ledarskap? Ge exempel

Är det nödvändigt att ha en viss ledarstil i klassrummet? Ge exempel för en eller flera

situationer?

 Är det viktigt att lärare ständigt utvecklar sitt ledarskap och vad kan denna utveckling

ha för betydelse i klassrummet?

 Vad tycker du är svårt respektive lätt med ledarskapet som nyexaminerad?

 Vilka råd skulle du vilja ge till nya lärare?

Har du något mer att tillägga?


