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1 Inledning  
Vad är du rädd för? Alla är rädda för någonting då och då. Det är helt naturligt, men vad som 

inte är naturligt i vårt samhälle är att tala om rädslor. Vi säger att vi är oroliga, stressade, eller 

möjligen erkänner vi att vi inte vill ta en konflikt, men vi säger inte att det kanske i grund och 

botten beror på att vi är rädda.  

När jag under förra våren läste en artikel i Lärarförbundets medlemstidning, (Jogestrand, 

2008) om ett par lärare som skrivit en bok om lärares rädslor väckte det min nyfikenhet. 

Boken provocerar genom att beröra något svårdefinierbart och ständigt närvarande i alla 

människors liv. Lärare är rädda precis lika mycket eller lite som andra människor, men det 

intressanta är att se vilka situationer och rädslor som är specifika för läraryrket. När jag väl 

hade läst boken Rädda lärare – om rädsla som hot och möjlighet (Arevius & Olsson, 2007) 

bestämde jag mig för att göra mitt examensarbete om lärares rädslor. Jag tror, precis som 

författarna, att rädslor kan vara både hot och möjligheter och därför ville jag undersöka hur 

lärare ser på sina rädslor.  

Jag ska själv bli gymnasielärare och är därför intresserad av forskning inom det fältet.  

Dessutom har jag under min verksamhetsförlagda utbildning upptäckt att lärare på det 

Individuella programmet ofta har funderat kring sig själva, vilka de är och varför de gör som 

de gör. Detta väckte min nyfikenhet och medförde att jag valde att avgränsa området till att 

gälla just lärare som undervisar på gymnasiets Individuella program. Jag trodde också att de 

lärarna kanske var mer benägna att våga tala om rädslor, även sina egna, eftersom de dagligen 

möter och ska motivera elever som tacklar egna svåra rädslor.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka rädslor som påverkar lärare. Inom det 

komplexa läraryrket finns många olika situationer och tillfällen där lärare kan bli rädda. Jag 

vill identifiera vilka situationerna är samt beskriva hur lärarna hanterar sin rädsla i dessa 

situationer. Mitt mål är att jag genom min undersökning kan bidra till att öka medvetenheten 

dels om rädsla som fenomen i läraryrket, dels om vilka situationer i professionen som kan 

orsaka rädsla.  

Frågeställningar 

För att uppfylla mitt syfte har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

• Vilka rädslor kan identifieras hos lärarna i olika situationer i skolan?  
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• Hur hanterar lärare sin rädsla i olika situationer i skolan? 

1.2 Disposition 
Uppsatsen är strukturerad i fem delar, varav denna första del har redogjort för uppsatsens 

syfte och avgränsningar. Den andra delen ger en teoretisk bakgrund till ämnesområdet. 

Därnäst redogörs för metod och genomförande med forskningsetiska ställningstaganden. I det 

fjärde kapitlet presenteras resultatet av undersökningen, indelat i lärares rädslor och i hur 

lärarna hanterade sina rädslor. I den sista delen diskuteras resultatet i relation till teorin. 

Uppsatsen avslutas med en framåtblickande diskussion samt ger förslag till fortsatt forskning.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras först de grundläggande psykologiska mekanismerna bakom rädsla. 

Därefter redogörs för läraryrkets förutsättningar och utmaningar och slutligen kopplas dessa 

till att behandla rädslor i läraryrket.  

2.1 Grundläggande psykologiska mekanismer bakom rädsla 

2.1.1 Rädslans fysiologiska symptom 

Rädsla är ett laddat begrepp. Ibland kan man bli rädd av att bara höra ordet, men det är en 

naturlig och livsnödvändig del av mänskligt liv, förklarar Rowe (1987, s. 19). Rädslan är till 

för att skydda oss, ursprungligen för att skydda oss från livshotande faror. ”Pulsen ökar, vi 

andas snabbare och tar därigenom in extra syre, och adrenalin släpps ut i blodet” (ibid.). Rush 

(2000, s. 11 ff.) skriver att nervsystemet stänger av både kropp och själ i denna reaktion för att 

bevara livet. Han menar att ”[r]ädsla är vår mest ursprungliga känsla” (ibid. s. 13). Han menar 

vidare att människan som art styrs av rädsla, kanske mer än andra arter. Detta har både sina 

för- och nackdelar, fördelar genom att rädslan för sjukdomar har lett till att mediciner 

uppfunnits, men avigsidor då den primitiva rädslan leder till hat och eskalerande konflikter 

och krig mellan grupper av människor.  

Hos de flesta djur handlar rädsla endast om rädsla för fysisk fara, men människan har även 

mekanismer som varnar för psykisk smärta (Rush, 2000, s. 16 f.). Denna funktion gör att 

människan oroar sig för en hel del saker som inte direkt är kopplat till risken att dö. Hon oroar 

sig inte bara för sig själv, utan känner även empati för omgivningen. Vänners välmående och 

barnens säkerhet är orsak till ängslan, men framförallt oroar vi oss över hur potentiella 

olyckor ska påverka oss själva psykiskt. Alla dessa dimensioner av fruktan och oro medför att 

rädslan spelar en mycket stor roll i människans liv. Vissa rädslor är gemensamma för alla 

människor på jorden och har en genetisk förklaring. De kallas latenta rädslor därför att de 

finns dolda i hjärnans larmsystem1. Dessa triggas lätt till att utvecklas till reella rädslor och 

även fobier. Hit räknas rädsla för höjder, djupt vatten, ormar, spindlar, åska, mörker, trånga 

utrymmen, öppna platser samt rädsla för främlingar och för att tala inför grupp. (Rush, 2000, 

s. 100 ff. och 121 ff.)  

                                                 
1 Hjärnan och medvetandet är mycket komplext och inte helt kartlagt. Det primitiva larmsystemet har sitt säte i 
limbiska systemet och generar omedelbara känslomässiga reaktioner, medan det rationella larmsystemet är 
placerat i pannloberna och istället kategoriserar och tar ställning till informationen. Medvetandet är där 
självuppfattning och beslutsfattande sker och tycks innefatta hela hjärnbalken och ännu fler delar av hjärnan. 
(Rush, 2000, s. 263). 
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De kroppsliga symtomen på både fysisk och psykisk rädsla är fortfarande desamma 

(Rush, 2000, s. 17). Rowe (1987, s. 7 ff.) menar därför att problem kan uppstå när man inte 

får eller kan få utlopp för dessa fysiska reaktioner utan behåller känslan inom sig. En fara med 

denna situation är då att rädsla för själva rädslan skapas.  

I vilket fall som helst, påpekar flera författare att rädslor kan övervinnas med olika slags 

träning (Rowe, 1987, Rush, 2000, Arevius och Olsson, 2007, samt Grings och Dawson, 

1978). Bland annat har tester på personer som hoppar fallskärm visat att träning kan medföra 

att man får kontroll över de kroppsliga reaktionerna när man utsätts för en situation som från 

början har väckt rädsla (Grings och Dawson 1978, s. 36). Denna träning förutsätter dock att 

man är medveten om att reaktionen faktiskt är grundad i en rädsla för någonting. På samma 

sätt finns motsatsen till denna medvetenhet förklarar Wennberg och Norberg (2004, s. 30 f.), 

det vill säga att man ibland blir rädd utan att kunna förstå sina känslor. Detta beror på att den 

fysiska kroppsliga reaktionen kommer före den psykologiska tolkningen och upplevelsen av 

känslorna. Denna beskrivning av händelseförloppet är också den dominerande uppfattningen 

inom forskningen (Persson och Öhman, 2009).   

I en situation som utlöser rädsla vill kroppen reagera enligt kamp- eller flyktprincipen. 

Människan har dock ett medvetande som kan sätta stopp för reaktionen om den inser att faran 

inte är direkt livshotande. Rush (2000, s. 263) förklarar att tre olika centra i hjärnan spelar in i 

reaktionerna när rädsla uppstår. Det primitiva larmsystemet generar omedelbara 

känslomässiga reaktioner, medan det rationella larmsystemet istället kategoriserar och tar 

ställning till informationen. Tillsammans med medvetandet bestämmer det rationella 

larmsystemet hur människan ska agera. Beträffande detta talar Arevius och Olsson (2007, s. 

30 ff.) om kortsiktiga och långsiktiga strategier för att hantera rädslan. Kortsiktigt måste 

kroppens fysiska reaktioner kontrolleras så att man kan fungera i situationen. Ett kännetecken 

på att kroppen är inställd på flykt eller kamp är att språket försämras när man är rädd eftersom 

hjärnans aktivitet blir lägre i vissa delar av hjärnan. Det handlar alltså om att snabbt komma 

ur det primitiva flykt- eller kampbeteendet och börja hantera situationen konstruktivt. Den 

långsiktiga träningen handlar om att lära sig känna igen reaktionerna på rädsla, analysera dem 

och hitta strategier för att lösa problemen.  

2.1.2 Inre och yttre rädslor 

I praktiken är varje människa ibland rädd. Rowe (1987, s. 15 f.) beskriver yttre och inre 

rädslor. De rädslor som framkallas av yttre händelser, såsom hot om våld eller en bilolycka, 

utlöses av yttre händelser och dessa har omgivningen lättare att förstå. Att bli rädd när man 
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blir rånad är inte konstigt och därför vågar man också erkänna sin rädsla för omgivningen. 

Värre menar hon att de inre rädslorna är. Dessa är osynliga för omgivningen och plågar 

tankarna, såsom skam, skuld och ångest. Här finns också en rädsla för att erkänna dem, en 

rädsla för att omgivningen ska betrakta en som svag om man berättar om sin oro. Arevius och 

Olsson (2007, s. 15) menar att de yttre rädslorna är konkreta och bygger på erfarenhet, medan 

de inre rädslorna utgörs av tankarnas abstrakta natur. 

Rowe (1987, s. 8) använder sig av begreppet människans inre strukturer för att förklara 

hur det kommer sig att rädsla framkallas i mötet med andra människor. De inre strukturerna är 

de tankar och värderingar vi har om oss själva och hela världens uppbyggnad. Hon menar att 

när dessa inre strukturer blir ifrågasatta av andra människor hotas vi. Vi blir rädda och ställs i 

en maktkamp om vem som har de bästa inre strukturerna, alltså om vem som har rätt. Att 

våga berätta om sina psykiska rädslor innebär en rädsla i sig, eftersom man blottar sig för en 

granskning av sina inre strukturer. Att förneka sin rädsla är relaterat till konflikter mellan 

olika människors inre strukturer. Rowe (1987, s. 71 ff.) förklarar att förnekande av rädsla kan 

vara ett karaktärsdrag för människor. I stundens hetta kan det vara bra att förneka rädslan, för 

att kunna handla, men hon påpekar att det är viktigt att i efterhand känna efter och erkänna att 

man faktiskt var rädd. Vikten av att erkänna sina rädslor och arbeta med dem understryker 

även Wennberg och Norberg (2004, s. 15 ff.).  

2.2 Läraryrkets utmaningar 
Här ges en bakgrund till läraryrkets komplexitet och utmaningar i syfte att skapa en förståelse 

för att det finns situationer i yrket som kan väcka rädslor. Först beskrivs några av de krav som 

ställs på lärares kunskap, därefter följer en del om yrkets betingelser och till sist diskusteras 

reflektionens betydelse för yrkets profession.  

2.2.1 Krav på lärares kunskaper 

Vad en lärare ska kunna har varierat under tidens gång samtidigt med att olika syn på 

människan, kunskap och lärande har förändrats. Hartman (1995, s.194 ff.) beskriver lärares 

kompetens utifrån tre olika perspektiv; praktikerperspektivet, värderingsperspektivet samt 

vetenskapsperspektivet. Beroende på vilket perspektiv man anammar framträder olika bilder 

av lärares kunskap. Tillsammans avlöser och bygger dessa kunskapsområden på varandra med 

följden att det idag krävs mer total mängd kunskap hos en lärare än det gjorde på 1860-talet 

när folkskolläraren fick sin yrkesexamen. SOU 1992:1994 anser till och med att skolan sedan 

efterkrigstiden ”har innehållsmässigt, genom läro- och kursplanerna, blivit överlastad” (s. 58). 
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Carlgren och Marton (2001, s. 80) menar att det ställs krav på en ny typ av lärare för varje 

reform.  

En anledning till de ökade kraven på lärarnas ämneskunskaper beror på att samhällets 

medborgare generellt blir allt mer allmänbildade (SOU 1992:1994, s. 76 ff.). Därför ställs 

krav på lärarna att eleverna både ska lära sig att bemöta argument och åsikter samt ha ett 

kritiskt analyserande förhållningssätt. Därtill ställer samhället allt ökande krav på att 

medborgarna kan samarbeta; social kompetens efterfrågas. I SOU 1992:1994 (s. 84 f.) 

påpekas också vikten av att föra en etisk diskussion i alla skolans ämnen, som en del i att 

hjälpa eleven bli medvetet kritiska till sina handlingar. Läroplanen säger uttryckligen att 

”skolan skall sträva mot att varje elev vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter” 

(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 12). Angående detta menar Carlgren och Marton (2001, 

s. 82) att dagens lärare har större krav på sig än förr eftersom de inte enbart ska ge 

beståndsdelarna för undervisningens innehåll, utan även skapa de omgivande ramarna och 

formerna för det innehållet.  

2.2.2 Läraryrkets betingelser och förändring 
Lärarna ska samtidigt ha sunt förnuft, ämneskunskaper och gärna yrkeserfarenhet samt rätta attityder 

så att de kan klara av sin praktik på ett sådant sätt att deras arbete tål kritisk offentlig granskning. De 

ska ha intuition och känsla för möjligheter och behov hos sina elever. De ska utbilda en grupp 

människor och ge dem beredskap för framtiden så att dessa elever både kan bli goda 

samhällsmedborgare och utvecklas till harmoniska människor. (Carlström & Wersäll, 2005, s. 10). 

I citatet ovan, samt i föregående underkapitel finns flera exempel som visar på att läraryrket är 

mycket komplext. Carlström och Wersäll (2005, s. 9 ff.) menar att kompetenskraven på 

läraren beror på en kombination av yttre och inre styrsystem i yrket, där de yttre faktorerna 

utgörs av läraryrkets komplexitet medan de inre är den praktiska verkligheten, läraryrkets 

realitet. De benämner lärarrollen som differentierad mellan de yttre och inre styrsystemen. 

Även Carlgren och Marton (2001, s. 71 ff.) beskriver betingelser som påverkar lärarens 

arbete. Bland annat nämner de yttre omständigheter som klassens storlek, salen, elevernas 

motivation till ämnet, skolans organisation, resurser och tradition. Dessutom finns 

samhälleliga yttre betingelser som olika kulturer, invandring, arbetslöshet, välstånd och 

informationsteknologins inträde i samhället.  

Annat som formar lärares arbete är schema, organisation av innehåll, lön, betygssystem 

och kursplaner. Carlström och Wersäll (2005, s. 9 ff.) menar också att god samarbetsförmåga 
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och social kompetens är nödvändiga kompetenser för att arbeta i skolans miljö. Vidare 

poängterar de att hur lärarrollen utformas och belastningen upplevs av den enskilde läraren 

också beror på att människor har sina egna individuella sätt att reagera, det vill säga att 

människor blir rädda och stressade av olika saker. Den personliga upplevelsen av situationen 

spelar in. Likaså påpekar Carlgren och Marton (2001) att lärarens inställning till de ovan 

nämnda betingelserna, styrsystemen, är betydelsefulla. Huruvida de kan och vill förändra sig, 

eller om de ser sig som offer för omständigheterna påverkar både dem och undervisningen. 

Författarna menar att lärare har olika nära kontakt med de förändringar som sker i samtiden, 

både det som sker utanför skolan och de nya krav som ställs på lärare uppifrån, genom t.ex. 

styrdokumenten. Av den orsaken har de olika lätt att anpassa sig själva och sin undervisning 

till förändringar.  

Förändring kan på så sätt riskera att väcka osäkerhet och rädsla hos lärare. Detta 

åskådliggör också en undersökning av Darby (2008). Hon visar att i förändringsarbete som 

utmanar lärares professionella roll finns en initial period dominerad av rädsla. Rädslan väcks 

då lärarna får sina värderingar och sin pedagogik ifrågasatt, och därmed bilden av sig själva 

ifrågasatt. Om lärarna får det stöd som de behöver kan de negativa känslorna vändas till 

positiva. Hennes undersökning visar alltså att lärarnas undervisning blev bättre i och med att 

de rekonstruerade sina professionella själv och återfick sin självkänsla.  

2.2.3 Reflektionens betydelse för att känna trygghet i professionen 

Flera författare anser att flexibilitet och lyhördhet inför nya krav och förändringar är viktiga 

egenskaper hos en lärare. I anknytning till vad som benämns läraryrkes profession skriver 

Colnerud och Granström (2002, s. 19 f.) att yrkesskickligheten utvecklas i dialog med 

kollegor i skolmiljön och inte i lärarutbildningen. Vidare betonar författarna även de 

kunskaps-producerande aspekterna av yrket till skillnad från de kunskaps-reproducerande 

färdiga kunskaper som finns i många andra yrken. Med detta menas att läraryrket kräver en 

särskild kompetens i att anamma nya rön och förutsättningar, eftersom läraryrket är en 

spegling av det föränderliga samhället. Lärare kan därför inte endast förlita sig på att 

reproducera de kunskaper de redan har tillägnat sig. Författarna tolkar omgivningens 

granskningar av läraryrket som att det ställs höga krav och förväntningar på lärares 

skicklighet och hävdar att ett gemensamt yrkesspråk och en yrkesetik är nödvändig för att 

utveckla läraryrkets profession. I processen att nå ett gemensamt yrkesspråk är samtal och 

gemensam reflektion en viktig del. 
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Freese (2006, s. 100 ff.) visar i sin artikel hur viktigt det är att lärare reflekterar över sina 

egna tankar och sitt handlande för att själva utvecklas och för att sedan kunna hjälpa eleverna 

i deras lärande. En lärarstudents reflektioner under utbildningens gång ligger till grund för 

studien. I studentens reflektion över sin undervisning och utveckling återkommer bland annat 

temat rädsla. Framförallt är det lärarstudentens rädslor för att misslyckas och verka dum som 

hindrar honom från att fråga sina mentorer om hjälp. Slutligen är det dock rädslan för att 

misslyckas med lärarutbildningen som får lärarstudenten att våga möta de rädslor som har 

hindrat honom i hans utveckling till att bli en bra pedagog. Freese (2006) menar att 

reflektionen får lärarstudenten att öppna sinnet och ta till sig nya perspektiv och betonar 

vikten av metareflektion kring sin person och sitt yrke för att vidareutvecklas själv. 

Följaktligen borde lärarna reflektera över sina kunskaper precis som de ska lära eleverna att 

göra. Det står i läroplanen att skolans kunskapsmål bland annat är att sträva efter att hjälpa 

eleverna att bli individer som kan ”reflektera över erfarenheter” och ”kritiskt granska och 

värdera påståenden och förhållanden” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 9). Med detta 

menas en strävan att eleverna blir medvetna individer som kritiskt kan granska det som möter 

dem i samhället. Dessutom ska skolan ”sträva mot att varje elev utvecklar sin självkännedom” 

(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 14). Av dessa anledningar borde lärarna själva 

kontinuerligt reflektera över och kritiskt granska sitt arbete, även om processen kan väcka 

osäkerhet och rädsla. Här kan även identifieras ett behov av att samtala om yrkets utmaningar. 

2.3 Rädslor i läraryrket 
Här behandlas rädslans betydelse i läraryrket. Först beskrivs läraryrkets känslomässiga aspekt 

och några konkreta rädslor i yrket berörs. Därefter belyses hur rädslor i läraryrket kan 

hanteras.  

2.3.1 Känslor och rädslor i läraryrket 

Läraryrket är ett känslomässigt yrke. Lärare blir känslomässigt involverade i sitt yrke och i 

sina elever mycket på grund av att arbetet sker i ett socialt samspel med andra människor. I 

sin artikel ”The emotional practice of teaching”, undersöker Hargreaves (1998) hur lärares 

känslomässiga relation till sina elever påverkas under skolreformer och förändringar. I sin 

bakgrund definierar han läraryrket som en känslobetonad praktik: 

In simpler words, as an emotional practice, teaching activates, colors, and expresses teachers’ own 

feelings, and the actions in which those feelings are embedded (i.e. teachers’ inner streams of 

experience). Likewise, as an emotional practice, teaching activates, colors and otherwise affects the 

feelings and actions of others with whom teachers work and form relationships (teachers’ outer 
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streams of experience). Teachers can enthuse their students or bore them; be approachable to parents 

or alienate them; feel supported by their colleagues (and therefore willing to take risks in improving 

their craft) or mistrusted by them (and therefore more inclined to play safe). Whichever of these 

alternatives prevail is vitally important for the educational standards, success, achievement of and 

equity among students. (Hargreaves, 1998, s. 838) 

Lärarens känslomässiga tillstånd påverkar alltså undervisningen. Den inverkar på relationerna 

mellan människor och i ett större perspektiv även på elevernas förutsättningar för att lära sig. 

Angående rädslor inom läraryrket menar Arevius och Olsson (2007) att det finns många 

abstrakta sådana, vilket ”visar hur komplext yrket är” (s. 45). Författarna delar in läraryrkets 

rädslor i sex olika grupper; rädsla för det okända eller oväntade, rädsla för konflikter, rädsla 

för sociala konsekvenser, rädsla för att inte behärska undervisningen, rädsla kopplad till 

samarbete samt rädsla kopplad till makt.  

Rädsla för det okända eller oväntade finns till viss del i alla rädslor, eftersom livet ständigt 

försätter människor i nya överraskande situationer. Arevius och Olsson (2007) nämner dock 

att rädslor för förändringar i yrkessituationen är kopplat till rädslor för det okända, liksom 

rädslor för att lyckas, prestationsångest och rädsla för att erkänna sina egna fel och misstag. 

Rädslor kopplade till det okända har även Wilson m.fl. (1997, s. 396 ff.) hittat i en studie 

gjord på lärarstudenter och nyutexaminerade lärare. De menar att rädslor för att möta elever 

med annan etnisk, social eller kulturell bakgrund än de själva samt rädsla för att möta 

föräldrar tillhör denna kategori. Överlag ger dessa författare exempel på situationer som 

skapar rädsla just på grund av att det är första gången man befinner sig i situationen.  

I gruppen rädsla för konflikter anmärker Arevius och Olsson (2007) att det finns väldigt 

många situationer och relationer i läraryrket som innehåller konflikter. Dessutom menar de att 

medvetenheten kring dessa konflikters existens i allmänhet är låg. Rädsla kopplad till 

konflikter kan gälla allt från en rädsla för att bli missförstådd av andra, till att gälla rädsla för 

att hantera konflikter med elever eller kollegor. Författarna menar att all rädsla på något sätt 

handlar om konflikträdsla, endera inom eller utom individen. Szklarski (2007, s. 55) förklarar 

att undvikande beteenden i konflikter ofta kan bero på rädsla. Han fortsätter att förklara att 

rädsla för konflikter är typiskt för västerländska samhällen och beror på den felaktiga åsikten 

att konflikter är negativa. När rädslan leder till undvikanden ökar detta i sin tur rädslan för 

konflikter ännu mer.  

Arevius och Olssons (2007) tredje kategori handlar också om rädsla för konflikter men 

här är grundorsaken en rädsla för sociala konsekvenser. Exempel från denna kategori är rädsla 
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för att våga visa sig själv och därmed bli bedömd av andra, rädsla för att inte bli omtyckt av 

kollegor eller bli sedd, samt rädsla för att visa sig svag. I den ovan nämnda studien av Wilson 

m.fl. (1997, s. 398) kan rädsla för att inte duga placeras i denna kategori. Likväl nämner dessa 

författare rädsla för att bli bedömd av kollegor samt rädsla för att inte bli accepterad. 

I rädslan för att inte duga ingår även en rädsla för att kompetensen eller individen själv 

inte är tillräckligt bra (Wilson m.fl. 1997, s. 398). Författarna menar att den rädslan kommer 

sig av att läraryrket är ett mycket komplext yrke och beror endera på för höga förväntningar 

på sig själv eller på en osäkerhet på sin kompetens. Wennberg och Norberg (2004, s. 24) 

anser att de rädslor som lärare kan lida av på grund av att omgivningen ställer många krav 

samtidigt ger känslor av otillräcklighet. Omgivningens krav tillsammans med krav inifrån kan 

alltså bidra till att läraren får en orealistisk syn på sin insats. Arevius och Olsson (2007) 

däremot benämner allt detta som en rädsla för att inte behärska undervisningen, vilken i grund 

och botten beror på att man är rädd för att förlora kontrollen. I denna kategori ingår även en 

rädsla för att tackla svåra ämnen, som att diskutera demokrati eller främlingsfientlighet.  

Arevius och Olssons (2007) femte kategori handlar om rädsla kopplad till samarbete. 

Dessa rädslor är ofta kombinerade med den påtvingade samarbetsformen som arbetslag utgör 

och handlar om allt från rädsla för att inte leva upp till sitt ansvar till en rädsla för andras 

samarbete. Här finns också rädsla för att samarbetet ska bli ineffektivt och rädsla för att 

förlora självständighet i samarbete med andra. 

I den sista kategorin, rädsla kopplad till makt, beskriver Arevius och Olsson (2007) de 

rädslor som uppkommer på grund av skolans maktstrukturer, både den synliga och den 

osynliga hierarkin. ”Osynliga hierarkier framkallar många undvikanden, mycket beroende på 

rädslan för konsekvenser” (ibid. s. 148). Hit räknas också en rädsla för att konfrontera 

formella makthavare samt även här en rädsla för att bli synad. Även den rädsla för att bli 

granskad av kollegor och ledning som Wilson m.fl. (1997, s. 398) beskriver kan ses som en 

rädsla kopplad till makt. Andra exempel från denna kategori är rädsla för att bryta mot 

skolnormen och rädsla för att bli överträffad.  

2.3.2 Hur rädslor kan hanteras 

Rädslor kan hanteras på flera olika sätt. Kroppen sänder, som tidigare beskrivits, signaler som 

sätter igång flykt- eller kampreaktioner i kroppen. ”Den som känner t.ex. rädsla upplever ett 

bestämt hot, förnimmer hur hjärtat slår snabbare och uppvisar ofta en tendens att fly” (Persson 
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och Öhman, 2009, Nationalencyklopedin, nätupplaga). Hur människan sedan väljer att reagera 

beror på hur hon lyckas sortera informationen och bestämma sig för en handling.  

I sin bok Rädda lärare. Om rädsla som hot och möjlighet för Arevius och Olsson (2007) 

fram tesen att rädsla är till för att hjälpa människan att utvecklas. Den strategi de framför 

liknar den som Wennberg och Norberg (2004, s. 15 ff.) presenterar, nämligen att man ska 

identifiera rädslan, känna den, men inte vara rädd för känslorna som väcks. Arevius och 

Olsson (2007, s. 172 f.) menar, med stöd från psykologin, att man ska våga möta rädslan och 

vänja sig vid den, för att därigenom lära sig mer om sig själv. Målet är att vara i sin 

potentiella utvecklingszon för att växa som människa. Med detta menar de inte att man 

handlöst ska ge sig in i alla situationer man känner sig rädd inför. Istället ska man ge sig tid 

att känna efter för att försöka undvika att handla destruktivt. Författarna menar på sätt och vis 

att man i processen bara ska vara i känslan, och försöka undvika att reagera enligt något av de 

grundläggande flykt- eller kampalternativen. ”Rädsla är en del av livet och din uppgift är att 

vänja dig vid rädsla och att bemöta den, precis som när du känner trötthet och bemöter 

trötthet. När du behärskar det, vet du att du gjort dig till vän med rädslan och söker dig till din 

utvecklingszon” (ibid. s. 172 f.). 

 I anknytning till det ovan beskrivna menar Wennberg och Norberg (2004, s. 15 ff.) att 

läraren bör förstå sina egna känslor för att kunna möta eleverna på ett professionellt sätt. 

Alltså ha förståelse för varför man reagerar som man gör, men också att lära sig att ta ansvar 

för sina egna känslor och handlingar. Lärarens självkännedom och självkänsla blir därför av 

avgörande betydelse för ett gott ledarskap i klassrummet. Bristande självkänsla kan gå ut över 

omgivningen genom att man söker bekräftelse eller hävdar sig på andras bekostnad, vilket 

ibland kan bottna i rädslor. Därför finns en risk att eleverna blir lidande om läraren inte 

känner sina egna behov och känslor. Författarna påpekar även att det inte fungerar att försöka 

dölja sina känslor av otillräcklighet eller obehag inför någonting, ty ”elever känner på sig vad 

man egentligen känner och man ger därmed ett opålitligt intryck” (ibid. s. 25). Därför menar 

de att det är viktigt att ha insikt i vad man själv känner och att man kan stå för dessa känslor. 

”Reflektion, dialog och samarbete fyller vardagen och är verktygen för att möta konflikter 

och rädsla” skriver Arevius och Olsson (2007, s. 20). Rädsla för konflikter är ganska utbredd 

och leder ofta till att konflikterna undviks. ”Detta löser inte konflikterna och ökar istället 

riskerna för kriser” (ibid, s. 64). Szklarski (2007, s. 54 f.) menar att konflikter måste lösas på 

ett konstruktivt sätt, annars finns de alltid kvar och orsakar negativa känslor och undflyende 

beteenden. Han menar att konflikterna bör hanteras genom en konfrontation som 
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kännetecknas av icke undvikande, saklighet, relationsstödjande och samverkansinriktning. 

Hanteringen måste alltså vara konstruktiv för annars riskerar konflikterna att eskalera. 

För att hantera mellanmänskliga konflikter på ett konstruktivt sätt framhåller Granström 

(2007, s. 20 f.) att lärare behöver kunskaper om psykologiska processer och beteenden hos 

människor eftersom de arbetar med ungdomar. Han menar att bristande kunskaper om hur 

man hanterar mellanmänskliga konflikter kan medföra att läraren undviker situationer där 

konflikter kan uppstå. ”I en skolklass finns många olika behov hos eleverna, de vill ha 

uppskattning, tröst, vuxenkontakt, de vill ha någon att rikta sin besvikelse, sin aggression eller 

t.o.m. sitt hat mot. Läraren är i sin exklusiva roll som vuxen en ständig måltavla för elevernas 

förhoppningar, fantasier och förtvivlan.” (ibid. s. 20 f.) Denna situation menar han kan 

medföra att man undviker vissa arbetssätt, även om de egentligen är de pedagogiskt bästa 

alternativen. Granström (2007, s. 21) säger att helklassundervisning är ett vanligt skydd för 

den som vill undvika ett nära möte med eleverna. Lärarens rädsla styr på så sätt valet av 

undervisningssätt och visar i detta exempel hur en rädsla kan ta sig uttryck i ett undvikande 

beteende, alltså flyktbeteende. 
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3 Metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer samt ett fokusgruppsamtal i min 

undersökning av olika situationer som skapar rädsla hos lärare. Båda metoderna tillhör 

kvalitativ forskningsmetod vilken ställer människans subjektiva verklighetsuppfattning i 

centrum samt fokuserar mer på tolkning än mätning i forskningsprocessen (Bryman, 2002, s. 

250).  

3.1 Urval 
Urvalet avgränsades till lärare som undervisar på gymnasiets Individuella program då jag tror 

att de i sin undervisningssituation kan mötas av stora utmaningar. Där det finns elever med 

särskilda behov och speciella sociala situationer skulle det lätt kunna uppstå situationer som 

kan väcka rädsla hos undervisande lärare. Möjligtvis har de lärarna reflekterat mer än sina 

kollegor på andra program över sina känslor kring sin arbetssituation just därför att de 

befinner sig i en sådan miljö. En möjlig följd därav skulle kunna vara att de är mer medvetna 

om vilka rädslor som påverkar dem.  

Urvalen för min undersökning baseras båda på vad Bryman (2002, s. 312 ff.) kallar icke-

sannolikhetsurval. Deltagarna för de individuella intervjuerna fann jag genom kedjeurval 

(Bryman, 2002, s. 313). Då jag inte personligen känner många lärare som undervisar eller har 

undervisat på Individuella programmet, försökte jag nå mina medverkande genom att skicka 

ut en förfrågan (bilaga A) till så många lärare som möjligt som arbetar på Individuella 

program på gymnasieskolor i Mellansverige. Jag ringde de skolor som erbjuder Individuella 

programmet för att få information om kontaktuppgifter till lärare som undervisar där och blev 

hänvisad till rektorer eller arbetsledare, vilka i sin tur förmedlade min förfrågan till sina 

medarbetare. De lärare som var intresserade av att deltaga kontaktade själva mig. Jag ville 

intervjua lärare från så många skolor som möjligt för att få största möjliga variation, eftersom 

syftet är att identifiera så många rädslor som möjligt.  Alla utom en informant har någon form 

av lärarutbildning. En har gymnasielärarutbildning, en är förskolelärare och resten är 

grundskolelärare, varav ett par har vidareutbildat sig till specialpedagoger. Antalet år i 

läraryrket varierar mellan mindre än ett år och 33 år. 

Fokusgruppens sammansättning valdes genom bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s. 312 

f.). Det kan underlätta samtalet om deltagarna känner varandra och därför vågar prata med 

varandra (Bryman 2002, s. 333), vilket var en annan anledning till mitt urval. Att skapa en 

känsla av trygghet är särskilt viktigt då frågan som ska diskuteras kan vara känslig, vilket jag 
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tror att ämnet rädslor kan vara. De deltagande lärarna tillhörde samma arbetslag och var vana 

vid att diskutera och analysera sina egna och varandras beteenden och inställningar i 

yrkesrelaterade frågor. Av dessa anledningar trodde jag att den här gruppkonstellationen 

skulle ha goda förutsättningar för att samtala om rädslor. 

3.2 Datainsamling 
Min undersökning består som nämnts av två olika datainsamlingsmetoder, kvalitativa 

intervjuer samt fokusgruppsamtal. Rädslor är subjektiva upplevelser och då är den kvalitativa 

forskningens fokus ”på en förståelse av den sociala verkligheten” nödvändig (Bryman, 2002, 

s. 250). Detta för att kunna identifiera vilka situationer som väcker rädsla hos lärare.  

Först gjordes djupdykningar i individuella intervjuer. Dessa intervjuer var semi-

strukturerade, vilket innebar att jag använde mig av en intervjuguide (bilaga B) där de teman 

och stödfrågor som jag bestämt mig för att använda fanns med (Bryman, 2002, s. 301 ff.). Jag 

tycker att den här metoden passar mitt syfte bäst eftersom informanterna kan berätta om 

känslorna kring en händelse och situation där de varit rädda. En alltför strukturerad intervju 

skulle kunna verka hindrande i samtalet, varför jag tilltalades av flexibiliteten med den semi-

strukturerade intervjun. Vidare har jag strävat efter att ställa öppna frågor som ger 

tolkningsutrymme och frihet för informanten, eftersom man som intervjuare bör akta sig för 

att ha egna hypoteser och antaganden (Kvale, 1997, s. 37). Målet är istället att visa nyfikenhet 

och öppenhet inför samtalets gång.  

Till sist genomfördes fokusgruppsamtalet. När syftet är att få del av så många åsikter i en 

fråga som möjligt är fokusgruppsamtalet ett bra verktyg (Bryman, 2002, s. 327; Wibeck, 

2000, s. 39). Wibeck (2000, s. 40) menar att fokusgrupper kan vara en lämplig metod ”när 

handlande och motivation ska undersökas”. Den har ett par fördelar framför andra 

intervjumetoder genom att gruppdynamiken medför att deltagarna blir ifrågasatta av sina 

meddeltagare och därmed tvingas försvara eller ändra sina åsikter (Bryman, 2002, s. 327; 

Wibeck, 2000, s. 39). Dessutom inriktas samtalet mot de delar som deltagarna lägger speciell 

vikt vid. Rädslor är ett ämne som är både person- och kontextbundet. Fokusgruppen hade 

redan vana av att samtala med varandra om utmaningar i arbetssituationen och därför trodde 

jag att de skulle ha goda förutsättningar för att våga samtala även om detta svåra ämne. På så 

vis kunde de bidra med den bredd som en fokusgrupp kan utgöra. Jag valde att hålla ett i 

huvudsak ostrukturerat fokusgruppsamtal eftersom målet var att deltagarna skulle diskutera 

med varandra och jag som moderator inte skulle lägga mig i. Dock var jag beredd att ingripa 

om diskussionen skulle ha avvikit helt från syftet (Wibeck, 2000, s. 45 ff.). Fokusgruppen 
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fungerade precis så bra som jag hoppades, möjligtvis önskar jag att vi hade kunnat hålla på 

lite längre än den avsatta tiden på 60 minuter.  

3.3 Genomförande och tillförlitlighet 
Jag började med att kontakta skolorna och den person som verkade mest lämplig att tala med 

för att nå lärare på Individuella programmet. Oftast blev jag hänvisad till rektor, men vid 

några skolor blev jag istället anvisad till programansvarig eller annan lämplig lärare. Jag 

försökte i möjligaste mån först nå dessa personer via telefon där jag presenterade mig och mitt 

syfte. Därefter skickade jag ett e-postmeddelande som de vidarebefordrade till sina anställda 

eller kollegor. Denna del av sökande efter informanter tog relativt lång tid, men jag anser att 

det var värt besväret eftersom jag fick tag i medverkande som var genuint intresserade av att 

delta.  

Inför intervjuerna skickade jag ut en förberedande instruktion (bilaga A) till lärarna där 

jag ombad dem att förbereda sig inför intervjun genom att tänka på ett par situationer i 

yrkeslivet då de känt rädsla. Detta gjorde jag eftersom ämnet kan kännas svårt och 

skrämmande att tala om. Genom att de hade bekantat sig med ämnet innan intervjun kunde vi 

snabbare komma till väsentligheterna. Kvale (1997, s. 118) påpekar att det under intervjun är 

intervjuarens ansvar att skapa en trygg atmosfär så att informanten vågar dela med sig av sina 

känslor. Jag upplevde endast problem med en intervju och detta berodde på att läraren inför 

mötet inte hade kunnat komma på några situationer där han hade varit rädd i yrkeslivet. 

Intervjuerna genomfördes på de platser och vid de tidpunkter som passade lärarna. Bryman 

(2002, s. 306) framhåller vikten av att intervjun sker på en plats som är så ostörd som möjligt, 

dels för att inspelningen ska bli tydlig och klar, dels för att en lugn miljö verkar lugnande på 

både informanten och intervjuaren. Därmed skapas gynnsammare förutsättningar för att 

kvaliteten på innehållet ska bli bättre.  

Intervjuerna spelades in på mp3-spelare, vilket underlättar tolkningen av materialet då jag 

som intervjuare kan fokusera ”på ämnet och dynamiken i intervjun” under samtalets gång 

(Kvale, 1997, s. 147). Informanterna verkade inte störas av ljudupptagningen, vilket kan bero 

på att jag använde mig av en mycket diskret och ljudlös liten mp3-spelare. 

I all forskning är det vitalt att kunna garantera tillförlitligheten, att forskningen visar det 

den utger sig för att visa. Begreppen reliabilitet och validitet är tagna från den kvantitativa 

forskningen och passar därför inte helt in i kvalitativ forskning. Reliabilitet berör huruvida 

metoden är tillräckligt tillförlitlig för att resultatet ska kunna bli detsamma vid upprepade 
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undersökningar (Bryman, 2002, s. 86 ff.). Att den sociala situationen som varje informant 

upplever är unik, är vad LeCompte och Goetz (i Bryman, 2002, s. 257) menar är svårigheten 

med extern reliabilitet i kvalitativa undersökningar. Vidare definieras god reliabilitet inom 

kvalitativ forskning genom att ”forskaren använt den vetenskapliga metoden på ett noggrant 

sätt och att resultatet är säkert och trovärdigt” (Kullberg, 1996, s. 54). Urvalet i min 

undersökning är inte på något sätt statistiskt representativt. Dock tror jag att deltagarnas 

aktiva val att medverka stöder undersökningens reliabilitet eftersom ämnet kan vara känsligt 

att tala om. Genom att de själva ville vara med är sannolikheten större att de vågade berätta 

mer under intervjun och därmed är det mer troligt att materialet ger tillräckligt djup för att 

besvara frågeställningarna. Deltagarna blev också tryggare med mig eftersom de var villiga att 

dela med sig av sina känslor.  

En undersöknings validitet beskriver dess giltighet, huruvida studien verkligen har 

undersökt det den säger sig undersöka. Angående detta påpekar LeCompte och Goetz (i 

Bryman, 2002, s. 357 ff.) att den interna validiteten, alltså vikten av att forskarens slutsatser 

är rimliga för det material som finns, är relativt lätt att bedöma, medan den externa validiteten 

kan orsaka bekymmer. För att säkra den interna validiteten har jag bemödat mig om att mina 

informanter har pratat om rädslor, alltså det jag avsedde att undersöka. Detta har jag 

tydliggjort för informanterna i informationsbrevet, i den inledande presentationen innan 

intervjuerna samt genom att följa intervjuguiden. Dessutom följde jag upp otydligheter under 

intervjuernas gång för att försäkra mig om att informanterna pratade om rädslor. Jag har alltså 

haft frågeställningarna i åtanke för att försäkra mig om att empirin beskriver det jag ämnat 

undersöka. Angående den externa validiteten ämnar jag inte försöka generalisera resultatet till 

att gälla andra sociala kontexter eller situationer än de jag har undersökt.  

3.4 Forskningsetiska aspekter 
All forskning väcker etiska frågor och kräver ställningstagande från dem som forskar. Därför 

finns forskningsetiska råd till forskarnas hjälp och deltagarnas säkerhet och integritet.  

Samhällsvetenskaplig forskning följer Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I denna skrift nämns följande etiska 

principer som forskare bör följa: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa påpekar även Bryman (2002, s. 440 ff.) att man bör följa. 

I alla delar av min undersökning har jag bemödat mig om att ta hänsyn till dessa fyra 

principer. Av den anledningen informerade jag lärarna redan i e-postmeddelandet samt 

därefter vid intervjutillfällena att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst 
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avbryta. Jag poängterade dessutom att de avidentifieras i uppsatsen och att jag är den enda 

som kommer att ha tillgång till deras namn och andra personuppgifter. För att säkra 

informanternas anonymitet i resultatredovisningen har jag även valt att avidentifiera könen, 

varför alla lärare har manliga namn. Jag valde att göra dem till män eftersom det var flest 

manliga deltagare, sex stycken och endast tre kvinnliga deltagare.  

3.5 Bearbetning  
Alla de individuella intervjuerna samt fokusgruppssamtalet transkriberades. För att intervjun 

skulle vara i färskt minne för mig samt för att analysarbetet skulle kunna startas redan tidigt i 

skrivprocessen gjordes transkriberingarna snarast möjligast efter intervjutillfällena.  

Målet med analysen i en kvalitativ studie är att hitta teman i intervjuerna, så kallad 

tematisering (Merriam, 2002, s. 6 f.). Målsättningen är alltså att försöka se vad materialet 

säger. Jag kodade materialet genom att leta efter teman och nyckelord, samt jämförde och 

sammanställde sedan dessa teman för att besvara frågeställningarna. Själva 

kodningsprocessen genomsyrades dessutom av öppenhet eftersom kärnan i systematisk 

kvalitativ forskning är att ha en reflekterande ansats till både det empiriska materialet och 

själva tolkningen av materialet (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 11 ff.). Med detta menas att 

forskarens mål inte är att betrakta det empiriska materialet som en spegling av verkligheten, 

utan låta tolkningen vara i centrum. Jag har strävat efter att ha detta förhållningssätt i 

bearbetningen av mitt material.  
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4 Resultat 
Resultatet är indelat i två huvudkapitel. I det första huvudkapitlet redogörs för de rädslor som 

identifierats och i det andra huvudkapitlet presenteras en redogörelse för hur lärarna hanterat 

rädslorna. Jag har valt att dela in rädslorna i olika kategorier utifrån de teman jag har hittat. 

Rädslor har dock ofta många sidor och kan ibland tolkas på flera olika sätt. Även 

hanteringarna kan ibland ses som kombinationer av olika strategier att hantera rädsla på. För 

enkelhetens och tydlighetens skull har jag därför valt att presentera rädslor och hantering av 

rädslor under de rubriker där de hör mest hemma.  

4.1 Lärarnas rädslor i olika situationer  
I denna första del av resultatet presenteras de olika rädslor som har identifierats i 

undersökningen. Rädslorna beskrivs utifrån de situationer där lärare har upplevt känslorna och 

rädslorna.  

4.1.1 Rädsla för det okända 

I många situationer finns ett inslag av rädsla för det okända. Rädsla för det okända kan ta sig 

uttryck både i en naggande oroskänsla eller i en akut reaktion då hela kroppens 

försvarssystem sätts igång.  

Lärarna uttrycker att de oroar sig på olika sätt för det som kan hända deras elever. En 

lärare menar att han särskilt bekymrar sig för elever som han vet mår psykiskt dåligt. Denna 

rädsla är en gnagande oro som finns i bakhuvudet men den övergår ibland till mer akut rädsla. 

Ett fall han nämner är om en elev plötsligt inte dyker upp i skolan och hur detta då kan leda 

till en rädsla hos honom. Läraren vet alltså inte om det har hänt eleven någonting eller inte, 

det vill säga han oroar sig för något som är okänt. För en annan lärare är oron mer eller 

mindre konstant. Han vet att eleverna han undervisar mår dåligt och ängslar sig ofta över 

dem. 

Jag ligger och ältar mina elever varje natt. Funderar hur det kommer att gå för dom, hur man ska göra 

det bästa för dom. Och det kommer jag alltid att göra. 

Rädsla för det okända kan också ta sig uttryck i osäkerhet inför att möta nya elever och 

klasser. En lärare berättar att han kände sådan oro när han började arbeta på Individuella 

programmet och inte visste något om eleverna och skolan.  

Jag kommer ihåg när jag började här och träffade eleverna för första gången. Då kände jag en viss 

rädsla för hur ska det här gå, va? Vilka är dom? Hur funkar dom? 
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Situationerna som väcker rädsla för det okända har flera gånger det gemensamt att de är 

nya för personen. På samma sätt är det med situationer som innehåller ett moment av 

överraskning. En lärare beskriver ett sådant moment av överraskning då han och hans två 

kollegor var med om att en elev landade olyckligt på nacken under en gymnastiklektion. När 

lärarna sprang fram och eleven inte hade känsel i benen var de rädda för att eleven hade brutit 

nacken. Läraren beskriver en känsla av maktlöshet och skräck för att något hemskt hade hänt. 

På så vis kan rädsla för det okända ta sig uttryck i en akut rädsla för en elevs liv. Läraren 

beskrev även rädslan som kommer av att inte veta om man har gjort rätt eller fel, en rädsla 

som förstärktes av att lärarna hade spelat in elevernas hoppande på videoband.  

Vi trodde oss kunna bemästra det här. Alltså, när vi var tre stycken, en filmade och två var mottagare, 

ingenting skulle kunna hända, det var vi absolut övertygade om. Det hände ändå. 

Denna rädsla att bli anklagad för att ha gjort fel tillsammans med en rädsla för det okända kan 

även identifieras i en annan situation som samma lärare berättar om. Denna gång blir han 

kallad till rektorn för att möta en arg förälder som vill anmäla honom för att ha brukat våld 

mot hennes son. Vid tillfället är han nyutexaminerad och har arbetat på skolan i knappt två 

månader varför han ännu inte känner sig helt trygg på sin arbetsplats.  

Det jag var rädd för var ju på något sätt eftersom jag inte hade varit med om det här tidigare. Alltså, 

själva samtalet, chefen … jag var liksom osäker på honom, på situationen, på mötet med mamma, att 

taxi kom dit, alltså vilken roll vi ska spela nu? Vad ska jag göra? Vilka är mina förväntningar? Jag 

var liksom rädd för allt på något sätt. 

En annan lärare beskriver sin rädsla för det okända när han hamnar i en våldsam situation 

då ett gäng pojkar jagar och slår ner en främmande man inne i skolan. När läraren står utanför 

klassrummet efter en lektion springer en man förbi i korridoren med ett gäng pojkar efter sig. 

Läraren beskriver hur han reagerade instinktivt genom att springa ifatt eleverna och slita bort 

dem från mannen. Vid det laget slog och sparkade eleverna på mannen. När läraren jämför 

den här situationen med en annan när han var rädd för sitt liv, säger han:  

Den gången kände jag inte att jag blev rädd på samma sätt. Först blev jag förbannad. /…/ och då var 

det lite grand samma känsla som i först läget. Herregud, vad är det jag befinner mig i för någonting? 

Här mitt framför ögonen på mig. 

En rädsla som kan identifieras som rädsla för det okända är rädsla för att se andra 

människor fysiskt skadade. Rädslan är inte direkt kopplad till läraryrket, men eftersom 

olyckor sker överallt uppstår det ändå situationer i skolmiljön där känslan väcks. En lärare 
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berättar om hur rädslan styrt honom både vid en trafikolycka utanför skolan då elever varit 

inblandade samt när någon svimmat eller fått ett epilepsianfall. 

Jag tycker det är obehagligt. Jag är inte den som är där med första hjälpen direkt, om jag skulle se 

någonting hända. 

4.1.2 Rädsla för våld 

I skolmiljön förekommer ibland våld och en lärare berättar hur han varit rädd för sitt eget liv i 

en sådan situation. Läraren får veta av en kollega att en av hans elever har fått ett utbrott i 

kafeterian och slänger biljardkulor vilt omkring sig. Eleven visar sig vara drogpåverkad och 

sätter skräck i både lärare och elever eftersom de måste skydda sig själva och gömma sig när 

han springer efter dem.  

Då hade jag extremt hög puls och var skräckslagen faktiskt … Då var jag rent ut sagt skitskraj. Då 

visste jag, då hade jag fått signalen att här var det en drogpåverkad kille som var våldsam. 

Rädsla för våld kan även vara mer indirekt i form av hot om våld, vilket ett par lärare har 

berättat om. En lärare berättar om hur han blev rädd när han fick höra att en elev på grund av 

sin drogbakgrund hade varit mycket aggressiv mot några av sina tidigare lärare. En annan 

lärare blev verbalt hotad av en främlingsfientlig elev som var medlem i Nationalsocialistisk 

front. Läraren tog dock inte hotet helt på allvar, eftersom kommentaren var sådan att den 

skulle kunna uppfattas som en skämt. Det var vetskapen om elevens politiska engagemang 

som medförde att han överhuvudtaget började fundera på uttalandet. Dock skapade 

situationen främst en osäkerhetskänsla kring privat och professionell roll. Rädslan för våld 

kan ha kommit först, men huvudrädslan som läraren fokuserade på hamnar under rädsla 

kopplad till konflikter och utvecklas mer nedan under rubrik 4.1.5.  

4.1.3 Rädsla för att inte duga eller för att göra fel 

Många av de rädslor lärarna berättar om handlar om rädslor för att inte duga som pedagoger, 

men även lite om att inte duga som människor. Några lärare påpekar att yrkesrollen är mycket 

nära förknippad med deras personlighet, eftersom lärare använder sig själva som instrument i 

undervisningen. En bedömning av lärarens insatser kan följaktligen lätt uppfattas som kritik 

mot personen. Tre lärare menar att den känslan var starkast när de började arbeta som lärare 

och var osäkra i sina lärarroller. Orsaken till rädslan menar de beror på att man är rädd för att 

inte lyckas med uppdraget eller att någon kollega ska se att man har gjort fel och misstag. 

Ofta påpekar de dock att rädslan minskar ju mer positiv respons man får på sitt arbete. En 

lärare menar emellertid att den rädslan fortfarande är närvarande. Deltagarna i fokusgruppen 

anser att det finns en allmän tendens hos lärare att vara rädda för att inte duga. 
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Fredrik: Rädslan för mig är ändå i botten, på det här jättepersonliga planet; duga, räcka till, vara 

duktig. Det är den största rädslan för mig. Och det ligger lite i att göra fel på jobbet. Det är 

min största rädsla.  

Arvid:  Det är en drivkraft. 

Fredrik:  Ja, det är det också, då-  

David:  Men vem är det som bedömer det? Det är alla möjliga som bedömer att man duger. Eller är 

det det inre, en själv, som bedömer att man duger?  

Fredrik:  Jo men så är det ju, man är hårdast själv, oftast.  

David:  De säger ju så om lärarjobbet att det är speciellt för att man blir bedömd från så många håll.      

Mer specifikt uttrycker lärarna en rädsla för att göra fel. De är rädda eftersom deras 

handlingar påverkar eleverna på olika sätt. Till exempel nämns hur lärarens bedömning av en 

elev kan drabba eleven hårt om bedömningen leder till att studiemedlet dras in eller att 

elevens chanser att gå en viss utbildning spolieras. En lärare berättar att oron för att göra fel 

bedömning av en elev har varit starkare när han har undervisat och ska betygsätta en kollegas 

barn.  

Om man har varit lärare för en kollegas barn. Då har det känts, att sätta betyg och lämna omdömen 

och så där, det är betydligt mer oroande än det är annars /…/ Det är nog väldigt mycket en rädsla för 

att göra fel. 

En annan lärare känner en rädsla för att göra fel och misslyckas inför varje kursstart. Han är 

rädd för att inte lyckas fånga eleverna och snabbt skapa en bra relation till dem, så att de i sin 

tur inte vågar anta utmaningen som matematikundervisningen innebär för dem. Detta beror på 

att de elever han undervisar ofta har dåliga erfarenheter av skolan och är rädda för att 

misslyckas. På så vis blir hans rädsla också en rädsla för att inte lyckas hjälpa eleverna att 

övervinna deras rädslor. Ett annat exempel handlar om att en lärare inte vet hur han ska 

hantera en situation i skolan. Han är rädd för att inte klara av sitt arbete då han får veta att en 

elevs pappa har omkommit i en trafikolycka. Till situationen hör att det hela utspelar sig 

under en i övrigt mycket stressig period, varför den här händelsen blev en börda utöver den 

vanliga arbetsbelastningen för honom. Dessutom har han själv förlorat sin pappa när han var 

liten, vilket medförde en känslomässig sammanblandning med privatlivet. Osäkerheten som 

läraren beskriver inför situationen visar, förutom en rädsla för att göra fel, även en rädsla för 

att tappa masken i en situation som han inte vet hur han ska hantera.  

Och så kände jag direkt, hur hanterar jag det här i klassen när jag träffar den här killen och hur 

hanterar jag det gentemot hans klasskamrater? Hur känner dom? Vad blir resultatet av att jag går in i 
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klassrummet? Och försöker genomföra undervisning? Vad är undervisning när något sådant här, när 

sorgen drabbar en elev så här? Så då blev jag riktigt, riktigt rädd. Och jag var rädd för att jag skulle 

gråta själv, bli ledsen inför eleverna. 

4.1.4 Rädsla för att inte räcka till 

I undersökningen har jag identifierat en rädslekategori som ofta är nära förknippad med rädsla 

för att inte duga. Rädsla för att inte räcka till har dock tydligare fokus på att inte räcka till som 

pedagog, snarare än en rädsla för att göra fel eller inte duga.  

En sådan rädsla för att inte räcka till kan grunda sig i tidsbrist, vilket en lärare uttrycker 

när han berättar om rädslan för att inte hinna med alla elever under en lektion. Tidsbrist kan 

uppstå ibland om det blir för många elever på hans lektioner. Denna tidsbrist leder till att han 

oroar sig för om eleverna har fått den hjälp de behöver. Frustrationen är av pedagogisk 

karaktär eftersom han känner att han inte hinner vara den bra lärare som han behöver vara för 

alla dessa elever. 

Sen vet jag att det är viktigt att föra matematiska diskussioner, prata matematik, och då vet jag att det 

är den tiden jag måste ha. Det man gör gemensamt i ett klassrum med en vanlig klass det måste jag ta 

med var och en. 

Rädslan för att inte räcka till gäller hela det pedagogiska uppdraget, både studier och den 

uppfostrande delen. Lärarna är rädda för att inte nå fram till sina elever eller göra tillräckligt 

för dem. Ett exempel är den rädsla som en lärare kände innan han började arbeta på 

Individuella programmet. Han var rädd inför att ha jobbiga samtal med elever, rädd för att han 

inte skulle klara av att höra om tragiska livshistorier. Flera lärare uttrycker också frustration 

och rädsla över att inte veta hur de ska nå fram till elever med främlingsfientliga åsikter. 

Rädslan för att inte räcka till gäller både konkreta situationer och en mer allmän oro.  

Man kan skuldbelägga sig själv i det här jobbet. Vad hade jag kunnat göra? ... dels finns det en oro 

först innan det händer och sen så finns det ja, någon slags oro efteråt då. Ja, varför gjorde jag inte mer 

än jag gjorde? 

…lärare är rädda för att inte göra tillräckligt för sina elever, både studier och det sociala. Att man på 

något sätt lägger det väldigt mycket på sig själva /…/ Då har jag på något sätt misslyckats, och då 

speglar det tillbaka på mig själv /…/ att man är rädd för att inte ha ett lyckat resultat.  

Jag kan känna oro i mitt arbete, jag kan känna tveksamheter i mitt arbete, men det är mest, oftast i 

min profession, i min roll som pedagog, om jag kommer att räcka till så att jag kan göra så att alla 

andra människor upptäcker sitt eget jag. Och kan utvecklas. 
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4.1.5 Rädsla kopplad till konflikter  

Undersökning visar att många rädslor som beskrivits kan kopplas till konflikter. Konflikterna 

rör sig både om mellanmänskliga konflikter och konflikter inom individer. Ett par lärare säger 

sig ha sett tecken hos kollegor på rädsla för att hamna i dispyter med elever. En annan lärare 

beskriver sin egen osäkerhet inför sådana situationer.  

Om du kommer i en korridor och någonting händer där du känner att här måste jag gripa in, här måste 

jag försöka reda ut saker och ting, och du känner inte eleverna, och du känner att eleverna är oerhört 

slipade i att kunna konfrontera vuxna. Det tror jag många är, det har vi haft många diskussioner om, 

vad gör du som vuxen om du kommer in i en sådan situation?  

Rädsla kopplad till mellanmänskliga konflikter kan även handla om att möta elever som man 

är osams med. En lärare berättar att han var rädd varje dag inför att träffa en klass. En konflikt 

med en elev eskalerade och spred sig till hela klassen med följden att eleverna tog kontroll 

och trakasserade läraren på olika sätt. En mildare och kortvarigare variant av denna rädsla 

beskriver en annan lärare efter mötet med en upprörd förälder som anklagade honom för att 

brukat våld mot hennes son. Rädsla inför att ha känsliga samtal med elever eller föräldrar är 

ganska vanligt. En lärare berättar att han tyckte det var så obehagligt att ringa hem till 

föräldrar i början av sin karriär att han hoppades att ingen skulle svara när han ringde. Även i 

utvecklingssamtal eller dylika samtal med elever uppstår denna osäkerhet. Då kan rädslan 

även handla om att inte veta hur man ska hantera potentiella känslor och konflikter som kan 

uppstå mellan de olika parterna som deltar i mötet.  

Den där skarpa rädslan /…/ när hjärtat far iväg så där, det har inträffat någon mer gång när jag har 

haft föräldrasamtal. Då ett föräldrasamtal har gått överstyr. Då kan man bli rädd faktiskt /…/ Om det 

är infekterat mellan förälder och elev. Man vet inte hur mycket ska jag gå in, som utomstående 

person, och ta parti eller styra det här? Det är knepigt alltså. Jag vet inte om jag ska kalla det för 

rädsla eller oro, men det är en oerhört besvärlig situation. 

Förutom olika slags mellanmänskliga konflikter visar undersökningen även att lärarna kan 

ha inre konflikter. Dessa inre tankar finns exempelvis i situationer då lärarna känner sig 

hotade när professionell och privat roll möts. En av de kvinnliga deltagarna berättar att hon 

blev rädd när hon märkte att hennes engagemang misstolkades av de vuxna manliga eleverna. 

De trodde att hon flörtade med dem och plötsligt kolliderade privat och professionell roll. Hos 

en annan lärare väcktes osäkerhet i ett hedersrelaterat fall när han fick veta att en förälder 

uppträdde hotfullt mot de inblandade personerna på socialkontoret. I ett större perspektiv 

skulle dessa hot även kunna gälla honom som lärare till eleven.  
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Jag fick höra på omvägar att han var väl lite arg och upprörd över att vi kunde tycka att det här var ett 

hedersrelaterat fall. … Min fru tyckte att det var lite obehagligt, det var väl hon som reagerade först. 

Liksom, – Har du tänkt på oss?  – Nej, det har jag ju faktiskt inte. 

Ett mer uttalat hot, som skapade inre konflikter och osäkerhet kring yrkesroll och privat roll, 

upplevde en annan lärare då han blev hotad av en av sina främlingsfientliga elever, som var 

medlem i Nationalsocialistisk front.  

Dom passerade mig, dom var på väg någonstans, och jag kommer ut från mitt hus och en av killarna 

ser att jag kommer ut, och han ser direkt på mig och säger så där: – Ja, nu vet vi var du bor. … Alltså, 

hur ska jag möta dom här eleverna i klassrummet på ett sätt som gör att det inte hotar min privata 

situation? Så att det var mer en väldig osäkerhet kring, kring vad innebär mitt skolliv för mitt 

privatliv. 

4.1.6 Rädsla kopplad till otrygghet på arbetsplatsen  

Undersökningen har visat att ett par lärare har känt sig otrygga på sina arbetsplatser vid några 

tillfällen. Den ene läraren funderar på om skolans storlek har betydelse för om man känner sig 

trygg och bekväm på arbetsplatsen. Han jämför känslan av trygghet när han har arbetat på en 

stor och en liten skola. På den lilla skolan fanns en tydlig kontakt och närhet mellan 

personalen och eleverna, som gjorde att han vågade göra bort sig och kände sig säker. 

Anonymiteten på den större skolan skapade istället känslor av osäkerhet och rädsla för att bli 

misstolkad. En annan lärares rädsla handlade också om att känna sig utsatt, men den kom sig 

främst av att han inte litade på sin rektor. Detta berodde på att denne uppvisade speciella drag 

som tog sig uttryck i manipulering av omgivningen, vilket i sin tur påverkade hela kollegiet. 

Många av kollegorna tog ställning för eller emot rektorn och därmed uppstod konflikter i 

arbetslagen. Följden av detta blev att läraren kände osäkerhet över vem av kollegorna han 

kunde lita på och våga prata med.  

Vad jag vet, i det läget i början, var det ingen annan som tyckte som jag. Alla tyckte att han var 

jättetrevlig, jätteduktig, bra att ha och göra med, han kom med godispåsen och delade ut lite här och 

var. Så då blev jag helt plötsligt väldigt ensam.  

4.1.7 Rädsla för att tala inför grupper av människor  

Undersökningen har visat att ett par lärare känner rädsla för att tala inför grupper av 

människor. Denna rädsla kan ses som en rädsla för att tappa ansiktet och göra bort sig inför 

andra. Läraryrket är fyllt av situationer där lärare måste tala inför grupper och ändå finns det 

lärare som beskriver just denna rädsla. Rädslan är olika stark hos två informanter. Hos den 

ene har rädslan förut haft fobiska tecken med blackoutkänslor och krävt aktivt arbete för att 

minska i styrka. Hos den andre läraren är rädslan snarare på en nivå som skulle kunna anses 
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vara typisk för många människor. Den läraren konstaterar mest i förbigående att han känner 

en viss osäkerhet i vissa situationer när han måste tala inför många människor.  

Jag är ju inte den lärare som älskar att stå framme i [största samlingssalen] och prata för 100 personer. 

/…/ man är väl inte direkt rädd, men man är inte bekväm i, skulle jag väl vilja säga. 

4.2 Lärarnas hantering av rädslor 
I det här kapitlet följer en redovisning av hur lärarna har hanterat de rädslor som de berättat 

om. Jag har identifierat två återkommande teman i lärarnas beskrivningar av hur de hanterat 

sina rädslor. Dels beskrivs flyktbeteenden, dels utvecklandet av olika strategier för att angripa 

rädslor. Gemensamt för de flesta lärarna är att de i sitt berättande återkommer till 

erfarenhetens betydelse i samband med rädsla.  

Jag satt också och tänkte på att oro och rädsla förändras med årens lopp. Det jag var orolig för, för 30 

år sen, med de perspektiven, är jag inte orolig längre för. Antingen är det kanske så att jag undviker 

det som kan ge problem, eller så har jag lärt mig att tackla vissa saker. Jag kan inte riktigt säga vad 

det beror på. 

I min studie har jag hittat ett exempel på en situation där varken flykt eller kamp 

fungerade, vilket fick följden att läraren blev apatisk. Först försökte läraren hantera sin rädsla 

för att möta eleverna i en klass som han hade stora konflikter med, genom att försöka lösa 

konflikterna. Men i hans strävan att klara av detta själv, utan utomstående hjälp, löstes bara 

konflikten halvt. Detta fick konsekvensen att han till slut blev känslokall och apatiskt inställd 

till klassen. Hanteringen handlade till stor del om att stå ut till dess eleverna slutade nian. 

4.2.1 Hantera rädslan genom att fly 

De flyktbeteenden som jag har funnit i min studie kan delas in i två typer. Den ena innebär att 

hantera det skrämmande i situationen genom att fly från det obehagliga, den andra innebär att 

i förebyggande syfte undvika situationer som skulle kunna utlösa rädsla. Att fysiskt fly från 

en situation som väcker rädsla i skolan är mindre vanligt än ett förebyggande undvikande 

beteende. En lärare berättar att han har tagit till flykten i en situation för att undgå fysisk 

skada. Detta skedde då en drogpåverkad elev kastade biljardkulor vilt omkring sig samt 

jagade lärare och elever. Läraren var klassföreståndare för eleven och blev hämtad av sina 

kollegor för att ta itu med situationen, men liksom dem vågade han inte. Läraren ångrar sitt 

beteende och ser på sig själv med visst förakt. 

 Jag vet att jag låste också in mig i ett klassrum när han gick förbi. /…/ Jag kände mig oerhört ynklig i 

den här situationen, att stå och gömma sig för en elev, för att man är riktigt, riktigt rädd för en elev. 

Det kändes som ett jättenederlag, att se den här spansktalande läraren gå fram och bara klippa honom. 
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Ja, hur ska jag säga, då kände man sig jäkligt ynklig i förhållande till den personen. När jag insåg 

vilket mod och handlingskraft, ja vilken styrka av den här personen att göra det. Jag kände mig som 

en liten skit kan jag säga. 

En annan lärare beskriver att han hanterade sin osäkerhet genom ett psykiskt 

flyktbeteende. Han hanterade sin rädsla för konflikter med kollegor och rektor, genom att 

avleda samtal som handlade om det känsliga ämnet. Han hanterade även rädslan genom att 

dra sig undan kollegorna i ett förebyggande syfte, vilket tillhör den andra typen av 

flyktbeteende som jag nämner i början. På motsvarande dubbla sätt hanterar en annan lärare 

sin rädsla. Denne är medveten om hur hans rädsla för att se människor som är fysiskt skadade 

har styrt, och fortfarande styr, hans handlande. Han undviker situationer där människor är 

skadade, både när de händer framför honom och när han har valmöjligheten att utsätta sig för 

dem.  

Det hände en trafikolycka utanför skolan där jag jobbade och då gick jag in och tog hand om dom 

eleverna som var där inne. Då gick jag inte ut. Det var ju annat folk som gjorde det. Och då väljer ju 

jag naturligtvis att vara någon annanstans /…/ det är likadant om någon svimmar eller så /…/ jag 

tycker det är obehagligt. Jag är inte den som är där med första hjälpen direkt, om jag skulle se 

någonting hända. Utan jag ser nog att någon annan gör det istället. /.../ Jag tror inte ens att jag är 

osäker när det händer, utan jag vill inte vara med. Där vill jag fly. 

Undersökningen visar även exempel på rent förebyggande beteenden, som att undvika 

specifika situationer som skulle kunna väcka rädsla. Läraren jag nyss citerade berättar att hans 

svaga rädsla för att tala inför grupper styr hans handlande emellanåt. Han undviker situationer 

som skulle kunna väcka rädsla när detta är möjligt, men möter rädslan när han tvingas 

konfrontera den, såsom på föräldramöten. Vidare berättar han att hans rädsla för att inte räcka 

till för alla elever i en stor klass har styrt hans val av arbete idag, att jobba på Individuella 

programmet på gymnasiet istället för att fortsätta på grundskolan.  

Det var ju en utav de orsakerna till att jag valde det här jobbet, även om man jobbar med elever med 

funktionshinder, eller sociala svårigheter, eller inlärningssvårigheter, så känner jag ändå att det är 

lättare att bygga relationer när man inte är så många och man räcker till på ett annat sätt. För dom här 

eleverna som har det jobbigt finns ju på låg- och mellanstadiet också och då ska du hantera en grupp 

på kanske 25. 

4.2.2 Hantera rädslan genom att agera 

Lärarna beskriver en rad olika handlingar som alla har det gemensamt att de är motsatsen till 

flykt. Angreppssätten som jag har identifierat är både av en omedelbar instinktiv art och av en 

mer medvetet resonerande art. Därtill finns exempel som visar på medveten träning i att 
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konfrontera rädslan. Den första varianten, med en omedelbar reaktion på rädslan, beskriver 

sig en lärare ha reagerat enligt i en våldssituation då ett pojkgäng jagar och slår ner en man i 

skolans korridor. Läraren är mycket mer nöjd med att han ingrep och hjälpte mannen loss från 

eleverna i denna våldssituation istället för att gömma sig från det skrämmande, vilket han 

gjorde i en annan situation.  

Den andra varianten, att anstränga sig för att tänka logiskt och inte reagera omedelbart när 

man är rädd, säger sig flera lärare tillämpa. De påpekar att det bästa sättet att hantera sina 

rädslor är att behålla lugnet, att inte handla överilat och känslosamt. Detta gäller särskilt i 

konflikter med andra människor. En lärare berättar att han har lärt sig att inte nappa på 

elevernas provokationer och inte ge sig in i invecklade argumentationer med elever. Istället 

har han lärt sig att vara kort och saklig i tillrättavisningen.  

Det är bara att gå fram och tala om att det här tycker jag är fel det du har gjort. Vända på klacken och 

gå därifrån. Alltså, vi lärare, vi pratar alldeles för mycket i konflikter. /…/ så att stå inte och tala om 

varför du tycker att det här är så fel, eller att eleven ska förklara varför han eller hon gör det här, utan 

bara gå fram kort och säga: – Det här är fel. Fy. Sluta. Vända på klacken och gå därifrån. Då har du 

gjort absolut tillräckligt. 

Samma lärare har som mål att försöka förstå människors handlande och inte jaga upp sig. Däri 

ligger att tänka logiskt i kritiska situationer. Han tycker att det åtminstone i teorin är lättare att 

hantera svåra situationer idag mot när han var yngre, men erkänner att han inte vet hur han 

kommer att agera förrän situationen händer. 

Jag försöker så mycket som möjligt sätta mig in i människornas situation /…/ Varför beter sig den här 

människan så här nu? Vad kan det ligga för bakomliggande orsaker? Det låter väldigt teoretiskt att 

sitta och säga det, men det är någonting som jag, jag försöker att nästan allt mitt lärarskap ska 

genomsyra det. /…/ Men det är svårt att plocka fram det i skarpa lägen, kan jag tycka. 

Att hantera rädslan genom att agera kan också ta sig uttryck i att hålla sig sysselsatt. En 

lärare brukar hantera sin oro för elever som inte dyker upp på lektioner genom att göra något 

konkret för att stilla oron. Han letar efter eleverna, eller ringer till deras mobiler. När lärarna 

har pratat om rädsla för att inte duga, framkommer det att de försöker undvika att över huvud 

taget tänka så mycket i de negativa banorna. Ett sätt att distrahera tankarna är då att uppehålla 

sig med arbete.  

Jag tror att jag undviker tankarna, alltså genom att göra någonting. Få igång aktivitet som en 

dämpare. Jag kan inte sitta här och tänka på att jag inte duger om jag inte gör någonting. Och så gör 

man någonting och då glömmer man bort det ett tag och så känner man sig hyfsat nöjd med sig själv. 
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Undersökningen visar också att flera lärare medvetet har konfronterat sina rädslor och 

tvingat sig att agera. Två lärare berättar till exempel att deras strategi för att hantera känslorna 

när elev- eller föräldrasamtal går överstyr är att bryta mötet och ta en paus eller att avbryta 

helt och fortsätta vid ett senare tillfälle, kanske också med andra personer. Lärarna menar att 

det viktigaste är att våga utmana sina gränser och helt enkelt ta mod till sig och göra det som 

krävs för att utvecklas i sin lärarroll. Tiden och erfarenheten ger trygghet i situationer som de 

från början var rädda för. 

Förebyggande arbete beskrivs ofta som den viktigaste beståndsdelen för att undvika att 

hamna i situationer där rädslor väcks. Flera lärare har till exempel talat om rädslorna kring 

elev- och föräldrasamtal och här kan urskiljas en förebyggande strategi som handlar om att 

vara väl förberedd inför samtalet. Helst bör två vuxna delta i svåra elevsamtal för att ge alla 

parter trygghet. Detta anser lärarna vara särskilt viktigt om elever vill anförtro sig saker som 

inte riktigt ingår i lärarens roll. Med förebyggande arbete, och då framför allt genom att skapa 

bra relationer till eleverna, kan oro och rädslor minskas.  

Det är ändå i relationen du utför ditt jobb, i relationen till elever och dina kollegor. Det är 

beståndsdelen i ditt jobb, att skaffa relationer, för att sedan kunna lära ut. Missar du relationen då blir 

ju inlärningen jättejättesvår. Och det är det som är ett problem idag, med stora klasser, eleverna blir 

inte sedda, lärarna har inte tid, bla bla bla. Det är jättesvårt att skaffa den här relationen då. Men det 

är i relationen du skaffar dig tryggheten. Det är i dom eleverna som du känner sämst, som du känner 

störst osäkerhet och rädsla. 

I min undersökning finns även ett exempel på en uttalat medveten träning för att bli av 

med rädsla. En lärare berättar att han har hanterat sin rädsla för att tala inför grupper genom 

att kontinuerligt konfrontera den och öva sig på att bli bättre. Detta eftersom han ville bli 

lärare och det yrket kräver att man kan stå och tala inför människor.  

Jag tycker att skolan är en så häftig plats, och då har jag varit tvungen att lära mig. Och jag har spelat 

teater och sådant där bara för att testa min scenskräck. Utmana mig lite grand. /…/ Så det är en sådan 

rädsla som jag känner att jag har fått jobba med. I början omedvetet med det, för att jag kände att vara 

lärare var häftigt, men sen så har jag jobbat mer och mer med det./…/ men den här blackouträdslan 

har tonats ner, och nu är jag lite nervös, och jag är gärna lite extra förberedd och så, men tycker 

samtidigt att det är spännande, att tala. 

Undersökningen har visat att det inte alltid räcker att konfrontera rädslan och agera. När 

en lärare fick höra talas om att han borde vara rädd för en elev som kan bli våldsam mot sina 

lärare, tog han först ta reda på alla fakta. När han då fick veta att eleven bara var våldsam när 
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denne tagit droger fortsatte läraren med undervisningen och hoppades på det bästa. Han 

handlade för att hantera rädslan, men den kvarstod ändå. 

Samtidigt lärde jag känna honom och tänkte att han kommer nog att vara hygglig mot mig, för vi har 

en bra relation. Men det fanns ju ändå en rädsla. 

4.2.3 Hantera rädslan genom att samtala 

Min studie visar att samtal är ett vanligt sätt för lärarna att hantera sina rädslor. Att samtala 

om känslorna med andra människor kan ses som ett sätt att konfrontera rädslan. De flesta 

lärarna återkommer till denna strategi på olika sätt. Några gör det för att bearbeta det 

traumatiska de varit med om, andra använder samtalet för att resonera och reflektera kring hur 

de bäst kan hantera sina känslor i fortsättningen. Ett exempel då samtalet fungerat som 

bearbetning av en händelse är då lärarna tittade på videoinspelningen tillsammans efter att en 

elev landade illa på en gymnastiklektion.  

Sen när vi spelade upp det här så kunde man, efter ett tag när man spelat det här tio gånger så kunde 

man ju, då fick man ju på något sätt avstad, man sköt det här ifrån sig, man kunde se det, man kunde 

skratta åt det, inte just den här händelsen, men alla andra hopp, och så där. 

Flera lärare menar att samtal kan vara ett bra sätt att få ner rädslan på en hanterbar nivå. När 

man talar med andra människor om känslorna bli de mer förståeliga. Familj, kollegor och 

skolsköterskor har funnits till hands i samtalen. En av lärarna fick hjälp att bearbeta sin rädsla 

när han fick veta att en elevs pappa hade omkommit i en bilolycka. 

Då sa min mentorskollega att – Det här var jobbigt för dig som jag inte räknade med och då är det 

viktigt att vi pratar vidare om det. Att det landar någonstans. Och vi pratade om det. Vi kunde byta 

tankar om varför jag tyckte det blev så jobbigt. Jag fick vädra det. /…/ Tillsammans med mina 

kollegor och skolsköterskan så kunde jag pysa ut den där rädslan som kom inför att hantera 

situationen. Jag gick hem, orkade inte jobba. Funderade under den dagen. Dagen efter träffade jag 

gruppen, men inte eleven, för han orkade inte gå till skolan. Jag bestämde mig för att gå in där och se 

vad som händer och så gjorde jag det och så gick det bra. 

Om man är rädd eller har varit rädd, så måste man ju på något sätt prata. Så att man kommer ner. Alla 

är ju rädda på något sätt, men att man kommer ner på en acceptabel nivå. /…/ men att det är 

begripligt för psyket på något sätt, för det är ju en rätt stark känsla. Det kan ju… det påverkar en ju, 

hjärtfrekvens och andning och – allting så att säga. 

Kommunikation som metod för att hantera sin rädsla kan även handla om att berätta för 

eleverna om sina känslor. En lärare hanterar sin rädsla för att inte hinna med alla elever under 

en lektion genom att prata med eleverna om detta och utvärdera lektioner ibland. Genom 

dialogen med eleverna berättar han om sin oro och delar med sig av ansvaret till dem. Denna 
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metod använder sig även en annan lärare av för att hantera sin ständiga oro för att missa 

varningssignaler på att elever mår riktigt dåligt.  

En lärare påpekar dock att man inte ska hantera sin oro för elevers hälsa och 

välbefinnande själv utan att ansvaret ligger på hela arbetslaget. Han menar att man ska 

komma överens om när det inte längre är lärarens ansvar utan ska skickas vidare till andra 

instanser, såsom skolsköterska eller sociala myndigheter. Lärarna i fokusgruppen reflekterar 

också kontinuerligt över vilket som är skolans uppdrag i arbetet med främlingsfientliga 

elever. En annan lärare hanterar sin osäkerhet kring problematiken med hedersrelaterat våld 

genom att utöka sin kunskap inom området samt genom att kontakta experter på området som 

får hjälpa honom att förstå det han möter. 

Vi har en tjej här i [staden] som är riksbekant för att hon är så duktig, så vi kallar på henne. 

Framför allt framgår det att lärarna inte vill vara ensamma om sina rädslor, utan de både söker 

och har fått hjälp av att prata med andra människor om det de varit med om eller om sina 

känslor inför vissa situationer.  

4.2.4 Hantera rädslan genom att fundera själv 

Min undersökning har även visat att en del lärare väljer att fundera över sina rädslor själva, 

istället för att prata med andra människor. Funderingarna har bland annat resulterat i att de 

förlitat sig på sin kompetens och helt enkelt konfronterat rädslan. En lärare brukar resonera 

med sig själv kring sin rädsla för att inte duga genom att försöka se på sin insats objektivt.  

Man gör så gott man kan, och kan man säga det till sig själv – Har du gjort ett hyfsat gott arbete idag? 

– Ja. – Ja, men var nöjd då! 

En annan lärare hanterar den ständiga oro han känner för sina elever genom att ägna tid åt att 

fundera på de saker han för stunden oroar sig över. Han menar att det är sådan han är som 

person och att han inte kan låta bli att bekymra sig. Dock menar han att han har oron under 

kontroll, om han ordentligt får tänka igenom situationerna. Ännu en annan lärare berättar att 

hans strategi var att resonera med sig själv över hur han skulle hantera den rädsla han kände 

när han blev hotad av främlingsfientliga elever. Han kände inget behov av att prata med 

någon om detta, utan funderade själv över sin yrkesroll och läraruppdraget.  

Och jag funderade och funderade. Jag pratade inte med någon om det men bestämde mig ändå till slut 

för att pröva att se, att fortsätta att jobba som jag alltid har gjort. Att fortstätta ta upp sådana 

demokratiska frågor i klassrummet och vill någon diskutera den här typen av frågor kring rasism och 

främlingsfientlighet och tolerans överhuvudtaget så ska jag fortsätta ta den diskussionen. Jag ska inte 
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backa. Och det har jag inte gjort. Jag har inte backat. Utan jag har tagit det. Och det känns som att det 

inte har behövt äventyra min familj och inte mitt privatliv heller. Än så länge. 

Att hantera rädslan genom att använda sig av metoden självreflektion kan även leda till att 

läraren inser att han kan lita på sin kompetens.  

Och så kom man ut där man skulle jobba och det såg ut som ett bombnedslag och dom: – Asså, jag 

måste röka nu. Hur fan! Vilken tråd ska man börja dra i här nu, va? Man måste ju dra igång direkt och 

få dom att göra någonting. Ja, liksom, där kände man liksom lite så här, för varje dag, nu jäklar, 

liksom. Men det gick ju. Men det var ganska tufft. 
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5 Diskussion 
Resultat i min undersökning har visat flera rädslor och situationer där lärare har känt rädsla i 

yrkeslivet. Dessutom har det framkommit några olika sätt att hantera rädslorna på. Nedan 

diskuterar jag resultatet utifrån mina två frågeställningar, alltså:  

• Vilka rädslor kan identifieras hos lärarna i olika situationer i skolan?  

• Hur hanterar lärare sin rädsla i olika situationer i skolan? 

5.1 Lärarnas rädslor i olika situationer 
Jag gör inte anspråk på att ha identifierat alla rädslor som lärare kan ha, men de som har 

urskiljts säger något både om läraryrket och om rädslor i läraryrket. Variationen av rädslorna 

som jag har identifierat visar att det finns många situationer i läraryrket som kan väcka rädsla. 

Situationerna är individuella och vad som utlöser rädsla hos en person är nödvändigtvis inte 

samma sak som utlöser den känslan hos en annan individ.  

Situationerna varierar också mellan att vara av en akut art till en mer eller mindre jämn 

oro. På samma sätt varierar situationerna från att ha en tydlig utlösande faktor till att vara 

mentalt självskapade. Deltagarna i min undersökning har delat med sig av sina känslor och 

rädslor, trots att det finns en risk med att erkänna sina svagheter för andra människor (Rowe 

1987). Initialt berättade lärarna om situationer som har tydliga utlösande yttre faktorer. Det 

var oftast först längre fram under intervjuerna som de började berätta om sina inre rädslor, om 

den mera abstrakta oron. Detta är helt naturligt eftersom det är först längre fram under 

intervjun som den intervjuade känner sig tillräckligt trygg för att dela med sig av sina känslor 

(Kvale, 1997). 

De rädslor jag har identifierat är mer eller mindre specifika för läraryrket. Att människor 

skadar sig fysiskt i skolan händer antagligen dagligen, men rädsla för detta är inte specifikt 

kopplat till läraryrket. Lika lite är rädsla för att tala inför grupper av människor utmärkande 

för läraryrket. Den senare är ett exempel på vad Rush (2000) benämner en latent rädsla. Alltså 

att den finns genetiskt slumrande hos alla människor och kan aktiveras till att utvecklas till en 

verklig fobi. Detta har också skett hos åtminstone en informant. På liknande sätt är händelsen 

då en drogpåverkad elev gick bärsärkagång speciell. Det förefaller självklart att även andra 

personer än lärare skulle reagera med rädsla i närheten av en sådan elev. De ovan nämnda 

rädslorna har tydliga objekt, men det finns andra situationer med mer otydliga utlösande 

faktorer.  
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Ett återkommande tema är den rädsla lärarna känner för att inte duga. Den är ofta diffus 

och saknar konkreta objekt. Istället tar den sig uttryck i form av hjärnspöken och allmän oro 

för att inte klara av arbetet. Rädslan för att inte duga kan grunda sig i flera olika faktorer och 

det är inte alltid lätt att avgöra vilken som är den bakomliggande faktorn. Till exempel kan 

rädsla för att inte duga förknippas med rädsla för det okända och oväntade, prestationsångest 

eller rädsla för att inte behärska undervisningen. Rädslan för att inte duga kan även framkallas 

av de omkringliggande omständigheterna. En sådan omständighet kan enligt Wennberg och 

Norberg (2004) vara den stress som lärare kan få utstå på grund av att det ställs många krav 

på dem samtidigt. En sak som i en situation inte skulle ha väckt rädsla blir den utlösande 

faktorn i en i övrigt pressad situation. Den rädsla för det okända som Arevius och Olsson 

(2007) nämner, kan man se glimtar av i den oro som ett par lärare beskriver inför mötet med 

nya elevgrupper. Nya elever innebär förändring, inte stor organisatorisk förändring som 

Darby (2008) beskriver, men likväl en ny situation med nya förutsättningar. 

Rädsla för att inte räcka till, vilken är snarlik rädsla för att inte duga, sträcker sig över ett 

stort område och kan lätt kopplas till läraryrkets skiftande krav. Båda dessa rädslor kan förstås 

genom att studera den komplexa bild av läraryrket som bland andra Carlström och Wersäll 

(2005) målar upp. Min undersökning har påvisat rädsla kopplad till de yttre betingelserna tid 

och elevantal, betingelser som också beskrivs av Carlgren och Marton (2001). Därtill finns 

tecken på de ökande kunskapskraven på lärare som Hartman (1995) och SOU 1992:1994 

nämner. Ett exempel som framkommit är den nya utmaning som andra kulturer innebär för 

lärarna, exempelvis genom hedersrelaterat våld. Likaså finns en oro hos lärarna för elevernas 

personliga utveckling, vilket direkt kan kopplas till läroplanens mål att utveckla elevernas 

självkännedom (Utbildningsdepartementet, 2006). Jag menar att de intervjuade lärarnas 

generella oro för att inte göra tillräckligt för sina elever är nära förbunden med läraryrkets 

olika styrsystem.  

Ett annat tema som jag har identifierat är det Arevius och Olsson (2007) kallar inre 

konflikter. Liksom rädsla för att inte räcka till och rädsla för att inte duga kan även inre 

konflikter ses som ett tecken på läraryrkets komplexitet. Detta eftersom det sällan finns enkla 

tydliga lösningar på problemen, utan flera värden måste vägas mot varandra. Framförallt är 

detta tydligt i de situationer då lärare har känt osäkerhet över hur de ska agera när privat och 

professionell roll kommer för nära varandra. När en lärare övervägde hur han skulle hantera 

en situation då en främlingsfientlig elev hotade honom kom läraruppdraget i konflikt med 

hans privatliv. Han kände att han i sin roll som lärare borde konfrontera eleverna, samtidigt 
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som han var orolig för att en sådan konfrontation skulle kunna hota hans familj. Jag anser att 

detta tydligt visar att det finns olika etiska dilemman som lärare måste hantera i sitt dagliga 

utövande av yrket. Läraryrket är sådant och detta skapar rädsla, både för att misslyckas med 

sitt arbete och för att misslyckas som person.  

Ytterligare ett tema som jag har identifierat är konflikter. Flera rädslor kan identifieras i 

det Arevius och Olsson (2007) samlar under huvudkategorin rädsla kopplad till konflikter. 

Vissa rädslor är uppenbart kopplade till konflikter, såsom rädsla för att hamna i verbala 

dispyter med elever. Andra rädslor har mer eller mindre tydliga drag av konflikträdsla. Rädsla 

för att göra fel kan exempelvis tolkas både som en rädsla för att behöva konfrontera upprörda 

föräldrar eller elever och som en rädsla för att bli anklagad för att ha gjort fel och inte duga i 

yrkesrollen. Ett annat exempel är den situation då en lärare blir kallad till rektorn och ska 

möta en arg förälder. Här finns en rädsla för att bli missförstådd, en rädsla för det okända 

samt en rädsla inför att möta upprörda människor, vilket är en rädsla för konflikter. Andra 

exempel med drag av konflikträdsla, men då en annan rädsla dominerar, finns i de situationer 

då lärare kände sig otrygga på sina arbetsplatser. En av lärarna vågade inte berätta om sin 

åsikt för sina kollegor av rädsla för att bli utfryst av kollegorna. Anledningen till att han inte 

vågade berätta om sina tankar var att han inte visste vilka sociala konsekvenser agerandet 

skulle kunna få. I hela situationen finns ett grunddrag av konflikträdsla men i det här fallet 

dominerar det Arevius och Olssons (2007) benämner rädsla för sociala konsekvenser.  

5.2 Lärarnas hantering av rädslor 
Huruvida lärarna har hanterat rädslorna konstruktivt beror ibland på om de varit med om 

situationen tidigare, eller om det är en helt ny situation. Flera lärare har uttryckt att 

erfarenheten har bidragit till att de idag känner sig trygga i situationer som i början av deras 

karriärer orsakade rädsla. Jag tycker att det är rimligt att anta att lärare känner sig tryggare ju 

längre de har arbetat inom sitt yrke. Att den forskning som finns på området dessutom främst 

fokuserar på nyutexaminerade lärare och deras rädslor tolkar jag som ett tecken på att de mest 

uppenbara rädslorna finns hos nyblivna lärare med liten erfarenhet. Darbys (2008) 

undersökning kring hur förändringar påverkar lärare visar dock att även lärare som arbetat 

längre i sitt yrke kan bli rädda. Min undersökning visar alltså att lärarna framförallt i början 

av sina karriärer kände osäkerhet över sin kompetens och led av en rädsla för att inte duga. 

Detta kan bero på att erfarenheten medfört att de faktiskt har lärt sig bemästra många av de 

rädslor som läraryrkets olika situationer kan framkalla. De kan också ha blivit mindre 

stressade på grund av att antalet okända situationer som de stöter på minskar ju längre de 
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befinner sig i yrket. Mer erfarenhet innebär färre okända situationer, som i sin tur minskar den 

totala rädslan. Dock har lärarna i min undersökning fortfarande rädslor.  

Viss oro för att duga och räcka till kvarstår genom hela karriären, men den kanske kan ses 

som sund i sig, eftersom den visar att lärare bryr sig om sitt arbete. Såsom Rush (2000) 

förklarar att människans rädsla sträcker sig till empati gentemot omgivningen, kan lärarnas 

rädsla för att inte räcka till ses som ett tecken på att lärarna känner för sitt yrke och bryr sig 

om eleverna. På så vis fyller rädslan en positiv funktion, som drivkraft. Detta fungerar dock 

bara så länge de inre rädslorna, med Rowes (1987) term, inte får grepp om individen och oron 

börjar leda till negativa tankespiraler. Gemensamt för alla lärare när de talar om oro och 

rädsla för att inte räcka till är emellertid att de hanterar sin rädsla på något sätt. De gör 

någonting för att dämpa oron. De låter sig inte dras med för långt. Vissa av strategierna är av 

undvikande art, att distrahera sig från tankarna, att undvika att tänka på det alls. Andra 

strategier är mer reflekterande till arten och tillåter att man bearbetar rädslan genom att 

fundera över den. Ytterligare andra strategier går ut på att man agerar för att lösa problemet. 

Jag tycker att det ligger någonting sunt i att helt enkelt undvika vissa negativa tankar, medan 

det i andra situationer är mer konstruktivt att konfrontera rädslan. Såsom när en lärare 

konfronterade sin rädsla inför att ha jobbiga samtal med elever på Individuella programmet 

och utmanade sig själv genom att helt enkelt göra det han var rädd för. Den hanteringen för att 

tackla rädslan blir med Arevius och Olssons (2007) beskrivning en strävan efter att befinna 

sig i sin utvecklingszon. Läraren vågar lära och därmed växa själv.   

En strategi som framkommit för att hantera rädslor har varit att samtala med andra om 

känslorna kring situationerna och tankarna som dyker upp när något har hänt. I arbetet med 

främlingsfientliga elever önskar lärarna att deras, enligt dem själva, sundare ideal ska nå fram 

och därför för de i lärarlaget en diskussion som visar på medvetenhet och reflektion kring 

denna svåra fråga. Dessa lärare arbetar enligt vad Freese (2006) menar är en konstruktiv 

metod för att utvecklas som pedagoger. Genom att kontinuerligt reflektera över sina tankar 

och handlingar kring svåra ämnen i skolan har dessa lärare hittat en fungerande metod för att 

hantera sin oro, en metod som dock ibland kan kännas frustrerande. Också Arevius och 

Olsson (2007) menar att detta reflekterande tillsammans med andra är ett lämpligt verktyg 

som finns att tillgå för att hantera oro och rädsla. En lärare har valt att berätta för sina elever 

om sin oro. Hans strategi är att berätta för eleverna om sin rädsla för att missa varningstecken 

på att elever mår riktigt dåligt. Sett utifrån Wennberg och Norberg (2004) är denna ärlighet 
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befogad eftersom läraren strävar efter att ha ett uppriktigt förhållande till eleverna och då går 

det inte att ljuga om sina egna känslor, för det skulle eleverna upptäcka och misstro.  

Undersökningen visar även exempel på situationer då lärarna har hanterat sina rädslor 

genom att fly från det skrämmande. Att lärare flyr i våldsamma situationer är en rimlig 

konsekvens eftersom rädslan, enligt Rowe (1987), då är i sin ursprungligaste form. 

Instinkterna för att överleva aktiveras för att skydda individen och kroppens signalsystem 

sätter igång signalerna för kamp eller flykt (Rush 2000). I en våldssituation då några elever 

jagar och slår ner en man, reagerar dock läraren genom att bekämpa det skrämmande. Här 

verkar kamp aktualiseras istället för flykt. Flyktbeteenden är av undvikande karaktär, vilket 

Szklarski (2007) beskriver är vanligt hos konflikträdda västerlänningar. Läraren som blev 

rädd när han kände sig otrygg på arbetsplatsen på grund av konflikter med rektor och 

arbetslag hanterade situationen genom att försöka undvika alla potentiella konflikter.  

Min undersökning visar både på konstruktiva och mindre konstruktiva sätt att hantera 

konflikter. Det finns en tendens till att lärarna känner, eller framförallt tidigare under sin 

karriär har känt, en viss osäkerhet över hur mellanmänskliga konflikter bör hanteras. Sett 

utifrån Granströms (2007) perspektiv beror rädsla för att hamna i verbala dispyter med elever 

på en otrygghet i hur man hanterar mellanmänskliga konflikter. Om svenskar verkligen är mer 

konflikträdda än andra grupper, vilket Szklarski (2007) skriver, drar jag slutsatsen att 

lärarutbildningen borde anstränga sig mera för att utbilda lärare i konstruktiv 

konflikthantering. De äldre lärarna i min studie har fått lära sig detta genom erfarenhet under 

sin karriär. Hade de istället fått lära sig detta under sin lärarutbildning är det rimligt att anta att 

många av deras rädslor skulle ha kunnat undvikas. Min studie visar dock att lärarna på egen 

hand eller via vidareutbildning, har hittat tillvägagångssätt för det Szklarski (2007) definierar 

som konstruktiv konflikthantering. Sådana tillvägagångssätt kan enligt min undersökning vara 

att inte bli uppjagad i nya stressande situationer, eller att undvika att konflikter eskalerar 

genom att avbryta samtal när man märker att parterna blir alltför uppretade. Att bemöta 

rädslan genom att behålla lugnet i konfliktsituationer kan även ses som en ansträngning att 

försöka befinna sig i sin potentiella utvecklingszon, enligt den hantering av rädslan som 

förordas av Arevius och Olsson (2007) samt Wennberg och Norberg (2004).  

En annan sak som är värd att ta upp är den giftiga relation som kan utvecklades mellan 

lärare och elever när konflikter inte löses konstruktivt. I en situation blev läraren till slut 

apatisk och orkade över huvud taget inte bry sig längre. Här borde läraren i ett tidigt skede ha 

bett om hjälp från kollegor och skolledning och inte ha försökt att klara av allting själv. Jag 
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drar slutsatsen att det är viktigt att lärare vågar be om hjälp i tid så att konflikter kan lösas 

innan de leder till apati.  

Hur som helst är det viktigt att hitta konstruktiva sätt att behandla sin rädsla. Arevius och 

Olsson (2007) har som sagt valt att kalla denna konstruktiva hantering för att befinna sig i sin 

utvecklingszon. Det tydligaste exemplet på denna positiva konfrontation av rädslan, som 

undersökningen har visat, är läraren som var rädd för att tala inför grupper av människor. Han 

ville bli lärare och var därför tvungen att utmana sig själv för att successivt övervinna sin 

rädsla. Ett annat sätt att konfrontera rädslan är att fundera själv kring sina känslor. Min 

undersökning har visat att lärarna hanterade sina inre konflikter, kopplade till privat och 

professionell roll, genom att tänka logiskt kring situationerna och eventuellt prata med någon 

annan, vilket jag tycker verkar sunt. Denna inre reflektion kan jämföras med den 

interpersonella reflektionen i ett lärarlag, som beskrivs ovan, och är ytterligare en konstruktiv 

strategi för att hantera rädslor. 

5.3 Avslutande reflektion 
Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att lärare har både rädslor som är specifika för 

läraryrket och rädslor som är vanliga hos alla människor. I den här rapporten har jag lyckats 

identifiera och beskriva några av dessa rädslor samt hur dessa har hanterats av lärarna. Jag 

kan urskilja fyra former av strategier, eller sätt att hantera sina rädslor på, som lärarna 

använder sig av. Dessa fyra är:   

• att fly 

• att reflektera (intra- och interpersonellt) 

• att agera  

• apati 

Den ena av dessa, apati, skiljer sig från de övriga genom att den inte är en strategi, utan 

snarare en fullständig avsaknad av sådan. De övriga tre bildar en utvecklad version av den 

klassiska tvådelade flykt- eller kampstrategin som litteraturen berättar om. Den första, att fly, 

har flera lärare berättat om och denna strategi är tydlig i sin form. De andra två, att reflektera 

och att agera hör egentligen båda till kamp, men jag vill separera dem. Att reflektera är en 

form av medvetet agerande, medan agerande ofta är en primitiv reaktion. Den största 

potentialen till att bli bättre på att hantera rädslor finns, som jag ser det, i att använda sig av 

den reflekterande strategin, något som också bekräftas av Arevius och Olsson (2007), 
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Wennberg och Norberg (2004), Freese (2006) och Rowe (1987). Detta eftersom denna 

strategi är den enda som innehåller ett stort inslag av medvetet tänkande, medan de övriga är 

av mer reaktiv art och har obefintligt eller litet inslag av medvetet överläggande.  

Min undersökning har bekräftat det litteraturen antyder, att lärare verkligen har rädslor 

som är förenade med yrkets förutsättningar. Att läraryrket är komplext vet alla, men att lärare 

kanske mer än andra yrkesgrupper borde arbeta med sig själva och sin personliga utveckling 

är inte lika uttalat. Det skulle antagligen ställas alldeles för höga krav på lärare för att någon 

överhuvudtaget skulle vilja ge sig in i yrket om kraven på personlig mognad var explicita. 

Samtidigt anser jag att en viss grundläggande personlig mognad borde vara ett krav, eftersom 

lärare ska vara förebilder för sina elever. Självklart ska lärare också utvecklas och arbeta med 

sig själva för att bli bättre på sitt yrke och utvecklas som personer. Jag tror att en ökad 

medvetenhet kring de rädslor som är sammankopplade med läraryrket kan bidra till denna 

utveckling. Medvetenhet om rädslornas existens gör dessutom att man snabbare kan ta sig ur 

det primitiva flykt- eller kampmönstret och börja tänka logiskt kring sina känslor. Om lärare 

vågar prata om sina rädslor med kollegor kanske de tillsammans kan hjälpas åt att utvecklas.  

Precis som Arevius och Olsson (2007) har förhållningssättet att vi kan ”lära oss hantera 

rädslorna, känna igen dem och låta dem lära oss något om livet” (s. 49) vill jag också förhålla 

mig till de saker som väcker känslor av oro och osäkerhet. Min förhoppning är att den här 

uppsatsen kan hjälpa verksamma och blivande lärare att förstå hur stor roll rädslor spelar i 

läraryrket. Kanske kan den också ge läsaren mod att våga se på några av sina egna demoner 

och hinder med nya ögon och rent av möta rädslorna med ett leende.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Jag anser att ämnesområdet lärares rädslor behöver mer forskning. Jag tror att explicit 

forskning om rädslor skulle vara bra för lärarprofessionens fortsatta utveckling. Forskning 

inom området skulle bidra till att göra det mer legitimt att prata om problemet, vilket i sin tur 

skulle kunna bidra till att fler lärare vågar konfrontera sina rädslor. Mer forskning specifikt 

kring rädslornas betydelse menar jag skulle kunna hjälpa lärare att bli bättre lärare och även 

förbättra lärarutbildningen. Dessutom skulle det vara intressant att anlägga ett 

genusperspektiv och se om det finns rädslor som är specifika för män och kvinnor. 

Forskningen skulle också gärna få fokusera på antalet år en lärare har varit i yrket. Finns det 

verkligen några skillnader i vad nyutexaminerade lärare är rädda för mot rädslorna hos dem 

som arbetat i 30 år?  
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Bilaga A. Breven till informanterna 
 
Lärarstudent söker lärare som undervisar/har undervisat på Individuella programmet 
för intervju. 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Sofi Koski och jag läser till gymnasielärare i svenska och engelska vid 
Linköpings universitet. Det här är min sista termin på lärarprogrammet, och för intervjuer till 
mitt examensarbete söker jag nu fem-sex lärare som undervisar eller har undervisat på 
gymnasiets Individuella program. 
 
Som blivande lärare är jag självklart nyfiken på de situationer och utmaningar jag kommer att 
möta i läraryrket. Alla ställs vi då och då inför situationer där vi känner osäkerhet eller rädsla. 
Därför har jag valt att undersöka vilka rädslor som påverkar lärare, vilket också är syftet med 
min uppsats. Min avgränsning är gymnasiets Individuella program. Jag är alltså intresserad av 
hur ni mer erfarna lärare har agerat och resonerat kring situationer i yrkeslivet då ni upplevt 
osäkerhet eller till och med rädsla. Det övergripande målet med undersökningen är att öka 
medvetenheten dels om rädsla som fenomen och naturlig del i läraryrket (och livet i 
allmänhet), dels om vilka situationer i professionen som orsakar extra stor utmaning.  
 
Jag söker alltså lärare som undervisar eller har undervisat på gymnasiets Individuella program 
och kan tänka sig att ställa upp på en 30-60 minuter lång intervju kring sina upplevelser. 
Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas. Jag är den enda som kommer att 
ha tillgång till ljudupptagningen, men min handledare kan komma att få se transkriptionen. 
När arbetet är godkänt förstörs materialet. För att undvika igenkänning kommer jag inte att 
ange namn, skola, bostadsort eller andra citat som på något vis kan röja identiteter i min 
rapport. Av den anledningen, samt för att lärare är upptagna människor, bestämmer även du 
när och var intervjun sker. Deltagandet är självfallet frivilligt, anonymt och du har rätt att när 
som helst avbryta ditt deltagande. 
  
Jag skriver examensarbetet vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, med 
Andrzej Szklarski (kontaktuppgifter) som handledare. 
 
Är du intresserad av att delta, eller har frågor utöver denna första information, får du gärna 
höra av dig. Med vänliga hälsningar, 
 
Sofi Koski 
Kontaktuppgifter. 
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Andra brevet med instruktion till informanterna inför intervjun 
 
 
 
Tack för att du ställer upp på att bli intervjuad för mitt examensarbete!  
 
För att intervjun ska ge mig så mycket som möjligt och för att du ska känna dig förberedd och 
få en känsla för vad intervjun kommer att handla om, skulle jag vilja att du funderade lite på 
följande frågor: 
 

- Hur känns det när du är rädd?   
- Vad innebär rädsla i yrket för dig? 
- Finns det olika typer av rädsla? 

 
Tänk på två situationer i yrkeslivet då du har känt att du har varit rädd. Du kanske inte var 
medveten om att känslan grundade sig i rädsla just där och då, men nu i efterhand kan du se 
att det handlade om rädsla. Varför var du rädd då? Reagerade du på eller undvek du något? 
Hur har situationerna påverkat dig i yrkeslivet? Skulle du hantera en liknande situation 
annorlunda idag? 
 
Jag vill att du tänker på två situationer där du vet med dig att rädsla har varit inblandad och 
vid intervjun är beredd att berätta om dessa för mig. Dessa två situationer kommer jag sedan 
att använda som utgångspunkter under resten av intervjun. Alltså, om du tänker på två 
situationer och de ovanstående frågorna är min förhoppning att du kommer att känna dig mer 
förberedd inför intervjun.  
 
Hör av dig om du har frågor! 
 
Vänliga hälsningar 
Sofi Koski 
 
Kontaktuppgifter. 
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Bilaga B Intervjuguider 
 
Intervjuguide individuella intervjuer 
 
Bakgrundsfrågor 

• Vad heter du? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? I den här tjänsten? I yrket? 

Situationerna 

Berätta om situationerna (en i taget). Vad handlade rädslan om? 

� Motivera rädslan.  
Vad tror du den berodde på?  
Vad utlöste reaktionen? 
Hur hanterade du situationen? Vad gjorde du? 

� Skulle du ha kunnat handla annorlunda idag än du gjorde då?  
Skulle du vilja det? Varför/varför inte? 
Finns det något idealt sätt att hantera situationen? 

� Hur bearbetade du erfarenheten?  
Har du fått någon hjälp? 
Har du pratat med någon? Vem? 

� Har erfarenheten från situationer då du varit rädd hjälpt dig i arbetet på Individuella 
programmet? 

Frågor allmänt om rädslor och läraryrket 

� Hur känns det när du är rädd? 

� Vad innebär rädsla i yrket för dig? 

� Finns det olika typer av rädsla? 

� Vilka är de största rädslorna för lärare generellt tror du? (Situationer i yrkesrollen) 

� Finns det någon situation som är typisk för det Individuella programmet eller tror du 
att reaktionerna är lika var du än jobbar? 

� Kan du se att rädsla leder till olika beteenden hos lärare?  
Har du sett en kollega agera på ett sätt som du tror är grundat i rädsla?  
Hur påverkas omgivningen om ageranden är grundade i rädsla, tror du? 

� Tror du att lärare är medvetna om rädslans betydelse i deras liv och arbete? 

� Tycker du att det är viktigt att prata om rädslor? Varför?/Varför inte? 
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Intervjuguide Fokusgrupp 
 
 
 
Diskutera och definiera begreppet rädsla. 

Jämför oro och rädsla. 
 Vad innebär rädsla för er? 

 
 
Vad innebär rädsla i läraryrket?  

Diskutera med varandra. Konkretisera med exempel på situationer.  
Berätta om några situationer i yrket när ni upplevde att ni var rädda. 

 
 
Vad gör man när man är rädd?  

Hur hanterade ni er rädsla? 
 
 
Är det viktigt att prata om rädslor?   

Gör ni det?  
 
 
 
 
 
 


