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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete har varit att få fördjupad kunskap om förskollärares och lärares 

uppfattningar om förskollärare och lärares ledarskap i skolan, med fokus på elevers lärande och 

utveckling. Studien har en kvalitativ forskningsansats och baseras på samtalsintervjuer med tre 

förskollärare och tre högstadielärare. I bearbetning av det empiriska materialet användes en 

fenomenografisk analysmodell, där resultaten ordnades i beskrivningskategorier. Förskollärares 

uppfattningar om ledarskap resulterade i fyra beskrivningskategorier och lärares utsagor 

resulterade i fem beskrivningskategorier.  

I studiens resultat framkom förskollärares och lärares uppfattningar, att ledarskap som verktyg 

användes inom flera arenor, dels för att utveckla den pedagogiska verksamheten dels i samarbetet 

med föräldrar för att främja elevers lärande. Studiens resultat visade att ledarskap för förskollärar 

och lärare först och främst uppfattades som verktyg för att leda och hjälpa elever i deras 

kunskapssökande. Ledarskap uppfattades även av förskollärare som verktyg för att skapa ordning 

och trygghet bland eleverna. I förskollärare och lärares beskrivningar framkom det att olika 

områden fokuserades, då val av ledarskap gjordes med utgångspunkt i elevers sociala mognad och 

behov. Förskollärare beskrev ledarskap som verktyg i undervisningssammanhang, för att skapa 

ordning och trygghet samt för att visa regler och normer i den sociala samvaron. Högstadielärare 

uppfattade däremot valet av ledarskap, som en fråga om att få elever att genomföra uppgifter och 

nå uppställda mål. I förskollärare och lärares uppfattningar angående ledarskap som verktyg för 

kontroll framkom skillnader mellan deras beskrivningar, eftersom högstadielärare poängterade att 

elever kontrollerades främst via betygssättning. 

Resultatet i studien visade att ledarskap för förskollärare och lärare uppfattades som effektivt 

verktyg på flera men också olika sätt. Förskollärare och lärare beskrev att de i planering och 

undervisning, anpassade ledarskapet till elevers mognad och behov samt situation, men också att 

ledarskapet användes för att förhandla om goda relationer som främjade lärandet.  

 
Nyckelord: Fenomenografi, förskollärare, lärare, intervju, ledarskap  
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Inledning 

I den nya reviderade läroplan för grundskolan (Lgr11, 2016) har förskoleklassen tilldelats ett eget 

avsnitt, där nu också förskollärares ledarskap omfattas. I och med att förskoleklassen nu skrivits 

in i grundskolans läroplan förväntade jag mig att diskussioner skulle uppstå om vad den nya 

läroplanen innebar konkret för förskollärares ledarskap. Trots att nya förordningar brukar leda till 

diskussioner om hur de ska tolkas och användas tycks inte denna fråga ha uppmärksammats i 

debatten.    

I min lärarutbildning och verksamhetsförlagda utbildning har jag ständig haft intresse för hur 

förskollärare kommunicerar och interagerar via deras ledarskap. Ofta har innehåll, vilka 

förmedlingstekniker och uppfattningar som finns om vad bra ledarskap innebär diskuterats, men 

hur ledarskap uppfattats har skiljt sig från person till person, i de diskussioner om ledarskap jag 

kom i kontakt med och det bidrog till att jag fick intresse för hur andra uppfattar ledarskap. Detta 

medförde att jag intresserade mig för forskning inom området. Jag fann forskning om lärares 

ledarskap, men inte på samma sätt om förskollärares ledarskap och en idé växte fram hos mig om 

att undersöka förskollärares och lärares uppfattningar om fenomenet ledarskap.  
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Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs dels lärares ledarskap i ett historiskt perspektiv, dels också hur ledarskap 

framställts i samhällsdebatten.  

Lärares ledarskap i ett historiskt perspektiv 

Qvarsebo (2006) beskriver i skolbarnets fostran hur lärares ledarroll förändrats från att vara den som 

fostrar elever genom disciplinära åtgärder, till att fostra elever till demokratiska medborgare. 

Citatet nedan visar hur ”fostran” och ”disciplinära åtgärder” debatterades i frågan om att 

förbjuda aga i skolan  

De spörsmål, som beröras i den föreliggande utredningen, äro av väsentlig betydelse för 
det inre arbetet i folkskolan och inte minst för lärarna, vilka äro ansvariga för att skolans 
utbildning och fostran leder till framgångsrikt resultat. En reform på detta område bör 
givetvis i största möjliga utsträckning bygga på lärarkårens förtroende och åtnjuta dess 
stöd. När nu såväl lärarsammanslutningarna som skolöverstyrelsen funnit en ny redning 
önskvärd, har jag därför ansett mig böra gå detta önskemål tillmötes. Jag förordar således, 
att frågan om disciplinära åtgärder mot lärjungar i folkskolan hänskjutes till utredning 
genom särskilda sakkunniga. (SOU, 1950:3, s.8). 

Först år 1958 förbjöds lärare att aga elever i skolan (Socialstyrelsen, 2013, s. 24). Trots detta 

förbud, beskriver Landin och Hellström (2001, s.15) att det fanns lärare som höll fast vid ett 

hierarkiskt system, där lärare stod överst i hierarkin och använde bestraffningar, för att fostra och 

disciplinera elever.  

I Statens offentliga utredning (1961:30, s. 765) om en nioåriga enhetsskola, indikeras dock att 

synen på lärares ledarskap hade förändrats. Utredningen visar att katederundervisning, dvs. att 

läraren frågar och elever svarar, ersatts av individualiserade arbetsformer och samarbete mellan 

elever i undervisningen (Ibid, s.46). I linje med SoU: n beskrevs skolans huvuduppgift i den 

kommande Grundskolereformen som en fråga om personlighetsfostran med fokus på 

självständighet och gemenskap (SOU, 1961:30, .s 765). Detta förändrade synsätt fick 

konsekvenser för lärarens ledarroll. I citatet nedan framgår att läraren nu bör vara ”vänlig”, ha 

kunskap om och ta hänsyn till elevernas förutsättningar och skapa ”sund självtillit” hos eleverna.  

För att kunna medverka till en sådan utveckling är det nödvändigt, att läraren så allsidigt 
som möjligt söker lära känna elevens psykiska och fysiska förutsättningar. Detta innebär, 
att läraren bör söka göra sig förtrogen med elevens begåvning på olika områden, hans 
emotionella egenskaper, temperament och intressen, hans kroppskonstitution, hälsa och 
hemförhållanden. Väsentliga förutsättningar för att man i skolan skall kunna skaffa sig en 
tillfredställande bild av varje elevs situation är, att eleven i skolan får känna den trygghet 
som kommer av en vänlig och fast ledning och av egen sund självtillit (Ibid, s.145). 
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I dag lever vi i ett demokratiskt samhälle, där samtligas röster ska vara lika mycket värda. Dagens 

ledarskap skapas enligt Landin och Hellström (2001, s. 15 f.) tillsammans med andra individer. 

Som framgår av citatet från läroplanen nedan betonas särskilt frågan om demokrati, ”mänskliga 

rättigheter” och ”varje människas egenvärde”. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 
som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö (Lgr11, 2016, s. 7).  

Hur dagens ledarskap ska utövas av lärare i skolan i realiteten är dock en komplicerad fråga och 

det finns en mängd olika perspektiv på detta i samhällsdebatten.  

Samhällsdebatten 

Som vi ska se det har fostran och disciplinära åtgärder varit viktiga frågor i samhällsdebatten om 

lärares ledarskap. Inte minst har försämrade elevprestationer bland svenska elever som 

internationella undersökningar indikerat närt dessa debatter. Sådana undersökningar om den 

svenska skolan visar att elever i årskurs nio har undermåliga betyg, och att ingen förbättring skett 

angående elevers studiero i klassrummet under det senaste decenniet (PISA, 2012, s.26). Det vill 

säga att elever exempelvis stör på lektioner, inte lyssnar på det läraren säger och läraren har därför 

inte kunnat starta lektionen. Enligt PISA har brister i studiero i den svenska skolan varit ett 

problem sedan år 2003 (Ibid).  

Inom den samhälliga debatten om den svenska skolans brister har uppmärksamhet riktats mot 

lärares ledarroll. I frågor om fostran och disciplinära åtgärder har det till exempel pointerats att 

elever har undermåliga betyg och därmed inte kan fortsätta studera på gymnasienivå (Lärarnas 

nyheter, 2011-05-02). I januari år 2011, sändes den andra säsongen av den svenska 

dokumentärserie ”Klass 9A” från Mikaelskolan i Örebro, där lärares ledarskap fokuserades och 

problematiserades utifrån elevers prestationer i årskurs nio. I dokumentären framkom behovet, 

av att lärare utvecklar ledarskapsförmågor, för att kunna ge elever goda möjligheter till 

undervisning. Lärare gavs sedan (enklare) handledning i att leda elever, vilket enligt TV-

programmet stärkte lärarnas ledarskap. I lärarnas nyheter (2011-05-02) menade man dock att det 

krävs mycket mer arbete av lärare än det som visades i dokumentären, för att lärares ledarskap 

ska förstärkas.  

Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund uttalade sig i en debattartikel i Dagens Nyheter, 

”Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder (2011-03-13)”, där han beskrev att lärare bör 

skapa ytterligare ordning och arbetsro i klassrummet, genom att visa mer tydlighet och inta en 

bestämdare ledarroll i ledarskapet.   

Läraren är skolans viktigaste resurs. Och lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion 
undervisa och leda klassen. Pedagogiska trender har länge drivit lärarna bort från lärarledd 
undervisning. Den utvecklingen måste brytas och lärarna måste åter ta plats i 
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klassrummet. Genom att undervisa, instruera och vara lärare kan lärarkåren vända skolans 
negativa trend. Det är hög tid att låta lärarna vara lärare (Dagens Nyheter, 2011-03-13). 

Forskare Anneli Frelin (Pedagogiska magasinet 2011-02-25) framhåller att skildringar av fostran 

och disciplinära åtgärder i lärares ledarskap av förenklad karaktär är förhärskade i 

mediedebatterna, att sådana ensidiga beskrivningar av ledarskap bör utmanas, samt att 

ledarskapsbegrepp behöver utvecklas. Begrepp av den sorten skulle kunna synliggöra och skapa 

möjligheter till fördjupad diskussion om skolans komplexa verklighet och den problematik lärare 

ställs inför. I avhandlingen ”Teatchers’ Relational Practices and Professionality (2010, s. 207)” 

belyser Frelin en komplex situation, då en elev inte kom på flera matematiklektioner. 

Matematikläraren hade uppfattningen, att om man använder sig av makt och tillrättavisade i 

ledarskapet skulle det inte vara effektivt. Istället valde läraren att arbeta långsiktigt och förhandla 

om en auktoritetsrelation (Pedagogiska magasinet 2011-02-25). Genom att kontinuerligt möta 

eleven (och exempelvis stanna i korridoren för att småprata) och försöka skapa en förtroendefull 

relation till eleven (utanför matematiklektionen) kunde läraren lösa situationen. Detta visas i 

citatet nedan.  

If I said anything else she went crazy. [I chose not to purpuse this futher at that time and 
left her outside]. Insted I have to try slowly and steadily, to build a stock of trust. That’s 
how I feel all the time […] They have to be able to trust that I’m benevolent (Frelin, 
2010, s.111). 

Lärares ledarskap har alltså diskuterats flitigt inom forskning, utbildningssammanhang och 

mediedebatter. Förskollärares ledarskap har dock fram tills nyligen inte behandlats som en enskild 

fråga. I förskolan har istället fokus riktats mot den pedagogiska kvalitén inom förskolans 

verksamhet som en gemensam fråga (Skolverket, 2012, s. 31). Sedan år 2016 ingår förskoleklassen 

i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2016) och det finns därför 

anledning att tro att också förskollärares ledarskap kommer att bli en central fråga framöver.  

Mot bakgrund av den förändrade synen på ledarskap bland lärare i skolan, den pågående 

samhällsdebatten om hur lärares ledarskap bör utformas samt att förskollärare nu också omfattas 

av grundskolans läroplan är det centralt att lyfta både lärares och förskollärares egna perspektiv 

på ledarskap i skolan. I denna studie undersöks, med en fenomenografisk ansatsa förskollärares 

och lärares perspektiv på ledarskap som fenomen.  
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Tidigare forskning och teoretisk inramning 

I följande kapitel redovisas forskningsöversikten, där olika perspektiv på och uppfattningar av 

ledarskap beskrivs, samt det teoretiska ramverk studien vilar på.  

Ledarskap   

I definitioner om vad ledarskap är, framkommer följande tre nyckelord påverka, nå uppställda mål 

och socialt samspel i en påverkansprocess (jfr Maltén, 2000, s.8; Sjödin, 2010, s. 22; Steinberg, 2004, s. 

55; Stensmo, 2008, s. 7). Dessa nyckelord kan man se i Malténs (2000) definition. 

 Den process genom vilken person influerar andra att nå uppställda mål (s. 19). 

Hur lärare ska skapa ett effektivt ledarskap, beskriver Maltén (2000, s. 59) och Stensmo (2008, s. 

8) som att det är upp till läraren själv att bestämma, men de understryker också att lärare bör ta 

utgångspunkt i befintliga ledarskapsteorier. 

Ledarskap och personlig erfarenhet 

Ljungblad (2016, s.40 f.) beskriver att forskning om ledarskap har tagit utgångspunkt i det som 

sker i praktiken och hur det personliga influerar olika aspekter av omdömen. Dana Fitchman och 

Yendol-Hoppey (2005, s. 198 f.) har gjort en intervjustudie i USA, ”Becoming an Early Childhood 

Teacher and an Advocate for Social Justice”, som beskriver problematiken i lärares ledarroll. De 

diskuterar förskollärares brist i användningen av reflektion och genomtänkt förhållningssätt i 

ledarskapet. De menar att denna brist resulterar i att förskollärare träder in i en ledarroll, där 

ledarskapet tar utgångspunkt i det förskolläraren själv saknat. Enligt författarna kan förskolläraren 

därför inte tillgodose elevers behov. Resultaten av deras undersökning visar att ledarskapet kan 

förbättras, förutsatt att förskolläraren använder sig av professionellt förhållningssätt i bemötandet 

av elever.  

Det är alltså betydelsefullt att förskollärare har förståelse för hur det egna beteendet i 

ledarrollen påverkar elever. Dana Fitchman och Yendol-Hoppey (2005, s. 204) förklarar i 

undersökningen att reflekterande förhållningssätt kan vara ett verktyg i ledarskapet. Då 

förskollärare konstant undersöker och reflekterar över tidigare erfarenheter och beteendet i 

ledarskapet, hur värderingar och attityder förmedlas i bemötandet av elever, kan de möta elever 

positivt och bekräfta samt stärka elevers självbild, menar författarna.  

Stensmo (1997a, s. 37) poängterar också att lärares ledarskap beror på lärarens personlighet. 

En osäker lärare bör utgå från ett ledarskap där det finns strikta ramar, medan lärare med stärkt 

självförtroende oftast beskrivs följa eleverna i ledarskapet.  



 

 10 

Förskollärare och lärares ledarskap i skolan 

Förskollärare och lärares ledarskap benämner Lima (2007) i Kommunikation, organisation och 

ledarskap som att de förekommer på flera arenor. Dvs. i klassrummet, i kollegiet tillsammans med 

rektor och tillsammans med föräldrar (Ibid, 127). Förskollärare och lärare som använder 

ledarskap inom dessa arenor, menar Lima (2007, s. 169) att det handlar om kommunikation och 

samarbete. I de fall ledarskapet inte anses vara funktionellt understryker Lima att sociala 

samspelsobservationer kan genomföras i syfte att förbättra förskollärares och lärares 

ledarskapsprocesser, förutsatt att de agerar professionellt i ledarskapet (Ibid, s. 167 f.)   

I Ledarskap i klassrummet diskuterar Stensmo (2008, s. 5) frågan om ledarskapets kontext. 

Stensmo menar att lärare utöver mer generell ledarskapskompetens måste ha ämneskompetens 

och didaktisk kompetens, för att ledarskapet ska bli funktionellt (Ibid, 7). Ledarskap blir på så vis 

lärares verktyg, ett konkret sätt för att synliggöra för elever vad som ska göras och hur de ska 

arbeta. Möjligheten för lärare att själva forma ledarskapet gör att innehållet kan se olika ut, 

beroende på lärares erfarenhet av ledarskap, men också vilken förståelse lärare har för 

ledarskapets påverkanskraft (Stensmo, 2008, s. 27 f.).  

I intervjustudien Classroom management and teacher education, framhåller Stensmo (1997b) att 

ledarskap är ett väsentligt verktyg för lärare. Lärares ledarskap innefattar lärares förmåga att; 

organisera den lärande miljön i klassrummet; använda ledarskapet för att disciplinera elever i 

ordning och välbefinnande; dela in elever i grupper utifrån uppgifter och samspelsmönster i 

interaktion; och individualisera elevers inlärning enligt Stensmo (1997b, s. 1). Frelin (2012) å 

andra sidan beskriver i intervjuundersökningen ”Lyhörda lärare”, att lärares verktyg gäller lärares 

förmågor att förhandla med elever om undervisningsrelationer och undervisningsgemenskaper. 

Ytterligare beskriver Frelin (2012, s. 44) att undervisningsrelationer innebär att lärare erbjuder sig 

att undervisa elever, samtidigt som det understryks att det inte är tillräckligt, utan elever måste 

också godkänna att läraren undervisar. Relationsarbete kopplat till ledarskap kan alltså ses som 

medel för lärare att möjliggöra undervisning.    

Ledarskapets sociala och pedagogiska funktioner i undervisning  

I Lärares ledarskap diskuterar Dahlkwist (2012, s. 12) ledarskap med fokus på sociala relationer i 

klassrummet. Han beskriver lärares ledarskapsarbete och understryker att förtroende i relationen 

mellan förskollärare, lärare och elev är en betydelsefull faktor. Dahlkwist anser att förskollärare 

och lärare måste arbeta för att skapa relationer till elever, eftersom ett tillåtande klassrumsklimat 

anses ge elever bäst förutsättning till lärande och utveckling. Arbetet med att skapa relationer 

beskrivs av Dahlkwist ta tid, då det är ett långsiktigt arbete. Kvalitén i de sociala relationerna ses 

som fundamentet, dels för lärares framgång och legitimitet, dels lärares förmåga att läsa av vad 

som sker i klassrummet (Ibid, s. 13). Ska klassrumsklimatet läsas av rätt måste läraren ha god 

elevkännedom beskriver Dahlkwist och framhåller betydelsen av att varje elev ses och bekräftas i 

de gruppkonstellationer läraren leder. Lärare som agerar på detta sätt anser Dahlkwist (Ibid) ha 
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god förutsättning för att lära känna eleverna, samt att det är i detta relationsarbete som 

förskollärare och lärare anses förvärva en naturlig auktoritet och ledarlegitimitet i ledarskapet. 

Stensmo (2008, s. 7) diskuterar forskningsområdet Classroom management i Ledarskap i 

klassrummet. Han beskriver att ledarskap handlar om hur lärare hanterar den socialpedagogiska 

situationen i klassrummet. Dvs. lärarens sociala relationer till klassen och elevernas relationer till 

varandra i lär- och undervisningsprocesser. Ledarkompetenser anses vara lärares skicklighet i att 

leda och ordna en pedagogisk verksamhet i det rum aktiviteten sker. Det framgår i Stensmos 

(2008) citat. 

Att kunna organisera och leda skolklassen som arbetande kollektiv; hantera frågor om 
disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera elever för olika arbetsuppgifter och 
interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande (s. 7).    

Det finns ytterligare perspektiv på kompetenser i lärares ledarskap. Maltén (2000, s. 10) beskriver 

i forskningsöversikten Det pedagogiska ledarskapet, pedagogiska förmågor i lärares ledarskap som en 

fråga om, målinriktning, tydlighet, beslutsförmåga, initiativförmåga, lyhördhet, samarbetsförmåga, 

förmåga till konstruktiv kritik och konflikthantering.    

I undersökningen ”Three case-studies in classroom management” undersöker Stensmo (1997a) 

ledarskapets särdrag i klassrummet. I Stensmos (1997a, se s. 3 f.) fallstudie identifierades två 

sorters ledarskap i undervisningssammanhang, uppgiftsorienterat och elevorienterat ledarskap. I 

Stensmos (1997a, s. 13 ff.) beskrivning om den manliga läraren, där ledarskapsarbetet utgår från 

uppgiftsorienterad ledarstil, framgår det att läraren eftersträvar ett tyst klassrum, där han själv 

ansvarar för elevernas motivation, genom att använda belöningar eller bestraffningar. Den 

kvinnliga läraren i Stensmos beskrivning tar däremot utgångspunkt i elevorienterad ledarstil och, 

vill att eleverna själva ska ta ansvar för sin inlärning och, att de har ett eget intresse att vara 

motiverade. Inom elevorienterad ledarstil beskrivs klassrummen vara levande dvs. att läraren 

tillåter att eleverna kommunicera och interagerar i undervisningen. 

Stensmo (1997a) beskriver i fallstudien Three case-studies in Classrom management, ledarskap som 

verktyg för lärares pedagogiska ledarskap i klassrummet. I undersökningen framkom fem 

arbetsuppgifter, som Stensmo anser vara giltiga för samtliga lärare. Lärare som behandlar dessa 

pedagogiska arbetsuppgifter inom ledarskapets kontext, dvs. utifrån styrdokument, närmiljö och 

den lokala skolkulturen har enligt Stensmo ordnat det väsentliga i en lärares ledarskapsarbete. 

Genom att läraren genomför dessa arbetsuppgifter synliggörs lärarens planering och struktur i det 

egna ledarskapet. Dessa ledarskapsuppgifter åskådliggörs konkret i hans studie i form av fem 

cirklar (Stensmo, 1997a, se s. 2). Planering utgör mittpunkten och sammanfogar de fyra övriga 

uppgifterna: individualisering, gruppering, kontroll och motivation.  

Individualisering; där anpassar läraren ledarskapet i undervisningen, utifrån varje enskild elev. 

Gruppindelning; läraren tar utgångspunkt i elevgruppens sammansättning och interaktion, d.v.s. 

utifrån det sociala samspelet i elevgruppen delas elever in i grupper för att effektivisera 

ledarskapet. Kontroll; läraren kontrollerar verksamhetens innehåll, elevers beteenden och relationer 
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i klassrummet, genom att personliga avtal, regler och rutiner efterföljs, alltså vidtar åtgärder där 

det krävs. Motivation; läraren stärker elevers känslor och förståelse för uppgiften, på så sätt att 

elever själva tar ansvar i arbetet och upplever arbetet som meningsfullt. Planering; lärarens mest 

centrala ledarskapsuppgifter, planering för undervisningens genomförande och de resterande tre 

sker utifrån det sociala livet i klassrummet. Dvs. planering före, i och efter handlande. Före; där skapar 

läraren medvetenhet om de situationer som kan uppstå, utifrån tidigare erfarenheter. Stensmos 

(1997a) undersökning visar, att lärare med den kunskapen kan effektivisera ledarskapet, eftersom 

det sker mer naturligt. I handling; medför att ledarskapet anpassas av läraren till det som sker i 

verksamheten och det lärsituationen kräver. Efter; betyder att läraren utvärderar det egna 

ledarskapet i reflektion och undersöker konsekvenserna av sitt agerande efteråt.  

Ledarstilar  

I den tidigare forskningen har en rad olika sorters ledarskap beskrivits och studerats. I avsnittet 

nedan diskuteras följande urval av ledarskapsstilar som framstått som särskilt relevanta i 

förhållande till förskollärares och lärares ledarskap; situationsanpassat ledarskap, den uppgifts-, 

relations- och elevorienterat ledarskap, samt auktoritärt, demokratiskt och låt-gå ledarskap.  

Perspektivet inom situationsbestämt eller situationsanpassat ledarskap, utgår från att ledaren 

har möjlighet att inta flera olika ledarstilar, på så sätt att bestämda handlingsmönster i olika 

situationer inom ledarskapet används (Stensmo, 2008, s. 244). Lima (2007, s. 138) beskriver att 

effekten av ledarstilarna, beror på hur välanpassad stilen är till den specifika situationen. 

Dahlkwist (2012, s. 20) understryker att det som utmärker situationsanpassat ledarskap är proaktivt 

agerande. Dvs. förmågan att vara steget före, att arbeta förebyggande i problemsituationer så att de 

problem som eventuellt kan uppstå i andra situationer minimeras. Dahlkwist (2012, s. 20) menar 

på så sätt att lärares ledarskapsarbete kan förebygga och utgöra grunden för en god lärandemiljö.  

Paul Hersey och Ken Blanchard amerikanska ledarskapsforskare har undersökt vad bra 

ledarskap innebär. De diskuterar resultaten i forskningsöversikten Management of organizational 

behavior utilizing human resources (1993). Ledarskapsteori anses handla om hur lärare väljer 

ledarskapsstrategier och visar hänsyn till gruppens sociala mognad i ledarskapet. I Herseys och 

Blanchards (2003, s. 208) beskrivningar framkom det att teorin tar utgångspunkt i den sociala 

samvarons två grunddimensioner uppgifts- och relationsdimensionen. Maltén (2000) diskuterar i 

forskningsöversikten Det pedagogiska ledarskapet, uppgifts- och relationsorienterat ledarskap. I 

Malténs (2000, s. 67 ff.) beskrivningar framkom samsynen med Stensmos (1997a, s. 3) tidigare 

forskning om den uppgiftsorienterade ledaren som har fokus på uppgiften och målet. Dvs. i 

ledarskapet används envägskommunikation, eftersom effektivitet och produktivitet anses vara 

viktiga faktorer. Maltén (2000, s. 67 ff.) beskriver att det mest väsentliga innehållet i en 

relationsinriktad ledares ledarskap innebär att se till relationen till eleverna och deras personliga 

utveckling. Ledaren använder flervägskommunikation genom att vara lyssnade, uppmuntrande 

och förklarande, samt stöttande. Detta ledarskap kan jämföras med Stensmos (1997a, se s. 3) 
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elevorienterad ledarstil där lärares ledarskap innebär handledning. Malténs (2000, s. 68) beskrivning 

om uppgifts- och relationsorienterat ledarskap framkom det att ledarstilarna kombineras, då 

lärare oftast har egenskaper från båda stilarna. Stensmo (1997a, s.3) beskriver också att uppgifts 

och elevorienterad ledarstil kan kombineras och att lärare innehar oftast egenskaper från båda 

stilarna. 

Hersey och Blanchard (1993, s. 206 f.) fann fyra effektiva förhållningssätt i uppgifts- och 

relationsdimensionen en ledare kan använda inom situationsanpassad ledarstil. Herseys och 

Blanchards (1993, se s. 208 f.) modell Situational leadership model, har Stensmo (2008, s. 244) 

översatt till lärares ledarskap inom skolan, då elever ska tillägna sig kunskap och stärka 

självförtroendet. Modellen benämns för situationsanpassat ledarskap (Stensmo, 2008, se s. 244). 

Stensmo beskriver den första fasen som att läraren i förhållningssättet agerar vägledande, förklarar 

vad som ska göras och de förväntningarna hon/han har på eleverna. Den andra fasen tydliggör 

läraren detaljer om arbetsuppgiften dvs. syftet med uppgiften och varför kunskapen anses vara 

viktig (Stensmo, 2008, s. 245). Fas tre, där inspirerar och motiverar lärare elever att anstränga sig i 

uppgiftens genomförande. I den fjärde fasen, framkom det att lärarens förhållningssätt innebär att 

vara en observatör som endast deltar och vägleder eleverna, om lärprocessen avstannar eller 

resultatet blir missvisande. I beskrivningarna framgår det att situationsanpassat ledarskap tar 

utgångspunkt i strikta ramar till att sedan ge mer frihet och ledarstrategier anses användas för att 

ange ton och spelregler i ledarskapet. Steinberg (2007, se s. 204) har också tolkat modellen, 

situationsanpassat ledarskap och understryker att dessa ledarstilar gäller även för förskollärare inom 

deras ledarskap. 

Stensmo (2000, s. 121) diskuterar i forskningsöversikten Ledarstilar i klassrummet lärares olika 

ledarstilar. Han redogör för tre ledarstilar, de mest framträdande och vanligt förekommande i 

lärares ledarskap. Auktoritärt ledarskap beskriver Stensmo som att läraren själv bestämmer 

arbetssätt, arbetsuppgifter och gruppers sammansättningar, samt att i ledarskapet används makt 

för att kontrollera beteenden och att uppgifter genomförs. Dahlkwist (2012, s. 12) förklarar 

skillnaden mellan begreppen auktoritärt ledarskap och ett auktoritativt ledarskap. Han beskriver att i 

auktoritärt ledarskap pekar läraren med hela handen och är inte lyhörd för elever. Till skillnad 

från ett auktoritativt ledarskap som utgår från en genuin respekt för en auktoritets personlighet 

och kompetens. Därefter förklarar Stensmo (2000, s. 121 f.) att lärares demokratiska ledarskap 

innebär att läraren vägleder och via diskussion med elevgruppen tas gemensamma beslut, samt att 

läraren beskrivs skapa inre motivation hos elever till att vilja uppföra sig i klassrummet. Den sista 

ledarstilen framställs som låt-gå ledarskap, dvs. att läraren i sin roll överlåter verksamheten till 

eleverna, de ska själva agera beslutsfattare (Ibid, s. 122). Av Stensmos (2000, s. 121) beskrivningar 

framgår det att deltagarna i den auktoritärt ledda gruppen, endast genomförde uppgifterna när 

ledaren befann sig i klassrummet. Likaså angående gruppen, där ledaren använde ledarstilen låt-

gå, påvisades sämre resultat. Eftersom eleverna hade problem med att besluta, dels vilken uppgift 
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det gällde, dels arbetssätt de skulle använda i genomförandet. Däremot den demokratiskt ledda 

gruppen arbetade effektivt, oavsett om ledaren fanns närvarande.  

Ledarskap i en relationell dimension  

I detta avsnitt presenteras förskollärare och lärares ledarskap; i fråga om relationsarbete, 

relationskompetens, relationsarbete och relationella praktiker. Trots att dessa begrepp befinner sig i 

symbios, har jag, för att kunna skapa förståelsen för innebörden i respektive begrepp valt att 

försöka särskilja dem.  

Inom forskningsfältet ledarskap i fråga om relationsarbete, beskrivs relationellt arbete i 

förskollärar- och läraryrket i termer av relationell kunskapsbildning (Frelin, 2012, s. 43). I 

undersökningen Lyhörda lärare problematiserar forskaren Frelin (2012, s. 43 f.) innebörden av 

relationell kunskapsbildning. I Frelins (Ibid) beskrivning framkom det att relationell 

kunskapsbildning för förskollärare och lärare innebär att utveckling av ledarskapet sker i 

relationen till eleverna. Förskollärare och lärares ledarskapsstrategier i relationsarbetet beskrivs 

som att de används i förhandlingar om undervisningsrelationer. Frelin (2012, s. 44 f.) menar att 

förskollärare och lärare på så sätt ges möjlighet till att utveckla kunskaper i ledarskapet i form av 

yrkeserfarenhet.  

På motsvarande sätt benämner Juul och Jensen (2003, s. 104 f.) i Relationskompetens i 

pedagogernas värld, förskollärare och lärares ledarskap inom den relationella dimensionen. De 

beskriver det som att förhållandet mellan personlig utveckling och utveckling av interpersonella 

relationer, sätts i fokus i en ömsesidig påverkansprocess. Då förändringar sker i relationens 

samspel, sker det också individuella förändringar hos personen, som i sin tur skapar förändringar 

i relationens samspel.  

Juul och Jensen (2003, s. 104 f.) problematiserar förskollärare och lärares samarbete i 

relationen till eleverna. De anser att relationens samspel består av en innehålls- och en 

processdimension. Innehållsdimensionen beskrivs som det förskollärare och lärare pratar om och 

undervisar i. Processdimensionen däremot beskrivs hänvisa till hur förskollärare och lärare agerar 

då de pratar. I beskrivningarna framkom det att ledarskap kan användas effektivt som verktyg i 

samarbetet, dvs. att förskollärare och lärare tar ansvar för relationens karaktär, genom att 

samarbetskvalitén är symtomskapande, vidmakthållande och symtomläkande (Ibid, s. 105). 

Symtomskapande medför att positiva beteendemönster utvecklas i relationen. Symtomvidmakthållande, 

innebär att i relationen upprätthålls elevers positiva beteenden via förskollärare och lärares 

handlingar. Symptomläkande, dvs. att om den enskilda eleven har destruktivt beteendemönster, 

agerar förskolläraren eller läraren på sådant sätt, att dem kan upphöra i relationen.  

Förskollärares och lärares ledarskap i förhållande till relationskompetens beskrivs av Juul och 

Jensen (2003, s. 83-128) som pedagogisk relationskompetens. Professionella dimensioner finns inom 

pedagogiska processer och dessa processer anser Juul och Jensen utgör förskollärares och lärares 

relationskompetens. Dvs. förskollärares och lärares förmåga att ta ansvar, etablera och 
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upprätthålla relationer som grund för all pedagogisk aktivitet. I förhållningssättet i ledarskapet 

beskrivs förskollärare och lärare visa omsorg, lyhördhet och respekt för elevers integritet. 

Förskollärare och lärare som tar utgångpunkt i etiskt ansvarstagande i förhållningssättet ersätter 

lydnad, istället skapas förbättrad förmåga hos dem själva i att hantera dessa pedagogiska 

gemenskaper med eleverna, menar Juul och Jensen. De beskriver att på så sätt blir relationerna 

professionella, samt att förskollärar- och läraryrket ses då som en profession. I dessa 

beskrivningar om vad relationskompetens innebär framkom förskollärares och lärares ansvar för 

samarbetet i relationen, hur de förhåller sig och använder ledarskap som verktyg i samspelet. 

Juul och Jensen (2003, s. 85) problematiserar konflikter i samarbetet i relationen mellan vuxen 

och elev. Konflikter anses vara betydelsefulla för elevers utveckling. Förskollärare och lärare som 

ägnar tid till konflikthantering i relationen, beskrivs hjälpa elever att skapa en inre balans och 

stärka elevers vilja till fortsatt samarbete i relationen (Ibid, s. 87-114). Konflikthantering förklaras 

uppstå efter det att eleven uttryckt behov som förskolläraren eller läraren sagt nej till (Ibid, s. 85). 

En kamp inleds, där förskolläraren eller läraren hjälper eleven genomgå känslor av förlust, genom 

att stå fast vid beslutet och ändå finnas kvar vid elevens sida till konflikten upphört.  

Fibæk Laursen (2004, s. 152 f.) har gjort en studie i Danmark, Den autentiska läraren, som 

beskriver problematiken i lärares ledarroll. Han problematiserar huruvida lärare i ledarrollen kan 

vara både genuint närvarande och professionell i relationen till elever, om lärare har negativa 

känslor gentemot en elev. Resultatet av hans undersökning visar hur lärares ledarskap förbättrar 

relationen, förutsatt att läraren använder sig av professionellt förhållningssätt.   

Forskning om ledarskap inom relationsarbetet och relationella praktiker runt millenniumskiftet 

beskriver oftast lärar- och elevrelationer med utgångspunkt i en interpersonell relation (Birnik, 

1998). Medan forskning om ledarskap de senaste decenniet visar också på betydelsen av 

välfungerande lärar- och elevrelationer (Frelin, 2010).  

Birnik (1998, s. 57 f.) har gjort en studie Lärare-Elevrelationen, där en problematik i lärares 

ledarroll i relationen till elever beskrivs. Han diskuterar om lärares ledarroll förstärker eller 

hämmar elevers lärande. Resultatet av hans undersökning visar att om ledarskap används rätt i 

relationen, kan det ses som verktyg i att stärka elevers lärande och utveckling. Birnik (1998, s.52) 

beskriver att oavsett förhållningssätt lärare väljer ger det konsekvenser för elevers lärande. Dock 

framgår det i undersökningen att relationen mellan lärare och elev stärker endast elevens lärande, 

om läraren har kunskap i hur det egna beteendet påverkar eleven i samspelet och relationen.  

En annan lärare hävdar att man bör vara klar över att man påverkar eleverna på ett 
medvetet och genomtänkt sätt (Birnik, 1998, s. 52). 

Frelin (2010, s. 199) problematiserar förskollärare och lärares relationsarbete i relationella 

praktiker i avhandlingen, Teatchers’ Relational Practices and Professionality. Hon beskriver lärares 

relationsarbete, som att lärare ska inte genomföra handlingar, där elevers förutsättningar för att ta 

till sig utbildning motverkas. Utan lärarens relationsarbete bör ta utgångspunkt i handlingar som 

ökar elevers möjlighet till att tillägna sig kunskap. Frelin (2010, s. 32 f.) diskuterar om reflektivt 
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förhållningssätt i förskollärare och lärares ledarskap främjar lärande via relationen. Förskollärare 

och lärares professionalitet inom den relationella dimensionen anses vara förmågan att konstruera 

och upprätthålla relationer, där elever kan lära sig och utvecklas. Frelin beskriver att det krävs 

mycket tankekraft och energi hos förskollärare och lärare till reflektion över samspelet i 

relationen. Till skillnad från Birniks (1998) studie visar Frelins (2010, s. 33) undersökning, att det 

inte kan i förväg avgöras om förskollärare eller lärare agerat professionellt innan situationen ägt 

rum. Hon förklarar att det är inte bara förskollärare eller lärares reflektiva förhållningssätt som 

avgör, utan också den respons elevens reaktion ger. Vilket framgår i Frelins (2010) citat.  

The confidence to try, with no guarantee off success, emanates from prior experiense of 
similar, although not identical, situations in which action has been succesfull (s. 33). 

I Frelins (2010, s. 206) resultat framkom det att tillit i undervisningsrelationer anses vara 

betydelsefullt, eftersom undervisning beskrivs av informanterna i undersökningen endast bli 

möjlig och främjas, om elever visar tillit i relationen. Frelin (2010) förklarar att det är först då, 

som förskollärare och lärare kan nå fram till elever i ledarskapet.  

This has to be the precondition for learning, becaurse how are they to learn anything if 
they do not belive in what I say? […] I think that it is the precondition for my hole work, 
that they have trust in me (s. 94). 

Frelin (2010, s. 206) har delat upp studiens resultat i tre delområden, med utgångspunkt inom 

olika aspekter av problematik inom relationsarbetet. I första temat diskuterar Frelin (Ibid) 

betydelsen av förtroende i relationen. Förtroende anses vara betydelsefullt. Hon beskriver det som 

att förtroendekapital kan vinnas eller förloras i relationen till elever. Frelin menar att det handlar 

om hur förskollärare och lärare agerar gentemot eleven. Frelin (Ibid) anser att förskollärare och 

lärare kan samla på sig förtroendekapital, genom att hålla löften och skapa rättvisekänslor hos 

elever. Resultatet i hennes undersökning visar att förskollärare och lärares ledarskap förbättrar 

förtroendet, om läraren använder professionellt förhållningssätt. Därmed kan ledarskap användas 

som verktyg för att skapa förtroendefulla relationer med elever.  

… att eleverna har förtroende för lärare om hon/han upplevs som rättvis, välvillig och 
begriplig. Å andra sidan, om eleverna får för mycket skäll och kritik så bidrar detta till att 
minska förtroendet i relationen (Frelin, 2010, s. 206).  

Ytterligare perspektiv som framgår av citatet ovan är att det måste finnas en balans hos 

förskollärare och lärare i att tillrättavisa och att vara rättvis och välvillig i relationen till eleverna.  

Frelins (2010, s. 206) undersökning påvisar också att när elever tillrättavisas använder majoriteten 

av informanter humor. De anser att det är det mest effektivaste medlet att tillgå i deras ledarskap. 

Informanterna i undersökningen beskriver att de har då möjlighet att spara på förtroendekapitalet i 

relationen, om eleven inte känner sig förödmjukad. Frelin (2010, s. 98 f.) understryker även faran 

med att använda sig av humor. Dvs. att förskollärare och lärare måste veta om, när det är lämpligt 

att använda sig av humor i tillrättavisningar, så att inte allvaret i situationen skämtas bort eller att 
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användandet av humoraspekten leder till att tillrättavisningen inte blir tagen på allvar, utan istället 

uppfattas som en nedsättande eller ironisk kommentar.  

If I am feeling undecided as to whether this child can take the joke, then it is very 
important for me to see this child. That I see what is happening within. If they are 
insecure, I smile a bit, and then we communicate again. Then the trust is again there in 
our relationship and they know that this was nothing that was hurtfull (Frelin, 2010, s.99). 

I den andra delen av undersökningen problematiserar Frelin (2010, s. 101) spänningen av att vara 

både personlig och professionell, men också mänsklig och ändå professionell i ledarskapet. Frelins 

(2010, s. 206) resultat visar att det är betydelsefullt om förskollärare och lärare är medmänsklig i 

relationen, vilket framgår i citatet nedan. 

Detta innebär att visa sig mänsklig i betydelsen att man har ett liv utanför skolan, men 
också att erkänna att man är ofullkomlig och framträda som en person som också har fel 
och brister. Att visa sin mänsklighet innebär även, (enligt informanterna) att visa att man 
har empatisk förståelse för att eleverna inte heller är fullkomliga och för deras 
ansträngningar när de brottas med allt som skolan kräver av dem (s. 206).      

Informanterna beskriver ledarskap som ett medel de kan använda sig av. De beskriver att i 

ledarskapet kan de se och bekräfta elever, dels för den person som eleven är, dels för att förhandla 

med elever så att rimliga krav kan ställas (Frelin, 2010, s.206). Citatet nedan illustrerar hur 

förskollärare och lärares ledarskapsarbete med att se och erkänna varje enskild elev kan ske. 

”Good morning:” ”Hi Adam. New cap today?” ”Wow, you have slept many hours, god 
you look alert.” ”God, how is the cat doing?” (Frelin, 2010, s. 101) 

Den tredje delen i Frelins (2010, s. 206) studie problematiserar arbetet med att ha omtanke om 

elevers självbild och arbetet med att förbättra elevers självförtroende. I undersökningen framkom 

det att inom detta område finns det en mängd spänningar på flera olika nivåer. Informanterna i 

Frelins (2010, s. 206) undersökning beskriver att samtliga elever behöver ha god självbild och att 

det anses vara en viktig förutsättning för att elever ska kunna hantera krav i skolan. Frelin (2010, 

s. 207) förklarar att detta gäller förskollärare och lärares förmåga att ställa krav på elever med 

utgångspunkt i relationella krav, men också de absoluta kraven som finns i betygskriterier och 

läroplan. Informanterna i undersökningen betonar att arbetet med att motivera elevers vilja till att 

försöka genomföra uppgifter är krävande och att det ses som betydelsefullt att elever försöker, 

trots att det kan finnas en osäkerhet om eleven ska klara av uppgiften. Frelin beskriver 

problematiken som att det är svårt för lärare att veta hur de ska agera. I Frelins (2010, s. 107 f.) 

studie framkom det att under en längre tidsperiod har en av informanterna arbetat med att stärka 

just en elevs självbild. Informanten har ansträngt sig för att skapa en stimulerande lärmiljö, där 

elever kan göra misstag utan att deras vilja till att försöka påverkas. Citatet nedan visar tydligt 

exempel på hur sköra elevers självbilder kan vara. 

Cessa describes her attempt to encourage a student unwilling to draw pictures; after much 
hard work and some signs of progress another adult made a derogatory remark about one 
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of his drawings, to the effect that it looked like the output of a much younger child; after 
this incident, the student refused to try at all (s. 108).   

Sammanfattningsvis visar den ledarskapsforskning som redovisats i detta arbete hur förskollärare 

och lärares ledarskap konstrueras, att det beror på individernas tidigare erfarenheter och behoven 

som de har (Dana Fitchman & Yendol Hoppey, 2005; Maltén, 2000; Stensmo, 1997b; 2000; 

2008). Ytterligare aspekter som påverkar förskollärare och lärares ledarskap är, hur de förhåller 

sig och använder de förmågor som ingår i ledarskapet. Ledarskapet kan alltså på så sätt formas 

olika beroende på vilket syftet är (Dahlkwist, 2012; Frelin, 2010; 2012; Lima, 2007; Maltén, 2000; 

Stensmo, 1997b; 2000; 2008). Ledarskap beskrivs handla om att leda och organisera en grupp 

människor, mot uppställda mål och att använda olika medel för att hjälpa gruppen, att nå de 

uppställda målen på bästa sätt (Maltén, 2000; Stensmo, 2008). Därmed skildras också 

ledarskapskompetenser som att det är förskollärare och lärares förmågor att i ledarskapet 

organisera och leda pedagogiska aktiviteter, genom att läsa av klassrumsklimatet, inta en ledarroll i 

undervisningen, men även den ledarroll som situationen kräver och ägna tid till att skapa 

relationer som främjar elevernas lärande och utveckling (Dahlkwist, 2012; Maltén, 2000; 

Steinberg, 2007; Stensmo, 1997a; 1997b; 2008). Pedagogiskt ledarskap i undervisning framställs 

av Stensmo (1997a) som att läraren strävar efter kontroll i klassrumssituationen. Lärare beskrivs 

ta utgångspunkt från två grunddimensioner inom lärares pedagogiska ledarskap, uppgiftsorienterad 

eller elevorienterad ledarstil. Uppgiftsorienterad ledarstil vill läraren ha full kontroll och i elevorienterad 

ledarstil har eleverna själva kontrollen. Stensmo (1997a) beskriver ledarskap som verktyg för 

lärares pedagogiska ledarskapsarbete. Dvs. lärare som behandlar pedagogiska arbetsuppgifterna 

individualisering, gruppindelning, kontroll, motivation och planering, anses ha ordnat det mest väsentliga i 

en lärares ledarskapsarbete enligt Stensmo (1997a), eftersom läraren synliggör den egna 

planeringen och strukturen för hur ledarskapet ska ske. Ledarskapsteorier inom 

situationsanpassat ledarskap, beskrivs utgå från två grunddimensioner uppgifts- och 

relationsdimensionen (Hersey och Blanchard, 1993; Maltén, 2003; Stensmo, 2008). Uppgiftsorienterat 

ledarskap framställs som att ledarens fokus är på uppgiften och målet. Läraren anses ha full 

kontroll och är inte lyhörd. Däremot en relationsinriktad ledare samarbetar i interaktion och 

kommunikation med eleverna. Dessa ledarstilar beskrivs som att de kombineras. Ledarskap i 

relationen enligt Juul och Jensen (2003) gäller betydelsen av att lärare bär ansvaret och agerar 

yrkesprofessionellt i relationen, men ändå kan vara personlig gentemot elever eller andra 

samarbetspartners. Birnik (1998) och Frelin (2010) anser att ledarskap i relationen innebär att 

lärare skapar goda relationer som möjliggör undervisning och lärande.  

I denna forskningsöversikt framkom flera olika och delvis motstridiga perspektiv på vad 

ledarskap i skolan innebär och hur det bör utövas. En undersökning som belyser dessa olika 

aspekter av ledarskap, genom att undersöka uppfattningar bland förskollärare och lärare kan då 

vara intressant att genomföra med utgångspunkt i en fenomenografisk forskningsansats. 
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En fenomenografisk forskningsansats används enligt Marton och Booth (1997, s. 124) då en 

studie ska undersöka individers olika uppfattningar och belysa olika aspekter av ett fenomen, där 

skillnader och likheter jämförs i personers uttalanden. Marton och Booth (1997, s. 113) beskriver 

i Learning and awareness att då verkligheten av en förståelse ska studeras görs en distinktion mellan 

två olika nivåer, det innebär att hur ett fenomen faktiskt är och hur ett fenomen uppfattas vara 

åtskilljs. Den första nivån benämns för första ordningens perspektiv, den andra nivån benämns för 

andra ordningens perspektiv (Ibid, s. 117 f.). Första ordningens perspektiv består i beskrivningar av 

verkligheten utifrån fakta som världen reellt sett är, alltså den empiriska verkligheten, Den andra 

ordningens perspektiv omfattar hur något upplevs vara, närmare bestämt upplevelser från den 

empiriska verkligheten (Ibid, s. 118 f.). I detta examensarbete är det den andra ordningens 

perspektiv som kommer att utgöra studiens aspekt, det vill säga hur människor upplever 

fenomenen i deras omvärld. Likaså varierar vilket analysverktyg som bör användas. Dahlgren och 

Johansson (2009, s. 127) beskriver i Fenomenografi att fenomenografiska studier syftar till att 

systematisera olika beskrivningar av uppfattningar då en analysmodell i flera steg används, där det 

mest centrala uttalanden i uppfattningarna hos undersökningspersonerna synliggörs inom olika 

beskrivningskategorier. Så till denna studie har Dahlgren och Johanssons (2009, se s. 127 ff) 

analysmodell valts, då jag vill undersöka förskollärares och lärares uppfattningar om ledarskap.  I 

denna uppsats kommer sedan förskollärare och lärares perspektiv på ledarskap systematiseras i 

olika beskrivningskategorier som även kommer jämföras för att belysa skillnader och likheter i  

dessa uppfattningar.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare verksamma i förskoleklass och lärare 

verksamma på högstadiet uppfattar deras ledarskap i relation till elevers lärande och utveckling. 

Frågeställning 

 Hur uppfattar förskollärare ledarskapet avseende elevers lärande och utveckling? 

 Hur uppfattar högstadielärare ledarskapet avseende elevers lärande och utveckling? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan förskollärares och högstadielärares 

uppfattningar om ledarskap? 
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Metod 

Valet av metod i utförandet av studien är avgörande för om de preciserade frågeställningarna ska 

kunna besvaras. Eftersom denna studie ska undersöka ett fåtal personers uppfattningar och 

tolkningar har en kvalitativ forskningsansats valts (Patel & Davidson, 2003, s. 33). Metodval i en 

kvalitativ forskningsansats, beskrivs utgå från intervju eller observation. Av den orsaken att 

studien avser att undersöka enskilda personers utsagor angående deras individuella uppfattningar 

och tolkningar om ett fenomen i omvärlden, har intervju valts som metod (Dahlgren & 

Johansson, 2009, s. 122; Patel & Davidson, 2003, s. 33).   

Intervju  

Kvalitativ forskningsintervju anses vara den mest passande metoden, när uppfattningar om ett 

fenomen ska studeras. Dahlgren och Johansson (2009, s. 126) och Kvale (2009, s. 44 f.) menar att 

när det sker ett samspel i kommunikation och interaktion kan kunskap produceras i 

undersökningen och i beskrivningarna om hur personer uppfattar detta fenomen i deras omvärld. 

För att kunna få kunskap om fenomenet som ska undersökas har kvalitativ samtalsintervju valts.  

Esaiasson et al (2009, .s 298), Dahlgren och Johansson, (2009, s. 126), Kvale (2009, s. 147) och 

Trost (2010, s. 50 f.) poängterar att det är avgörande, att man som forskare har tydlig struktur i 

sin planering. Det gäller både inför och i undersökningens genomförande och i dataanalysen. För 

att kunna uppnå en tydlig struktur skapades en tematisk intervjuguide som låg i linje med den 

teoretiska bakgrunden (att uppfattningar skulle undersökas) och med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar.  

Intervjuguidens frågor formulerades öppna och i deskriptiv form, för att ge forskaren tillgång 

till intervjupersonens innersta tankar. Det vill säga frågorna formulerades på sådant sätt att 

intervjupersonen skulle kunna lämna uttömmande svar och utveckla sina resonemang i spontana 

beskrivningar utifrån hens egen verklighet (Esaiasson et al, 2007, s. 298; Kvale, 2009, s. 147; 

Trost, 2010, s. 98 f.). Språket i intervjufrågorna anpassades också, så att de inte hade en 

akademisk karaktär, så att intervjupersonen inte behövde ägna extra tankekraft till att analysera 

frågornas innebörd. (Ibid). Efter att ha ställt intervjufrågorna i en testintervju anpassades de 

ytterligare, för att de skulle vara så lättbegripliga som möjligt (se bilaga 1 och 2).  

I samtalsintervjun användes tekniken probing eller icke verbal probing (Dahlgren & Johansson, 

2009, s. 126). Probing innebar att forskaren ställde uppföljningsfrågor exempelvis, kan du utveckla 

ditt svar eller hur tänker du då (Ibid)? Medan icke verbal probing innebar att forskaren visade 

genuint intresse, genom att nicka eller humma i samtalsintervjun (Ibid). Forskaren använde 

tekniken för att utvidga och fördjupa innehållet i samtalet. För att skapa möjligheten för den 

intervjuade personen att utveckla sina svar ytterligare, men också för att ge forskaren själv 
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möjlighet till att upptäcka oväntade svar (Esaiasson et al, 2007, s. 283-286). Efter att varje 

intervjufråga/temaområde bearbetats, sammanfattades intervjupersonens utsaga. För att 

forskaren skulle kunna säkerställa att viktig information inte hade utelämnats (Ibid, s. 283).  

Formen i genomförandet beaktades noga. På så sätt att forskaren höll samtalet levande 

skapades inre motivation hos intervjupersonen till viljan att delta. Genom att samtalsintervjun 

inleddes med enkla inledningsfrågor som handlade om personen. Därefter fördjupades 

intervjufrågorna, utifrån flera perspektiv för att ge ingående svar om huvudfrågorna (Dahlgren & 

Johansson, 2009, s. 126). Enligt Esaiasson et al (2007) har då forskaren i arbetet försökt skapa 

den bästa förutsättningen till att genomföra en intervju och att etablera en god kontakt i samtalet.  

Urval  

Beroende på vad det är för sorts undersökning varierar vilka som ska intervjuas. I denna uppsats 

undersöks förskollärare och högstadielärares uppfattningar om ledarskap. Kihlström (2007, s. 

161) beskriver i Fenomenografi som forskningsansats, för att få stor variation på uppfattningar inom ett 

visst fenomen bör intervjuerna spridas över ett flertal varierande grupper. Angående antalet 

intervjuer menar Kihlström (Ibid) att intervjuerna genomförs tills att en ”mättnadskänsla infinner 

sig”. Men detta var inte möjligt att beakta i denna studie, eftersom undersökningen begränsats till 

en kort period. Esaiasson et al (2007, s. 258) beskriver att när svarspersonernas tankar är 

studieobjekt, görs en respondentundersökning. Snöbollsurval är enligt Esaiasson et al (Ibid, s. 216) 

en metod där intervjupersonen kan hjälpa till att hitta andra personer att intervjua. Denna metod 

användes i studien då högstadielärare gav förslag på andra lärare som skulle kunna tänkas vara 

intresserade av att delta i undersökningen. Bekvämlighetsurvalet beskrivs av Esaiasson et al (Ibid, s. 

214) som en metod där man väljer ett enkelt sätt att få tag på intervjupersoner. Detta 

tillvägagångssätt användes när förskollärare söktes upp, då jag utgick från tidigare yrkeskontakter. 

Respondenter som kontaktats för intervju är förskollärare på två olika skolor och högstadielärare på 

en skola i Mellansverige. Studien bygger på intervjuer med sammantaget tre förskollärare och tre 

högstadielärare. Samtliga av de intervjuade hade god kunskap om det aktuella ämnet, eftersom 

deras egen erfarenhet av ledarskap stod i fokus.  

Nedan presenteras respondenterna med en bokstav och ett åldersspann, för att måna om 

deras integritet:  

A. Kvinna 40-50 år, verksam i förskoleklass, arbetat i 10 år 

B. Kvinna 40-50 år, verksam i förskoleklass, arbetat i 13 år 

C. Kvinna 55-65 år, verksam i förskoleklass, arbetat i 30 år 

D. Kvinna 45-50 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 4 år 

E. Kvinna 55-65 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 21 år 

F. Man 55-65 år, verksam i grundskolans senare år, arbetat i 30 år 
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Datainsamling och databearbetning 

I samtalsintervjuns genomförande användes diktafon som verktyg för att lagra det empiriska 

materialet. Att spela in intervjuerna gav mig möjlighet att fokusera på ämnet och dynamiken i 

intervjun (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 126; Kvale, 2009).  

Dataanalysen skedde i sju steg (Dahlgren & Johansson, 2009, jmf. s. 127 ff.) 

Steg 1 – bekanta sig med materialet. Detta innebar att jag läste igenom de transkriberade 

respondenternas utsagor, vid flera tillfällen. Anteckningar fördes i de utskrivna intervjuerna 

vartefter materialet läses igenom. Detta skedde för att förstå datamaterialets innebörder 

(Dahlgren & Johansson, 2009, s. 127). Steg 2 – kondensation. I detta steg startade analysen. För att 

undersöka vad som sagts, särskildes de mest signifikanta och betydelsefulla uttalanden i utsagorna 

från intervjun. Dvs. mindre meningar eller större stycken fördes samman i ett dokument utifrån 

huvudinnehållet i uttalandena (Ibid, s. 128). Steg – 3 jämförelse. Efter att huvudinnehållet med 

relevans för studien plockats ut, påbörjades en jämförelse av likheter, som i sin tur ledde till en 

jämförelse av skillnader. I detta steg upptäcktes även underliggande uttalanden (Ibid, s. 129). Steg 

– 4 gruppering. I detta steg gjordes grupperingar av upptäckta likheter och skillnader. Det innebar 

att likheterna och skillnaderna placerades inom olika grupper och relaterades till varandra. I två av 

respondenternas uttalanden kunde det finnas både likheter och skillnader i deras uppfattningar 

om fenomen och därmed kunde grupperingarna i analysen relateras till varandra, genom att man 

fann dessa övergångar (Ibid). Steg – 5 artikulera kategorierna. Att artikulera kategorierna innebar att 

inom grupperingarna ställdes fokus mot likheterna. Svårigheter med detta steg visade sig vara, att 

fastställa vart gränsen mellan de olika uppfattningarna inom empirin kunde dras. Här bestämdes 

också storleken på variation inom varje kategori. Steg 4 och 5 upprepades flera gånger, beroende 

på mängden variation inom varje gruppering eller om det fanns behov av att skapa en ny kategori 

i analysen (Ibid, s. 130). Steg – 6 namnge kategorierna. Kategorierna namngavs på så sätt att det mest 

väsentliga framhölls. Namnet talade också om vad kategorin gällde och eventuellt respondentens 

bakomliggande motiv till uppfattningen. Benämningen av kategorin behölls kort (Ibid). Steg 7 – 

kontrastiv fas (Ibid, s. 131). Här granskades samtliga stycken från respondenternas uttalanden. 

Genom att uttalandena jämfördes upptäcktes stycken som rymdes inom fler än en kategori. 

Därefter undersöktes grupperingarnas placering, om de matchade fler kategorier än en justerades 

kategorierna till färre antal. När grupperingar sattes samman och noggrant utvalda kategorier 

skapats reducerades även stycken till kraftfulla citat, eftersom då illustrerades kategorierna (Ibid). 

Fenomengrafiska analysen befann sig därefter i utfallsrummet, dvs. att analysen nått slutresultatet 

(Ibid).  

Forskningsetiska aspekter 

Då en studie ska genomföras är det väsentligt att förhålla sig till forskningsetiska krav, eftersom 

forskningens utförande skall innehålla god forskningssed. Det innebär att individen ska skyddas i 
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undersökningen från att ges upphov av kränkningar (Esaiasson, et al, 2007). Därför tar denna 

undersökning utgångspunkt i skriften Vetenskapsrådets (2002, s. 6) Forskningsetiska principers fyra 

huvudkrav under individsskyddskravet.  

Inför genomförandet av intervjun beaktades konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12 

f.) dvs. att samtliga deltagare informerades om att de i uppsatsen behandlas anonymt, i den 

mening att deras namn eller annan information som kan avslöja deras identitet uteslutits i texten, 

och att uttalandena i utsagorna anpassats på så sätt att studiens relevans kvarstår. Respondenterna 

har även fått information om att det som yttrades i intervjun enbart används i studien, samt att 

materialet förstördes efter att undersökningen avslutats och det utgör nyttjade kravet (Ibid, s. 14) 

Inför varje intervjutillfälle gavs respondenten ett informationsblad (se bilaga 3) om studiens 

syfte, innebörden av deltagandet i undersökningen inklusive att medverkan var frivillig, och 

därigenom försäkrade jag mig om att informationskravet (Ibid, s. 7 f.) uppfyllts. De intervjuade 

personerna fick också skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 4) där de medgav att intervjun 

spelades in och på så sätt säkerställde jag att samtyckeskravet (Ibid, s. 10) uppfyllts. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet i en forskningsstudie innebär att studien har ett formulerat syfte som överensstämmer 

med insamlad empirisk data (Esaiason et al, 2007, s. 63). 

Ytterligare en aspekt av validitet handlar om tillförlitlighet. För att säkerställa tillförlitligheten i 

denna studie kontrollerade jag att det som respondenterna uttalat uppfattats rätt, genom att 

summera vad som sagt under intervjun och ställa följdfrågor (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 

267). Intervjuarens uppgift vid analys och tolkning av data är att ta hänsyn till faktorer som kan 

ha påverkat respondenternas utsagor tillexempel om svaren är tillförlitliga, rimliga, trovärda eller 

om respondenterna mörklägger svar medvetet eller omedvetet. Det kan upptäckas genom att 

man söker efter inkonsekventa svar i respondenternas utsagor (Ibid, s. 268). 

Reliabilitet innebär att undersökningar som är gjorda med samma mätinstrument uppvisar 

identiska resultat. Det vill säga att studien ska kunna göras om vid flera tillfällen, utan att 

resultaten avviker (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 263).  

Jag har läst på om forskning inom undersökningsområdet, för att minimera risken till 

missförstånd mellan mig och respondenterna vad det gäller begreppen och intervjuguiden. För att 

säkerställa validiteten har diktafon används vid intervjuerna. Dels för att få bättre förståelse för 

vad respondenterna talar om och för att ha möjlighet till att följa upp frågorna effektivare, men 

också för att lyssna på respondenternas utsagor för att säkerställa att all information framkom.  
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Resultat och analys - Förskollärare 

I den följande resultatredovisningen beskrivs de intervjuade förskollärarnas olika uppfattningar 

om ledarskap med utgångspunkt inom fenomenografi, dvs. att kategorisera olika sätt att uppfatta 

eller förstå en situation som ett fenomen i olika beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna 

belyser olika aspekter av fenomenet i sig. 

Beskrivningskategorier Förskollärare  

Ledarskap uppfattas generellt som ett verktyg av de intervjuade förskollärarna i den mening att de 

uppfattade ledarskap som ett redskap för att genomföra olika aspekter av deras arbete. 

Intervjuerna visade dock att det fanns flera olika uppfattningar om ledarskap som verktyg. I 

uppsatsen kommer jag att diskutera dessa skilda uppfattningar av ledarskap.  

Analysen av intervjuerna med förskollärarna resulterade i följande fyra beskrivningskategorier; 

ledarskap som verktyg inom olika arenor, ledarskap som verktyg för att skapa struktur och 

trygghet, ledarskap som verktyg för att främja lärande och ledarskap som verktyg för att skapa 

goda relationer.  

Ledarskap som verktyg inom olika arenor  

Ledarskap inom denna kategori ses som verktyg i samarbetet inom olika arenor. Då ledarskap 

används anser förskollärare att deras arbete synliggörs och förs framåt. Förskollärare beskriver att 

de tar utgångpunkt i verksamhetens utveckling, men också i utvecklingen av elevers lärande, 

genom att samarbeta med flera parter. I förskollärares uppfattningar framgår betydelsen av att 

samarbeta och att agera professionell i ledarskapet, genom att visa yrkesmässigt kunnande och 

ange god ton. Ledarskapets betydelse och dess arenor framgår i förskollärare C:s beskrivning.  

Ledarskap används i klassrum, idrottshall, i barngrupp, personalgrupp, arbetslag och 
föräldrakontakter. Man agerar professionell genom att visa sitt yrkesmässiga kunnande. 
Ibland måste man vara obekväm i mötet tillexempel med föräldrar. Jag måste våga tala 
med föräldrar om det är något bekymmer angående deras barn, men med en yrkesmässig 
ton, att jag vet och kan det här. Det är ett visst ledarskap tänker jag (Förskollärare C). 

Ledarskap som verktyg för att skapa struktur och trygghet 

Ledarskap inom denna kategori ses som verktyg för att ge stöd till den grupp elever som ska ledas 

och påverkansprocesser ska skapas. Förskollärares ledarskap upplevs ge mer tydliga och konkreta 

riktlinjer för vad som ska göras och hur elever förväntas agera i olika situationer. Förskollärare 

upplever att ledarskap skapar bättre förutsättningar i att leda elever i deras lärande och utveckling. 

Perspektivet här är att förskollärare anser att ledarskap ses som verktyg för att leda och hjälpa 

elever i deras sociala utveckling och kunskapsprocesser. Förskollärare använder ledarskap för att 
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skapa tydlighet och trygghet hos elever, genom att skapa förståelse hos dem för regler och den 

sociala samvaron i elevgruppen. Vad som förväntas av dem och hur de bör agera inom olika 

situationer. Det vill säga att det handlar inte endast om undervisningssituationer, utan att också 

tillägna sig kunskap om regler och förhållningssätt i den sociala samvaron. Eftersom eleverna 

upplever ett tydligt ledarskap ges de också möjlighet att uppleva känslor av trygghet. Ytterligare 

framgår det i följande citat att förskollärare själva måste konstruera ledarskapet.   

Ledarskap handlar om tydlighet och olika förmågor, att man ska kunna se olika individer 
som de är. Men det här med konsekvent bemötande visar tydlighet och jag tror att barnen 
blir trygga. De vet vad som gäller (Förskollärare A). 

Det är viktigt att vara tydlig för barn i regler, vad det krävs och vad jag förväntar mig. Jag 
använder ledarskapet för att skapa en viss ordning och reda. Jag vill att de ska kunna ta 
initiativ, komma med idéer och ge förslag som kan användas i undervisning. För det 
betyder ändå att jag är ledare, men eleverna styr arbetet och aktiviteterna. Sedan finns det 
krav utifrån som ska följas, läroplan. Det är inget val, det är ett krav även om vi inte har 
kunskapskrav är läroplan mera tydlig nu vad gäller förskoleklass (Förskollärare C). 

I följande beskrivning är det synligt att förskollärare upplever ledarskap som effektivt verktyg, 

förutsatt att de reflekterar över sina tidigare erfarenheter som påverkat deras ledarskap negativt. 

Genom reflektion ses det som att ledarskapet kan förbättras och eventuella misstag minimeras.  

Man blir tryggare med sig själv med åren och i sin professionalitet känner jag. Det bygger 
mycket på erfarenheten och det man har gjort. Det man har i sin ryggsäck. För man har 
gjort misstag här som pedagog och då reflekterar man över sina misstag (Förskollärare A).  

Förskollärare anser att ledarskap som verktyg kan användas effektivt på flera sätt. De beskriver 

olika medel som de använder i ledarskapet, när det gäller att interagera och kommunicera med 

elever och med utgångspunkt att ändå skapa trygghet för eleverna. Vilket framgår i citatet nedan. 

Ledarskap skapas tillsammans med barnen, att man uttrycker på andra sätt än bara ord. I 
ledarskapet är det mycket trygghet, barnen vet regler, vad man kräver och hur jag tänker. 
Det visar man genom språk, kroppsspråk och minspel tänker jag (Förskollärare C). 

Förskollärares uppfattningar om ledarskap som verktyg i deras ledarroll skiljer sig åt. De är 

överens om att ledarskapet används i den sociala samvaron i gruppen och att ledarstilar kan 

kombineras. Det som framkom i förskollärares utsagor är att ledarskap anses alltid först i början 

vara styrande för att skapa tydlighet och trygghet, till att sedan bli mer demokratiskt.  

Jag är inte auktoritär eller låt-gå. Men det här sociala samspelet i gruppen är viktigt. 
Ledarstilar kombineras I början är det mer strikt för barnen ska bli trygga med att gå i 
skolan Men sedan när man väl lärt känna dem och de förstår vad skolan innebär, vad som 
förväntas av dem, blir det mer elevinriktat också. Alltså man ska gå på deras erfarenheter 
och intressen (Förskollärare A). 

Jag är inte en låt-gåare. Jag vill ha tydliga ramar och ordning. En ordningsfull planering i 
vad jag ska göra. Jag är ganska auktoritär och demokratisk. Jag styr mycket fast jag 
försöker ändå se barnens tankar. Demokratin kommer in här tycker jag (Förskollärare B). 
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Ytterligare kan man se hur ledarskapsrollen upplevs som verktyg med att leda elever, eftersom 

förskollärare beskriver att de kan inta flera olika sorters ledarskap i rollen som ledare. Genom att 

anpassa ledarrollen till undervisningssituationen anses därmed även tydlighet i uppgiften ha 

skapats för eleverna. Vilket visas i följande citat. 

Jag börjar med ett konkret material i samlingen, tillexempel frukt. Vi pratar om hel och 
halv. Det är lite vägledande, kan jag säga. Då visar jag med ett konkret material mitt syfte, 
att de ska kunna begreppen. Mycket tror jag handlar om att vara tydlig med uppgiften, då 
tror jag också att jag får med mig barnen på det jag vill göra (Förskollärare A).  

I samtliga utsagor framkom det att förskollärare anser det som betydelsefullt att anpassa 

ledarrollen till situationen. De beskriver att ledarrollen anpassas efter gruppens behov, individer 

och efter situation. Dessa perspektiv framgår tydligt i förskollärare C:s beskrivning. 

Anpassa ledarskapet till alla barnen. Elevanpassa, det är ett honnörsord. Det är det som 
gäller. För att barn ska förstå vad jag vill eller förstå en uppgift, måste man använda sig av 
många olika lärostilar, man måste fånga dem (Förskollärare C).  

Ledarskap som verktyg för att främja lärande  

Ledarskap ses som verktyg för att främja elevers lärande och bidrar till att skapa tydlighet om det 

används på rätt sätt. Förskollärare kan i ledarskapet få en tydlig bild av vad som ska fokuseras på i 

undervisningen. Genom att pedagogiska arbetsuppgifter inom ledarskapet planeras och utförs 

med fokus på skoluppgifter, men också på den sociala samvaron i gruppen, upplever förskollärare 

ledarskapet tydligare. Förskollärares perspektiv på pedagogiska arbetsuppgifter i ledarskapet 

innebär, att i planering och genomförande av undervisning samt till elevers behov och situation 

anpassa ledarskapet.  

I förskollärares uppfattningar framkom det att planering av verksamheten anses vara viktigt 

och ske utifrån tidigare yrkeserfarenheter. Verksamhetens planering tar utgångspunkt i läroplan 

och formas på flera sätt. Ytterligare framgår det att förskollärare själv måste vara motiverade och 

finna aktiviteter som är roliga för elever. De poängterar att på så sätt har de också inspirerat 

elevers vilja till att delta i aktiviteten. Dessa perspektiv framgår tydlig i förskollärare A:s utsaga.  

Det jag menar med läroplanen är att jag måste utgå från läroplan. Jag tittar inom 
matematik, träna på begrepp för det står med i läroplan. Hur gör jag det för att locka 
barnen? Jag måste vara motiverad själv, hitta på roliga sätt, men jag måste hitta sätt som 
inspirerar barnen. Jag måste fånga dem på rätt sätt om man så säger (Förskollärare A). 

I citatet nedan framgår det att förskollärares uppfattningar om ledarskap som verktyg i planering i 

handling inom ledarskapet inte skiljer sig. Utan det som framkom är att förskolläraren i det första 

citatet har förmodligen alltid arbetat utifrån ett reflekterande förhållningssätt. Eftersom tidigare 

då förskollärare arbetade i förskoleklass endast beskrev verksamhetens kvalitet, kan det tolkas 

som att förskolläraren inte har för vana att beskriva det egna ledarskapet. 
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Ledarskapet är ens yrkeserfarenheten som styr planeringen. Det funderar man inte över, 
hur man planerar ledarskapet. För jag tycker att man har gott ledarskap när man provat på 
att jobba länge. Man har en viss auktoritet och vet hur man ska ta barnen, tänker jag. 
Kunskap om barn, om deras utveckling ungefär vart de ska befinna sig (Förskollärare C).    

Jag behöver vara förberedd, ha en plan, försöka förutse dilemman och ligga steget före. 
Inte bara i planeringen utan där man är. Det kan hända saker man inte tänkt på. Om det 
är idrott kan jag bryta och säga, det är inte okej. Efter lektionen reflekterar jag. Det gör 
jag hela tiden både före, i nuet och efter lektionen (Förskollärare A). 

Ytterligare perspektiv som framkom i förskollärares uppfattningar om ledarskap som verktyg i 

pedagogiska arbetsuppgifter, visas när förskollärare beskriver att det innebär att förskolläraren 

använder anpassat ledarskap. Med utgångspunkt i elevers behov, den sociala samvaron i 

klassrummet och skapar förutsättningar för elever att klara av uppgiften. 

Man måste ta hjälp av sin yrkeserfarenhet tänker jag. I det här med att avläsa vad barnet 
har för behov. Hur kan jag hjälpa och stärka barnet för att komma vidare med uppgiften? 
Barn är olika och har väldigt olika utvecklingssteg även i en förskoleklass. Jag måste ha 
koll på det enskilda barnet och elevgruppen (Förskollärare C).  

Uppfattningar om förskollärares ledarskap i förhållande till gruppindelning, visar att samtliga 

förskollärare använder gruppindelning för att effektivisera ledarskapet. De beskriver att 

indelningarna kan ske på olika sätt men utgångspunkten är då att elever kan stöttas på olika sätt. 

Det vill säga utifrån förmågor, kamratskap eller en elev i gruppen driver arbetet framåt.   

Jag undersöker gruppdynamiken i klassrummet. Vad händer med det enskilda barnet och 
barnen i gruppen? Man tänker till hela gruppen att det ska fungera (Förskollärare A). 

Förskollärares perspektiv på ledarskap som verktyg för kontroll, beskrivs användas utifrån flera 

perspektiv. Dels verksamheten och dels elevers sociala samspel kontrolleras. Förskollärare 

beskriver att kontroll sker också genom att olika mätinstrument inom ämnena svenska och 

matematik används för att förskollärare ska kunna undersöka hur effektivt ledarskap de har.   

Mätinstrument får en att se att det är såsom man tänkt sig varit effektivt. Annars måste 
jag sätta in andra stödåtgärder, om jag inte nått mina personliga mål (Förskollärare C).   

Förskollärares syn på ledarskap som verktyg till att motivera elever anses vara en betydelsefull 

uppgift i förskollärares ledarskap. Det som framkom i förskollärares utsagor är att bra ledarskap 

handlar om att vara stöttande, ha varierande undervisning och att ledarskapet ska fungera som en 

inspirationskälla. Genom att förskollärare ska vara entusiastiska i ledarskapet.  

Jag måste tycka att det är roligt själv. Jag måste gå in med inlevelse, jag måste visa att det 
är roligt och intressant. Jag pratar med olika röstlägen (Förskollärare C). 

I förskollärares uppfattningar om pedagogiska arbetsuppgifter i förskollärares ledarskap framgår 

ytterligare perspektiv. Förskollärare anser att konflikthantering och att kunna ge konstruktiv kritik 

är också viktiga pedagogiska uppgifter i förskollärares ledarskap. De beskriver att genom 
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handlande i ledarskapet agerar de som en god förebild. Regler och normer synliggörs för elever. 

Konstruktiv kritik beskrivs som att de ger positiv kritik på så sätt att barnet leds framåt.  

Pedagogiska funktioner, då får jag tillbaka mina tankar igen till att jag som pedagog måste 
agera förebild om barnet inte riktigt har klart för sig hur jag tänker eller vad jag menar. 
Konstruktiv kritik. En del barn behöver man bygga upp självförtroendet, tänker jag. Ge 
mycket beröm, vilket bra arbete du har gjort (Förskollärare C). 

Ledarskap som verktyg för att skapa goda relationer 

För att skapa goda relationer ses ledarskap som verktyg inom denna kategori, förutsatt att det 

används på rätt sätt. Relationer beskrivs av samtliga förskollärare utgöra stommen i pedagogiska 

aktiviteter, där elever ges stöd i deras kunskapsprocesser och utveckling. Förskollärare vet vad de 

ska göra och hur relationsarbetet inom ledarskapet bör utföras, men också för att stärka elevers 

förutsättningar att tillägna sig kunskap i undervisningen, uppfattar förskollärare att ett gott 

ledarskap i att konstruera relationer skapar bättre förutsättningar för elevers inlärning.  

Följande citat beskriver betydelsen av att förskollärare och elever, samt elev och elever, skapar 

goda relationer tillsammans i klassen.  

Det är viktigt med en god relation, det är a och o för inlärning och trygghet, att man hittar 
sig själv som person. Jag tänker om de är trygga med mig är de trygga i skolan, då tror jag 
att det blir optimalt för dem att ta in det jag vill lära dem (Förskollärare A). 

I samtliga förskollärares utsagor framkom det att ledarskap som verktyg kan anses vara 

komplicerat. Förskollärares ledarskap bör alltid ta utgångspunkt i professionellt förhållningssätt i 

relationen. Om förskollärare inte kan visa genuin närvaro i ledarskapet beskriver samtliga 

förskollärare att professionellt förhållningssätt är det ledarskap som skall användas. 

Jag anser att man ska vara professionell i relationen till eleverna och inte låta sina känslor 
lysa igenom i relationen. Visst kan det vara så att man inte klickar som person och det ska 
inte påverka eleven eller vårdnadshavare (Förskollärare A). 

Det perspektiv som framkom i förskollärares utsagor om att använda ledarskap som verktyg för 

att uppnå ömsesidighet i relationen. Beskriver förskollärare som att de i mötet alltså i samspelet 

utgår från uppfattningen att ”se elever”, därmed anses elever bekräftas som enskilda individer 

och att eleverna uppfattar också förskolläraren som en person. Förskollärare menar att med hjälp 

av deras agerande i ledarskapet uppnås ömsesidighet. Detta perspektiv framgår i citatet nedan. 

Ömsesidighet uppnås när man visar respekt för eleverna. Man lyssnar, visar förståelse 
men också att man kan få bli arg och att eleven ska förstå varför (Förskollärare A).  

Ledarskapet anses vara effektiv som medel i relationen till eleverna. Förskollärare beskriver att 

när de lyssnar och finns till för eleverna skapas också förtroende i relationen. 

Förtroende handlar om att jag lyssnar och är där för dem. Att man har den kunskap som 
krävs för att hjälpa och vägleda dem. Om jag lovat något håller jag det (Förskollärare B). 
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Förskollärare anser att de oftast använder ledarskap som verktyg i tillrättavisningar. De beskriver 

att allvaret i situationen måste komma fram genom tillrättavisningen och att val av ledarroll väljs 

med utgångspunkt i vad förskolläraren anser passa bäst i den situation det gäller. Inom detta 

perspektiv framkom också en sorts problematik. Dvs. att om en förskollärare använder sig av 

humor vid tillrättavisning kan det uppfattats som ironi av eleven, därmed är det inte säkert att 

eleven har förstått att en tillrättavisning sker. 

Man kan inte skratta bort dumheter. Man kan använda humor, låtsas gnabbas, busa och 
säga, oj vad tokigt det här blev (Förskollärare C). 

Ibland kan jag svänga till det, men inte oftast. Jag tror inte det. För om jag skulle använda 
humor skulle det bli sådan ironi i det (Förskollärare B).  

I samtliga förskollärares utsagor framkom en problematik i att använda ledarskap som verktyg för 

att skapa medmänsklighet i relationen, då det måste finnas en balans mellan att vara personlig och 

närma sig eleven, samtidigt som integriteten i ledarrollen ska bevaras. På så sätt anser 

förskollärare att ledarskapet i relationen används professionellt. Vilket visas i följande citat. 

Man får inte bli för personlig, man får inte bli en mamma. Det är en svår balansgång, men 
man visar inte den kärleken till barnet. Det finns ändå ett avstånd i relationen mellan oss 
Visst tillåts elever sitta i knä, men inte i samlingen (Förskollärare A).   

Förskollärares perspektiv på att använda ledarskap som verktyg för att stärka elevers självbild 

anses vara utmärkt. Förskollärare anser att de som vill stärka elevers självförtroende, har flera 

möjligheter till att skapa goda förutsättningar för elever i deras identitetsskapande. Förskollärare 

C beskriver hur ledarskapet kan användas effektivt för att stärka samtliga elevers självförtroende, 

genom att få lyckas med arbetsuppgifter.   

Att stärka elevernas självbild handlar om att de ska få lyckas och få med sig en positiv bild 
av sig själva. Det ledarskapet kan man styra över, att man ger dem uppgifter som de klarar 
av när alla är i klassrummet (Förskollärare C). 

I samtliga förskollärares utsagor framkom det att gott ledarskap innebär tydlighet, trygghet, 

ärlighet och att förskollärares ledarskapsarbete tar utgångspunkt i att främja elevers lärande och 

utveckling på bästa sätt. Detta är synligt i citatet nedan.   

Gott ledarskap är tydlighet. Man skulle kunna säga hur många ord som helst. Tydlighet 
och ärlighet. Vi har en önskan om att barnen når upp till strävansmålen. Bra ledarskap 
leder till att barnen klarar av att nå upp till strävansmålen (Förskollärare C).  
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Resultat och analys – Lärare årskurs 7 – 9 

Beskrivningskategorier Lärare  

Analysen av det empiriska materialet gällande lärare i årskurs 7-9 resulterade i följande fem 

beskrivningskategorier; ledarskap som verktyg inom olika arenor, ledarskap som verktyg i att leda 

elever, ledarskap som verktyg för att främja lärande, ledarskap som verktyg för kontroll, och 

ledarskap som verktyg för att skapa goda relationer. 

Ledarskap som verktyg inom olika arenor  

Ledarskap inom denna kategori ses som verktyg för lärare i deras arbete inom flera arenor, där de 

samarbetar med olika parter. Ledarskapsarbetet beskrivs som att det används för att synliggöra 

verksamheten och främja elevers lärande och utveckling. I samtliga lärares uppfattningar om 

ledarskap framgår betydelsen av att agera professionellt och att samarbetet anses vara viktigt. 

Ytterligare framkom det i lärares utsagor att ledarskap inte används på samma sätt som tidigare i 

mötet med föräldrar. Utan nu finns det en relation där föräldrar betraktas som samarbetsparter.  

Framför allt i klassrummet är man ledare. Sedan är det i korridoren, matsalen, på utflykter 
och andra konstellationer. Med föräldrar känner jag mig inte som en ledare, men visst är 
jag ledare, när jag håller i ett föräldramöte. Jag ser föräldrarna som samarbetspartners. Vi 
diskuterar samma elev och vi vill båda barnets bästa (Lärare D). 

Utanför undervisningen samarbetar lärare, där alla deltar på olika sätt. I det gemensamma 
arbetet som vi har utanför lektionstid, där får alla utöva någon form av ledarskap. 
Föräldrakontakten är det också, vi har utvecklingssamtal och föräldramöte (Lärare F). 

Ledarskap som verktyg i att leda elever  

Då ledarskap används som verktyg för att leda elever anser lärare att de påverkar elever att nå 

uppställda mål. Eftersom lärares ledarskapsinnehåll upplevs ge mer tydliga och konkreta riktlinjer 

för vad som ska göras och hur eleverna ska tillägna sig kunskap i undervisningen, upplever lärare 

att ledarskap skapar bättre förutsättningar för dem att leda eleverna i deras lärande och 

utveckling. Perspektivet här är att lärares ledarskap ses som verktyg för att leda eleverna i deras 

kunskapsprocesser, och att det är upp till lärarna själva att konstruera ledarskapet. 

Det är viktigt att lärares ledarskap är tydligt, att det finns ett ledarskap där läraren har 
ansvaret och är den som leder. Men självklart måste det finnas utrymme för att elevers 
åsikter och tankar kommer fram, även om läraren har yttersta ansvaret (Lärare D). 

Om jag upplever något som inte är bra, i ett annat sammanhang, där jag blir ledd av 
någon annan. Då tar jag till mig det och försöker undvika det, när jag är lärare (Lärare D). 
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Lärares uppfattningar om att inta en ledarroll på lektionen för att leda elever i undervisning 

beskrivs som att lärares ledarroll alltid utgår från uppgiftsorienterad ledarstil till att övergå i en 

elevorienterad ledarstil. Det framgår tydligt i citatet nedan. 

Vi börjar alltid med en lektionsöppning eller en inledning, där vi går igenom dagens 
lektion. Jag går sedan runt i klassrummet och ser till så att alla är med. Jag kan inte bara 
avbryta om alla skriver och göra något helt annat. Det är deras processer som pågår. 
Samtidigt som i början kan jag inte bara släppa gruppen, ingen vet någonting. (Lärare D) 

Ytterligare kan man se hur ledarskap upplevs som verktyg med att leda elever i undervisning. 

Lärare kan inta flera olika sorters ledarskap i rollen som ledare, genom att anpassa ledarrollen till 

situationen. Denna uppfattning om ledarskapet anses vara problematiskt, eftersom det kan 

försvåra lärarens ledarskapsarbete. 

I olika klasser får man ha lite olika roll. Beroende på hur de fungerar som kollektiv, som 
klass. Sedan är det enskilda elever man listar ut hur man ska tas med. Alla kan inte 
behandlas på samma sätt, men alla ska behandlas likvärdigt (Lärare F). 

I ett längre tidsperspektiv, från årskurs sju jämförelsevis med årskurs nio. Kan man se att lärares 

ledarroll skiftar, från att vara en strikt ledarroll till vägledande, eftersom elever i årskurs nio oftast 

har mognat och anses mer självständiga och därmed förväntas ta mer eget ansvar.  

Tillexempel elever i årskurs sju behöver mer bestämd styrning i början, så att de är med 
och vet vad som gäller. Sedan när de mognat är det annorlunda i årskurs nio, då behöver 
man inte utöva ledarskap egentligen, då ökar friheten, tycker jag. Till att vara någon form 
av coach i lärarrollen. Då är det inte särskilt mycket disciplinproblem (Lärare F) 

Lärares uppfattningar om att anpassa ledarskapet anses vara betydelsefullt. I respondenternas 

utsagor framkom det, att om ledarskapet anpassas efter elevers behov och situation, anses 

eleverna ges bättre förutsättningar till att följa med i undervisningen. 

Man läser av hur det ligger till i gruppen. Från dag till dag, från situation till situation. Hur 
klassen som kollektiv fungerar. Det kan ha hänt något som påverkar dem, så att man får 
göra på ett visst sätt så att man får med dem (Lärare F).  

Ledarskap som verktyg för att främja lärande  

Ledarskap ses som verktyg att tillgå i lärares pedagogiska arbetsuppgifter. Ledarskapet bidrar till 

tydlighet, om det används på rätt sätt. Läraren får genom ledarskapet en tydlig bild av vad som 

ska fokuseras på i undervisningssammanhang. Genom att pedagogiska arbetsuppgifter inom 

ledarskapet utförs, upplever läraren ledarskapet tydligare. Det som skiljer denna kategori från 

föregående är att lärares ledarskap blir tydligare, både för läraren själv i hans eller hennes sätt att 

leda eleverna, men också tydligare ledarskap för eleven.  

Lärares uppfattningar om pedagogiska arbetsuppgifter i lärares ledarskap visar att ledarskap 

som verktyg i pedagogiska arbetsuppgifter, kan användas utifrån två olika perspektiv. Lärare 

beskriver att de anpassar ledarskapet till planeringen och genomförandet av undervisningen, samt 
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till elevers behov och situation, men också att de planerar och genomför undervisning, utifrån det 

egna ledarskapet. Det vill säga, att läraren i sin planering av undervisningen, utgår från sitt sätt att 

leda elevgruppen eller den enskilda eleven. 

Ja, man planerar upplägget i förväg, så att upplägget ingår i ledarskapet. Sedan kan man få 
anpassa sig under lektion. Allt blir inte som jag tänkt mig. Då kan det finnas anledning att 
växla spår. Man avgör lite vart eftersom. Man reflekterar över ledarskapet, hur det gick 
med saker och ting. Man kan behöva ändra något till nästa gång (Lärare F). 

I samtlig lärares uppfattningar framgår det att planering ses som överordnad de andra 

pedagogiska arbetsuppgifterna. Alltså planering ses som den mest väsentliga pedagogiska 

arbetsuppgiften i lärares ledarskap. Lärare beskriver också att de planerar utifrån flera nivåer. Det 

vill säga, planeringen tar utgångspunkt i läroplan och styrdokument, när det gäller målsättning 

och uppgiftens genomförande. Lärare förklarar också att på den andra nivån planerar de det egna 

ledarskapet i flera led, dvs. före handlande, i handlande och efter handlande.  

Planering är a och o. En bra planering är en förutsättning för att det ska gå bra i 
klassrummet också. Att man har tänkt till vad som kan uppstå (Lärare D).  

Ledarskapet planeras i förväg och anpassas i klassrummet, där kan man få göra om lite, 
om det hänt något. Efteråt försöker jag analysera, blev det bra. Reflektera och framförallt 
om det inte fungerat (Lärare F). 

Ytterligare perspektiv som framgår i lärares uppfattningar om ledarskap som verktyg, i 

pedagogiska arbetsuppgifter visas när lärare beskriver att det handlar om att läraren använder och 

anpassar ledarskapet med utgångspunkt i elevers behov, den sociala samvaron i klassrummet och 

uppgiftens syfte samt utförande.   

Jag individanpassar och stöttar där det behövs. För i lektionsgenomgången, vet jag att det 
finns elever som inte förstår. Jag tar dem när resten av gruppen satts igång (Lärare E). 

Uppfattningar om lärares ledarskap i förhållande till gruppindelning, visar att majoriteten av lärare 

använder gruppindelning för att effektivisera deras ledarskap. De beskriver tillexempel att elever 

med behov av extra stöttning placeras nära varandra.  

Jag försöker effektivisera ledarskapet i gruppindelningen. Tänker på vilka som arbetar bra 
tillsammans och vilka möjligheter jag har då, till att hjälpa vissa elever (Lärare E)?  

Lärares perspektiv på ledarskap som verktyg till att motivera eleverna, anses vara en betydelsefull 

del i lärares pedagogiska arbetsuppgifter. Lärare menar att bra ledarskap, är en fråga om att lärares 

lektioner är intressanta, väcker elevers tankeverksamhet på sådant sätt att det skapas motivation 

hos eleverna. Det vill säga elevers vilja till att komma till skolan och att delta i undervisningen. I 

lärares uppfattningar framgår det att läraren själv måste tycka att det är roligt, för att eleverna ska 

kunna bli inspirerade. Lärare beskriver att de kan förställa rösten, använda sig av kroppsspråk och 
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mimik på lektionerna, för att sedan skratta tillsammans. En annan lärare beskriver att eleverna 

kan inspireras, genom att lektioner ordnas utifrån allmänbildande ämnen.  

Att de tycker det är roligt och får tänka till lite grann. Grej of the day, är roligt för då har 
jag full frihet. Det är en minilektion. Max fem till tio minuter, som jag kör ibland i början 
av lektionen, med mina klasser. Det har ingen koppling till det vi sysslar med i skolan just 
då. Utan det är mera utflippade saker, som kanske lite intresseväckande saker (Lärare F). 

I uppfattningar om pedagogiska arbetsuppgifter i lärares ledarskap framkom ytterligare perspektiv 

i lärares utsagor. Dvs. att synliggöra regler och normer samt ägna tid till konflikthantering i skolan 

anses också vara viktiga arbetsuppgifter i lärares ledarskap. Vilket framgår av följande citat. 

Konflikthantering får man ägna sig åt, inte bara på lektionstid. Utan det är även utanför 
klassrummet som det händer saker som man får ta tag i. Det är också en form av 
ledarskap, att röra sig på skolan och vara en vuxen i korridorerna (Lärare F). 

Ledarskap som verktyg för kontroll 

Lärares ledarskap som verktyg för kontroll anses vara att elever kontrolleras, genom 

uppgiftsinlämningar och prov. Lärarna beskriver att när det sätts betyg på elever skapas en form 

av kontroll inom lärares ledarskap. Eftersom lärare menar att elever måste följa deras anvisningar 

i ledarskapet för att få betyget godkänt.  

Vi måste sätta betyg på eleverna, det är en form av kontroll. Men jag tjatar mycket och 
försöker få alla att göra allting, alla uppgifter de ska göra (Lärare F). 

I lärares utsagor angående att använda ledarskap som verktyg för att kontrollera elever, framkom 

olika uppfattningar. Beroende på om lärare använde ledarskapet inom ett teoretiskt eller ett 

praktiskt ämnesområde. Skillnaderna i lärares utsagor innebär att lärares ledarskap i de teoretiska 

ämnet framstår som mer auktoritativt, än lärares ledarskap i de praktiska ämnet. I det praktiska 

ämnet beskrivs ledarskap utifrån en lärares auktoritära ledarroll, då det finns farliga redskap. 

Då är jag så där, att jag river i mera. För att få ordning och reda. Ställ er på era platser 
NU! … så jag är tvungen att ha auktoritärt ledarskap (Lärare E).  

Ledarskap som verktyg för att skapa goda relationer 

Ledarskap inom denna kategori ses som verktyg för lärare. Om ledarskap används på rätt sätt, 

kan ledarskapet fungera som medel för att utgöra en grund i pedagogiska aktiviteter, där eleverna 

ges stöd i deras kunskapsprocesser och utveckling. Eftersom lärare vet vad de ska göra och hur 

arbetet inom ledarskapet bör genomföras, men också för att stärka elevers förutsättningar att 

tillägna sig kunskap i undervisningen, uppfattar lärare att ett gott ledarskap i att konstruera 

relationer skapar bättre förutsättningar för elever i deras lärande och utveckling.  

Citatet nedan visar på betydelsen av att lärare och elever, samt elev och elever, skapar goda 

relationer tillsammans i klassen. Lärare anser att elevers prestationer och att klassrumsklimatet 



 

 35 

påverkas av vilka relationer eleverna har till varandra. De menar att elever som ingår i goda 

relationer är trygga och kan ägna sin tid till att inhämta kunskaper på lektionen.  

Det är viktigt med bra relationer för elevers lärande och utveckling. Elever behöver ha 
trygghet, för att kunna lära sig. Trygghet kan dem få, när de har goda relationer 
tillsammans med vänner. Det blir lättare för dem, när de känner varandra och de känner 
mig bättre i klassen (Lärare D). 

Samtliga lärare beskriver att ledarskap som verktyg i relationsarbetet anses vara viktigt. Om en 

konflikt uppstår i relationen mellan en lärare och en elev, där läraren i relationen inte når fram till 

eleven kan inte ledarskapet användas av läraren. Samtliga lärare beskriver att om de inte har 

lyckats på lektionen tar de sig tid utanför lektionstiden till att arbeta för att förbättra relationen. 

Ledarskapet beskrivs av lärare som att det kan användas för att närma sig eleven och därefter 

försöker läraren skapa en personlig kontakt. 

Har jag inte en bra relation gör de inte bra ifrån sig, då kan de skolka. Om jag märker att 
en relation inte är bra, ser jag till att träffa eleverna utanför lektionstid. Tillexempel spela 
pingis eller prata i korridoren, för då kan vi skapa en annan sorts relation. Man försöker ta 
bort allt dåligt och skapa en bättre relation (Lärare E). 

I samtliga lärares utsagor framkom det att ledarskap som verktyg kan anses vara komplicerat. 

Lärares ledarskap bör alltid ta utgångspunkt i professionellt förhållningssätt. Om lärare inte kan 

visa genuin närvaro i ledarskapet beskriver samtliga lärare att professionellt förhållningssätt är det 

ledarskap som skall användas. 

Det är bara att vara att vara professionell i relationen och bita ihop (Lärare D).  

Det perspektiv som är synligt i lärares utsagor innebär att ledarskapet används som verktyg i 

arbetet med att skapa goda relationer. Lärare beskriver att i första mötet, alltså i samspelet utgår 

läraren från uppfattningen att se elever som enskilda individer och elever uppfattar läraren då 

som person. Med detta anser lärare att deras agerande i ledarskapet skapar goda förutsättningar 

till personliga möten.   

Har man en ny klass i årskurs sju, sitter de oftast tysta första veckan och ingen vågar säga 
något, tills man lättat upp stämningen och skojat lite med dem (Lärare F).  

Ledarskapet anses vara ett effektivt medel i relationen till eleverna. Lärare beskriver att de håller 

löften, ser och lyssnar på varje enskild elev samt bekräftar eleven i relationen. Eftersom lärare 

menar att när de agerar på detta sätt skapas förtroende i relationen mellan dem och eleverna. 

Man måste visa respekt och förtroende för eleven, på det sättet att dem själva känner det. 
Att man kan samarbeta i relationen och hålla det man lovat (Lärare E). 

Lärare anser att ledarskap inte alltid används som verktyg, då elever ska tillrättavisas. De beskriver 

att ibland kan de använda sig av humor och kamratuppfostran om en elev anses vara en god 

ledare. Eftersom de menar att det kan vara effektivare, än när lärare själva tillrättavisar elever.  
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Jag använder humor när jag tillrättavisar. Om jag säger till en elev nu pratar du för mycket 
är det ingen som tar illa vid det. Oftast kommer det dessutom från andra elever i klassen. 
Men tyst nu! Det tror jag lärare har viss hjälp av, i vissa klasser i alla fall (Lärare F). 

Lärares utsagor framgår det att ledarskap som verktyg för att skapa medmänsklighet i relationen, 

anses vara komplicerat. De beskriver att lärare ska försöka finna en balans mellan att vara 

personlig och närma sig eleven, men samtidigt ändå bevara sin integritet i ledarrollen. De menar 

att lärare i ledarskapet ska använda ett professionellt förhållningssätt.  

I början eller i slutet av lektionen kan jag prata om något annat än skolan eller ämnet. Ge 
information eller prata om något annat som engagerar. Jag pratar inte mycket om mig 
själv som person. Det finns andra saker jag kan prata om, som ändå gör att det blir mer 
personlig (Lärare D). 

Inom perspektivet att stärka elevers självbild framkom flera uppfattningar som anses vara 

problematiska. Då lärare lämnar omdöme och sätter betyg på elevernas arbete, måste 

kommentarerna skrivas på sådant sätt att eleven förstår att det är arbetet som bedömts. Likaså 

anser majoriteten av lärare, att om elever ska kunna utvecklas och deras självbilder ska stärkas, 

bör elever ges fler möjligheter till att kunna förbättra studieresultaten. Lärare beskriver att det 

finns andra lärare som inte informerar eleverna om att de har möjlighet till att göra om uppgifter.  

Stärka elevers självbild handlar om att hantera elevers arbete. Att skriva ett omdöme om 
en uppgift de lämnat in. Kommentaren ska skrivas på sådant sätt att den upplevs positivt, 
innehålla formativ bedömning, alltså kommentera elevens arbete inte eleven som person. 
Då finns det möjlighet för elever att höja självkänslan, när allt inte är fast i eleven som 
person, utan det är handlingarna. Tillexempel vad bra du har skrivit (Lärare D). 

Elever ges fler chanser till att lyckas genomföra uppgifter. Det är något jag propagerat för 
länge. Men eleverna förstår inte det, eftersom många lärare inte informerar de om det.  
Jag tror att det är många lärare som undviker den delen, för att det blir en massa mer 
jobb. Hur ska eleverna kunna utvecklas om de gjort en uppgift som sedan är död på 
något sätt, det är ingen formativ bedömning (Lärare F). 

Ledarskap anses vara ett utmärkt verktyg för lärare. De menar att lärare som vill leda elever i 

deras relationsarbete kan skapa goda förutsättningar för eleverna i deras kunskapssökande. Lärare 

beskriver att samtliga elever ska känna att läraren är en person, som kan hjälpa dem att utvecklas 

på bästa sätt som bara den enskilde eleven kan.   

Gott ledarskap utmärks av att eleven känner att läraren är någon som kan hjälpa till, för 
att eleven ska nå så långt hon/han kan och att läraren inte ger en massa order om vad 
som ska göras. Jag som tar ansvar för relationen, men eleverna har också ett visst ansvar 
(Lärare F).  
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Resultat och analys – Likheter och skillnader i uppfattningar om 
ledarskap 

Likheter och skillnader i förskollärare och lärares uppfattningar om ledarskap 

I den första kategorin ledarskap som verktyg inom olika arenor visas ett samstämmigt perspektiv i 

förskollärares och lärares uppfattningar. Dels att samarbetet bör ske med flera parter och dels att 

det anses vara viktigt, men också att ledarskapet beskrivs som att det alltid ska användas 

professionellt. Dvs. att förskollärare och lärares yrkeskompetens i relationen anger god ton som 

främjar samarbetet mellan parterna. De menar att de använder ledarskapet i samarbetet på så sätt 

att relationen förs framåt, för att verksamheten ska kunna utvecklas, men likaså för att 

förutsättningarna för elevers lärande och utveckling ska främjas.  

Den andra beskrivningskategorin i uppfattningar om ledarskap benämns på olika sätt, då 

förskollärares och lärares utsagor angående ledarstilar och ledarroller inom ledarskap fokuserar 

olika områden. I förskollärares utsagor framkom att ledarstilar och ledarroller inom ledarskap 

används med fokus på att skapa tydlighet och trygghet hos elever och därmed benämns kategorin 

för ledarskap som verktyg för att skapa struktur och trygghet. Lärares uppfattningar däremot fokuserar 

främst ledarstilar och ledarroller i ledarskapet som verktyg för att leda elever till att uppnå 

kunskapsmål i undervisning och därmed benämns kategorin för ledarskap som verktyg i att leda elever. 

I förskollärare och lärares beskrivningar framgår det ytterligare att samtliga pedagoger i 

ledarskapet tar hänsyn till elevers sociala mognad, och att det finns motsättningar mellan deras 

perspektiv, då nivåerna på den sociala mognaden naturligt skiljer sig från en elev i förskoleklass 

till en elev på högstadiet. Förskollärares ledarskapsarbete beskrivs ta utgångspunkt i elevers 

sociala mognad utifrån flera perspektiv, i undervisningssammanhang vad det gäller regler och 

normer i skolans värld, och i den sociala samvaron mellan elever i klassen, men också utanför 

klassrummet. Förskollärares ledarskapsarbete innebär att skapa tydlighet och trygghet för 

eleverna i relationen dem emellan och i relationen mellan förskolläraren och elever. Likaså att i 

ledarskapet ta ansvar och visa vad som gäller samt i vilka situationer. Högstadielärare i sin tur 

beskriver att de inte behöver ägna mycket tid till att skapa förståelse hos eleverna för den sociala 

samvaron, utan att eleverna har lärt sig det innan de börjar på högstadiet. Däremot beskrivs deras 

ledarskapsarbete angående elevers sociala mognad främst som att det handlar om att få eleverna 

att göra skoluppgifter och nå uppställda mål i undervisningen.  

Den tredje kategorin ledarskap som verktyg för att främja lärande beskrivs förskollärares och lärares 

uppfattningar om att använda ledarskap i undervisningssammanhang och att ordna samt utföra 

pedagogiska arbetsuppgifter inom ledarskapet. I samtliga pedagogers utsagor framkom också 

samsynen om att ledarskap som verktyg för att främja elevers lärande innebär att kunna inta olika 

sorters ledarstilar/ledarroller i undervisningen och att ledarskapet anpassas efter elevens mognad 

och behov samt gällande situation i undervisningssituationen. De beskriver att elever ges bättre 
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förutsättningar till att följa med i undervisningen, när de agerar på detta sätt i ledarskapet. 

Ytterligare perspektiv som framkom i förskollärares utsagor angående att ledarskapet används för 

att främja lärarande, är att förskollärare till skillnad från lärare använder mätinstrument som också 

kan visa hur effektivt ledarskap de har. I lärares uppfattningar om ledarskap som verktyg för att 

främja lärande framkom ytterligare perspektiv i deras utsagor som krävde en egen kategori. Dvs. 

lärares fjärde kategori ledarskap som verktyg för kontroll. Där lärare till skillnad från förskollärare 

beskriver att elever kontrolleras via uppgiftsinlämningar och prov samt behovet av att kontrollera 

elever inom teoretisk eller praktiskt ämnesområde skiljde sig åt.  

Den sista kategorin dvs. ledarskap som verktyg för att skapa goda relationer, beskriver förskollärare 

och lärares uppfattningar om att ledarskap kan fungera som medel till att utgöra en god grund för 

pedagogiska aktiviteter i undervisning som främjar elevers lärande och utveckling. I förskollärares 

och lärares utsagor framkom samsynen i betydelsen av att goda relationer finns, då de beskrev att 

elevers prestationer samt klassrumsklimat påverkas av relationerna som eleverna har. De menar 

att förskollärare och lärare med gott ledarskap kan främja goda relationer som i sin tur skapar 

trygghet hos eleverna, så att tiden på lektionerna ägnas till att elever inhämtar kunskap och 

därmed utvecklas. Inom denna kategori framkom också samsynen i förskollärares och lärares 

uppfattningar om att ledarskap som verktyg för att skapa goda relationer anses vara komplicerat. 

Dock på olika nivåer exempelvis när konflikthantering sker via förskollärare och lärares ledarskap 

i relationsarbetet. Förskollärares konflikthantering beskrivs innebära att hjälpa och leda elever i 

att hantera egna känslor. Högstadielärare däremot beskriver att om en konflikt uppstår i 

relationen till eleven finns det alltid risk för läraren att inte nå fram till eleven i undervisningen. I 

förskollärare och lärare utsagor framkom då att professionellt förhållningssätt och att ansvar för 

relationens kvalitét alltid bör visas i ledarskapet, eftersom det kan vara avgörande för elevers 

lärande och utveckling. Ytterligare samstämmiga perspektiv inom denna kategori är att 

uppfattningar om förtroende och tillit i relationen beskrivs av samtliga pedagoger uppnås då de 

lyssnar, visar förståelse och respekt samt håller löften, alltså är tillgängliga för elever i relationen.  

I förskollärare och lärares utsagor om att använda humor i tillrättavisningar framkom skillda 

perspektiv. Dvs. att humor kan användas effektivt för att spara på förtroendekapital i relationen, 

men det kan också uppfattas som kränkande handling. Beroende på förskollärarens eller lärarens 

förmåga i ledarskapet att förmedla tillrättavisningen och graden av allvar i situationen. 

Förskollärare beskriver att om de använder sig av humor i tillrättavisningar kan det uppfattas som 

att de i relationen är ironiska och risken finns då att eleven inte har uppfattat tillrättavisningen, 

eller att allvaret i tillrättavisningen skämtas bort. Inom denna kategori framkom det också att 

förskollärare och lärare anser att när de ska använda ledarskap för att skapa medmänsklighet i 

relationen, finns det flera faktorer inom professionellt förhållningssätt de bör ta hänsyn till. Dessa 

faktorer kan skapa svårigheter i arbetet. Dvs. finna balansgången i förhållningssättet mellan att 

vara personlig i relationen till eleven och att kunna behålla integriteten i den egna ledarrollen, 

samtidigt som pedagogen i relationen bör uppfattas av eleven som en person. 
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I förskollärare och lärares uppfattningar om att använda ledarskap som verktyg för att stärka 

elevers självbild framkom flera skillnader i respondenternas utsagor. Förskollärare beskriver att de 

har goda möjligheter till att stärka elevers självbild och utveckling inom verksamheten. De menar 

att ledarskapet kan ordnas på sådant sätt att elever ges möjlighet att lyckas genomföra uppgifter, 

som kan stärka elevernas lärande och utveckling. Lärare däremot beskriver problematiken då det 

gäller att förmedla bedömningar i kommentarer, där det tydligt ska framgå att det är elevens 

arbete som kommenterats och inte eleven som person. Likaså att elever ska ges fler möjligheter 

till att kunna förbättra studieresultat och att det finns andra lärare som undviker att informera 

elever om det för att den egna arbetsbelastningen inte ska öka. Lärare menar då att det finns 

elever som inte har denna kunskap och därmed kan inte deras självbild stärkas. 

I denna sista kategorin framkom det i samtliga förskollärare och lärares utsagor att ledarskap 

kan anses vara ett utmärkt verktyg. Förskollärare och lärare kan via ledarskap leda elever i deras 

relationsarbete och skapa goda förutsättningar för elevers lärande och utveckling, förutsatt att 

ledarskapet används professionellt. 
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Diskussion 

I denna del diskuteras ledarskap i flera olika perspektiv. Jag inleder med att diskutera uppsatsens 

resultat i relation till bakgrunden där dels en historisk redogörelse av ledarskap getts dels olika 

perspektiv i samhällsdebatten diskuterats. Därefter diskuteras studiens resultat i relation till 

ledarskapsteorier inom tidigare forskning där förskollärare och lärares uppfattningar om 

ledarskap belysts.  

Resultatdiskussion 

Ledarskap i lärares ledarroll i detta arbete beskrevs i ett historiskt perspektiv, utgå från att 

skolarbetet ordnades så att det skulle vara personlighetsfostrande via självständighet och 

gemenskap (Qvarsebo, 2006). Inom samhällsdebatten har frågor angående fostran med 

disciplinära åtgärder diskuterats i förhållande till lärares ledarroll, då fostran av elever beskrevs 

som att det skulle ske utifrån att lärare i ledarrollen återtog makten, använde bestraffningar i 

disciplinära åtgärder, för att fostra elever till demokratiska medborgare. I resultatet av denna 

undersökning framkom det att idag kan vi se hur förskollärare och lärare i deras ledarroll i 

utbildningssyfte använder andra medel. De har frångått uppfattningen om att använda makt och 

bestraffningar i disciplinära åtgärder. Istället uppfattar förskollärare och lärare ledarskapet som ett 

verktyg de kan använda på flera sätt och framförallt som ett medel för att främja och skapa 

förtroendefulla relationer till elever. På så vis ingår också personlighetsfostran av elever, dvs. de 

utvecklar självständighet och en gemenskap, där de även fostras till demokratiska medborgare.   

I denna studie framkom det att ledarskap är ett brett och omfattande begrepp, då 

förskollärares och lärares perspektiv på ledarskap visade sig innehålla flera uppfattningar. Efter att 

intervjuer gjorts framkom det att förskollärares och lärares ledarskap präglas av deras egna 

uppfattningar och tidigare erfarenheter av begreppet, samt att ledarskapet tar utgångpunkt i 

läroplan och de förordningar som finns. I tidigare forskning inom detta arbete finns också olika 

och delvis motstridiga resonemang om vad ledarskap i skolan innebär och hur det bör utövas. 

För det första beskriver en del forskare ledarskap endast utifrån lärares förmågor och kunskaper i 

att leda och undervisa elever. För det andra framhåller andra forskare resonemang om 

relationskompetens och relationsarbete, om att det måste finnas goda relationer först om en 

lärare överhuvudtaget ska kunna leda elever i undervisning. För det tredje belyser forskare 

betydelsen av att förskollärare och lärare är genuint känslomässigt närvarande och professionella i 

relationen, för att elevers lärande och utveckling ska främjas. Denna uppfattning motsätter sig 

Fibæk Laursen (2004). Han argumenterar för förekomsten av att lärare kan hysa negativa känslor 

och därmed inte kan vara genuint känslomässigt närvarande i relationen till eleven. Utan han 

beskriver att läraren först måste skapa sig medvetenhet om de egna känslorna, beroende på om 
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de är positiva eller negativa gentemot eleven och sedan ta ställning till om hon/han ska vara 

genuint känslomässigt närvarande och professionell eller endast professionell i relationen. 

Respondenternas utsagor i denna undersökning understödjer Fibæk Laursen (2004) och 

Fitchman och Yendol-Hoppey (2005) syn på betydelsen av att använda reflektivt förhållningssätt. 

De poängterade också att förskollärare och lärare måste använda sig av reflekterat förhållningssätt 

i fler situationer för att alltid kunna agera professionellt i ledarskapet samt i yrkesrollen. 

Lima (2007, s. 169) belyser att ledarskap kan fungera som verktyg för att kommunicera och 

samarbeta med andra parter, både i förskollärares och lärares ledarskap. Detta perspektiv 

framkom också i denna undersöknings empiriska material, där ledarskap anses vara medel för att 

agera professionellt i samarbetet med olika parter av respondenterna, då de beskriver att de visar 

sitt yrkeskunnande och anger god ton i samarbetet. 

Det fanns också skillnader mellan den tidigare forskningen om ledarskap som redovisats i denna 

uppsats och det empiriska materialet i undersökningen. Maltén (2000) och Stensmo (1997a; 2008) 

beskriver att ledarskap används som verktyg för att leda elever och skapa påverkansprocesser för 

att nå uppställda kunskapsmål i undervisning. Detta framkom även bland högstadielärare i det 

empiriska materialet i min undersökning, men i förskollärares utsagor tydliggjordes att ledarskap 

också uppfattades som verktyg för att leda elever utanför undervisningssammanhang.  

Förskollärare och lärare uppfattade ledarskap som verktyg för att främja elevers lärande och 

utveckling. I Stensmos (1997a; 2008) forskning framkom det att ledarskapets pedagogiska 

funktion kan effektiviseras utifrån flera perspektiv och därmed öka möjligheten för elevers 

lärande och utveckling. Det innebar att planera det egna ledarskapet i undervisning med 

utgångspunkt i Stensmos (1997a, se s.2) fem pedagogiska arbetsuppgifter. Denna uppfattning 

framgår tydligt i det empiriska materialet i min studie, då förskollärare och lärare beskrev att dessa 

pedagogiska arbetsuppgifter fungerade som medel, för att synliggöra ledarskapet i elevernas 

lärandesituationer. Planerat ledarskap beskrevs också av pedagogerna upplevas tydligare och 

tryggare för eleverna. Respondenterna i min studie visade också på en mer nyanserad uppfattning. 

Majoriteten beskrev att de inte alltid hade för avsikt att effektivisera ledarskapet i de pedagogiska 

arbetsuppgifterna. De menade att samtliga situationer de ställs inför kan inte förutses. Trots dessa 

skilda beskrivningar bedömde samtliga pedagoger att ledarskapet påverkas negativt om de inte 

planerar och reflekterar över ledarskapet, med syfte att främja elevers lärande och utveckling. 

Ytterligare skillnader mellan Stensmos (1997a, s. 3 f.) perspektiv och det empiriska materialet i 

denna undersökning, gäller valet av elevorienterad ledarstil eller uppgiftsorienterad ledarstil. I den tidigare 

forskningslitteraturen framkom det att dessa stilar tar utgångspunkt i den kontroll läraren strävar 

efter (Stensmo, 1997a, s. 39). Resultatet av respondenternas utsagor i min undersökning visade 

däremot att valet berodde på vilken sorts uppgift som utfördes. Högstadielärare beskrev att 

lektionen inleds med en uppgiftsorienterad ledarstil i ledarskapet för att sedan övergå till en 

elevorienterad ledarstil, där elevers kunskapsprocesser sätts i fokus. Förskollärares beskrivningar 

visade också på att de utgick från uppgifts-, till elevorienterad ledarstil i den mån det fungerade, 
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men att relationsorienterat ledarskap alltid fanns. Detta sätt att använda ledarskap framkom också 

i Malténs (2000, s. 67 ff.) beskrivning med utgångspunkt i situationsanpassat ledarskap, där 

stilarna benämndes uppgifts- och relationsorienterat ledarskap samt att dessa ledarstilar 

kombinerades. Ledarstilar beskrevs av ledarskapsforskarna Hersey och Blanchard, (2003), Maltén 

(2000) och Stensmo (2008) inom detta arbete som att det är betydelsefullt att ledarskapet 

anpassades efter elevers mognad, behov och till den situation det gällde. Denna uppfattning 

delades av samtliga respondenter i min undersökning, som beskrev att de måste ha god 

kännedom om elever, veta vart de befinner sig kunskapsmässigt och anpassa ledarskapet efter 

behov och gällande situation.  

Ledarskap som verktyg för kontroll visade på skilda uppfattningar mellan tidigare forskning och 

det empiriska materialets utsagor i detta arbete. Stensmo (2008) beskrev att lärare bör använda sig 

av kontroll i undervisning för att kontrollera dels elevers beteende och dels elevers 

kunskapsprocesser. Däremot ansåg högstadielärare i min undersökning att de personligen inte 

använder kontroll inom ledarskapet i undervisning för att kontrollera elever. De menade att per 

automatik sker en viss form av kontroll, eftersom det sätts betyg på elevernas kunskaper. Dvs. att 

elever vet om att de kontrolleras via lärares ledarskap, då de måste följa lärares anvisningar i 

undervisningen för att som lägst få betyget godkänt. Likaså framkom skillnader mellan 

högstadielärares uppfattningar om ledarskap som verktyg för kontroll i deras utsagor inom ett 

teoretisk eller praktiskt ämnesområde. I det praktiska ämnesområdet beskrev läraren att 

auktoritärt ledarskap ibland används, då det fanns verktyg som eleverna kunde skada sig på.  

Om ledarskap används på rätt sätt beskriver Birniks (1998) och Frelins (2010) forskning att 

förskollärare och lärares ledarskap kan ses som effektivt verktyg inom relationsarbetet, för att 

skapa goda relationer där elevers lärande och utveckling främjas. Detta perspektiv framkom även 

i resultatet i min undersökning, då respondenterna beskrev ledarskap som ett verktyg för att 

ömsesidighet och förtroende ska växa fram i relationen. Förskollärare och lärare beskrev att detta 

sker då de agerar professionellt i mötet, ser elever som enskilda individer. Likaså beskrev 

förskollärare och lärare att de håller löften, ser och lyssnar på elever och bekräftar dem i 

relationen. Om en relation inte kan definieras som god men däremot funktionell, beskriver både 

förskollärare och lärare att de i relationsarbetet tar ansvar för relationens kvalité, genom att 

professionellt förhållningssätt alltid används och respekt visas för den andra parten. I likhet med 

Frelins (2010) resultat framkom det i det empiriska materialet i denna uppsats att högstadielärare 

fortsatte relationsarbetet utanför lektionen. De beskrev att spontana möten med elever skapades, 

där de gavs möjlighet till att förbättra förtroendet och tilliten i relationen. Det framkom 

ytterligare att respondenternas uppfattningar stämde överens med Frelins (2010) perspektiv inom 

tidigare forskning. Dvs. att förskollärare och lärare visar att de är en person i relationen, leder och 

hjälper elever på bästa sätt i deras kunskapssökande, samt arbetar för att stärka elevers självbild. 
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Konklusion  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur förskollärare och lärare uppfattade ledarskap i 

relation till elevers lärande och utveckling, samt vilka skillnader det fanns i deras uppfattningar.  

Utifrån det empiriska materialet har förskollärare och lärares uppfattningar om ledarskap 

kategoriserats i nio beskrivningskategorier, fyra för förskollärarna och fem för lärarna. 

Förskollärare uppfattade ledarskap som verktyg främst för att skapa trygghet och ordning, men 

också för att leda och hjälpa elever i deras sociala och emotionella samvaro samt i 

undervisningssituationer. Däremot i lärares uppfattningar om ledarskap som verktyg framkom 

det att syfte och mål med uppgifterna, samt att hjälpa och stödja eleverna i deras 

kunskapsprocesser fokuserades. Det kan förklaras med att lärare till skillnad från förskollärare 

genomförde också bedömningar och satte betyg på elevers prestationer. 

Tidigare forskning inom detta arbete bekräftade resultatet i denna studie. Det kan konstateras 

att förskollärares och lärares uppfattningar om ledarskap anses vara effektivt, om förskollärares 

och lärares ledarskap varieras, att olika ledarrollstrategier i förhållningssättet används, samtidigt 

som förskollärare och lärare i bemötandet i relationen klarar av att vara genuint autentisk, lyhörd, 

flexibel och positiv. Dels för att anpassa ledarskapet efter elevers behov och situation, dels också 

för att möjliggöra lärande och undervisning. På liknande sätt kan resultatet i denna studie 

bekräftas inom tidigare forskning, då det gäller betydelsen av arbetet med att skapa goda 

relationer för att möjliggöra undervisning och lärande för elever. 

En mer omfattande studie angående förskollärares perspektiv på ledarskap kan vara intressant. 

Exempelvis skulle det vara givande att undersöka hur ledarskap upplevs av förskollärare som 

arbetar i olika kontexter, fri/kommunal förskola och skola eller olika geografiska områden, och 

om deras uppfattningar förändrats över tid. Likaså skulle en studie om förskollärares yrkesspråk 

angående ledarskap, vara intressant att studera mot bakgrund av att de har en ny läroplan i 

förskoleklassen där förskollärares ledarskap beskrivs. Min uppfattning är att i forskning, i 

debatten och i intervjuerna med förskollärare och lärare framhålls ledarskapets fördelar, eftersom 

de tydliggör ledarskapsarbetet och förbättrar elevers lärande och utveckling. Trots att 

förskollärares och lärares uppfattningar om ledarskap skiljer sig åt. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 1 

Inledningsfrågor/uppvärmningsfrågor 

 Utbildning?  Yrkeserfarenhet? Yrkesverksamma år? 

Ledarskap  

 Hur tänker du om begreppet ledarskap inom skolans värld? 

 Hur tänker du angående ditt ledarskap utifrån ditt eget beteende? 

Ledarskap i arbetet med elever 

Ledarstil/ledarroll inom ledarskap  

 Hur uppfattar du din ledarskapsroll i interaktion med eleverna? 

 Uppgiftsorienterad ledarstil, elevorienterad ledarstil eller passivt 

 Hur uppfattar du situationsanpassat ledarskap?  

 Hur uppfattar du förhållningssätten inom situationsanpassat ledarskap? 

Arbetsuppgifter inom ledarskap 

 Hur uppfattar du ledarskap och individualisering? 

 Hur uppfattar du ledarskap och gruppindelning? 

 Hur uppfattar du ledarskap och kontroll? 

 Hur uppfattar du ledarskap och motivation? 

 Hur uppfattar du ledarskap och planering? 

Förskollärare och lärares ledarskap i en relationell dimension 

 Hur uppfattar du värdet angående goda relationer mellan dig och elever? 

 Hur uppfattar du relationskompetens? 

 Hur tänker du att ömsesidighet uppnås i relationen till eleverna? 

 Hur tänker du att förtroende i relationen skapas? 

Hur tänker du att ledarskapet i relationen kan genomföras, (att du ses som person)  

Hur tänker du att ledarskap används i relationen för att stärka elevernas självbild? 

 Vad kännetecknar gott ledarskap i en lärar- och elevrelation? 
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Bilaga 2. Intervjuguide 2   

Inledningsfrågor/uppvärmningsfrågor 

 Utbildning?  Yrkeserfarenhet? Yrkesverksamma år? 

Ledarskap  

 Hur tänker du om begreppet ledarskap inom skolans värld? 

 Hur tänker du om förskollärare/högstadielärares ledarskap? 

 Hur tänker du att ditt ledarskap används, på vilka arenor och hur? 

Ledarstil/ledarroll inom ledarskap  

 Hur tänker du angående din ledarroll, utifrån dina erfarenheter? 

 Hur tänker du om förskollärare/lärares ledarskapsroll i interaktion med eleverna? 

 Hur tänker du att din ledarroll används i undervisningssituationer? 

 Hur tänker du om att anpassa ledarrollen till situationen?  

Pedagogiska arbetsuppgifter och förmågor inom ledarskap 

Då du tillexempel planerar/genomför/utvärderar undervisningssituationer 

 Hur tänker du om ledarskap i förhållande till individualisering? 

 Hur tänker du om ledarskap i förhållande till gruppindelning? 

 Hur tänker du om ledarskap i förhållande till kontroll? 

 Hur tänker du att ledarskap används för att skapa motivation? 

 Hur tänker du om ledarskap, utifrån planering av verksamheten?  

 Hur tänker du om planering i ditt handlande inom ledarrollen? 

Förskollärare och lärares uppfattningar om ledarskap i en relationell dimension  

 Hur tänker du om relationskompetens? 

 Hur tänker du om värdet angående goda relationer mellan dig och elever? 

 Hur tänker du om att ömsesidighet uppnås i relationen till eleverna? 

 Hur tänker du om att förtroende i relationen skapas? 

Hur tänker du om att ledarskapet i relationen kan genomföras, (du ses som person)  

Hur tänker du om att ledarskap används, för att stärka elevers självbild? 

 Vad kännetecknar välfungerat ledarskap i en lärar- och elevrelation? 
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Bilaga 3. Information  

Hej! 

Mitt namn är Jenny Lineruth och jag studerar till förskollärare på lärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Jag skriver just nu på mitt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka 

ledarskap från ett förskollärar- och lärarperspektiv, närmare bestämt hur förskollärare och lärare 

uppfattar och arbetar utifrån det egna ledarskapet, samt vilka uppfattningar förskollärare och 

lärare har angående ledarskap inom lärar- och elevrelationer.  

 

För att samla in material till min uppsats genomför jag intervjuer. Intervjuerna tar cirka 30 

minuter och spelas in med en diktafon, för att jag ska slippa bli alltför beroende av anteckningar. 

Ingen obehörig kommer kunna ta del av intervjuinspelningarna. Resultatet av intervjun 

sammanställs och redovisas i examensarbetet, där ges deltagarna ett fingerat namn och kommer 

alltså inte att kunna identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och det är möjligt att avbryta 

när som helst.  

 

Uppsatsens handledare: Emma Laurin, doktorand i utbildningssociologi vid, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

tel. nr. 070-890 94 77, e-post: emma.laurin@edu.uu.se 

 

Uppsala X november 2016 

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta mig, Jenny Lineruth via:  

tel. nr. xxx-xxx xxx xx, e-post: jenny.lineruth@student.uu.se 

mailto:emma.laurin@edu.uu.se
mailto:jenny.lineruth@student.uu.se
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Bilaga 4. SAMTYCKESBLANKETT 

 

För deltagande i intervju till examensarbete om lärare och förskollärares syn på ledarskap i skolan 

som genomförs inom ramen för förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet av studenten 

Jenny Lineruth. 

 

Jag är informerad om projektets syfte och jag har fått veta att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan i intervjustudien. 

 

Genom mitt samtycke ger jag mitt medgivande till att information från intervjun med mig 

används i analyser i Jenny Lineruths uppsats under förutsättning att inga möjligheter finns att 

knyta dem till mig som person. 

 

Angående inspelning av intervjun (sätt kryss): 

 
Jag tillåter att intervjun spelas in. 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att ovanstående. 

Denna blankett upprättas i två exemplar varav ett behålls av den som intervjuas. 

 

 

Underskrift:                                                                  .  Datum:                            .        

 

Namnförtydligande:                                                                                    .        

 


