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Abstrakt   

Lärares ledarskap är idag en väldigt aktuell fråga. Pågående forskning tyder på att elever 

med lärare som är starka ledare får ett bättre resultat i skolan och skapar ett starkare band 

mellan parterna. Syftet med studien var att skapa en förståelse och beskriva några av de 

blivande Förskolelärare som läser på distans mot Gävle Högskola med examensår 2014 syn 

på sin blivande profession gällande lärares ledarskap. Studien bygger på kvalitativa 

intervjuer genom ett bekvämlighetsurval och utgår ifrån ett hermeneutistiskt perspektiv för 

att få den förståelse i ämnet som studien strävat efter att nå. Analyseringen av informationen 

har skett genom en analytisk induktion. De resultat som framkommit ur studien av 

respondenterna är att se till varje individ, vara öppen och mottaglig för råd med en strävan 

efter att utveckla sitt ledarskap, att vara en trygg förebild i sitt ledarskap och att lita på sin 

förmåga att leda och barnens förmåga att lära sig.  
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Introduktion  

Inledning  

Introduktionens del i rapporten ger dig som läsare en bakgrund till problematiken och 

frågeställningen i studien (Backman, 2008). Den obligatoriska skolgången i Sverige är 9 år, 

vilket innebär en stor utveckling från barn till ungdom (Säljö, 2010). Mycket kunskap är 

beräknat att kunna utveckla barns tänkande och lärande utifrån skolans regimer och 

styrdokument till egen tänkande människor i samhället. Dock framkommer många 

diskussioner gällande hur lärande sker i skolan samt vilka roller och kunskaper lärare 

behöver för att kunna forma goda förutsättningar för eleverna. Våren 2014 framkom en Pisa-

rapport gällande Sveriges skolors negativa elevresultat. Problematiken som framställdes var 

att vissa lärare inte har förmågan att kunna leda olika elever och på olika nivåer. Vikten av 

att en god kommunikation mellan lärare och elev är nödvändig för att eleven ska få det stöd 

och stimulans som behövs i den lärande undervisningen (SVT, 2014). 

En god kommunikation mellan lärare samt mellan lärare och elever, är en viktig faktor för 

lärande (Steinberg, 2005; Kindeberg, 2011). Didaktikens problematik i skolan har länge varit 

en omdiskuterad fråga och allt mer speglas skolvärldens problematik genom massmedia och 

framställs allt mer som en politisk fråga (Skolinspektionen, 2014). Den tyska filosofen och 

pedagogen Johann Friedrich Herbart som var verksam under början av 1800-talet, menade 

att pedagogiken står på två ben, filosofi och psykologi. Enligt Herbert är filosofin grunden 

för det innehåll skolan skall ha, kunskapsmässigt och moraliskt. Psykologin skall hjälpa 

läraren att hitta redskapen och vägarna till målen (Granström, 2007).  Detta är en förenkling 

av hur man kan förstå och tolka lärarskap.  

Skolinspektionen (2014) förklarar slutsatser från den pågående forskningen med att elever 

med starka tydliga ledare som lärare får bättre resultat och driver samt skapar starka 

förtroendefulla relationer mellan lärare- elev. Vikten att kunna undervisa genom tydliga 

riktlinjer och strukturer men även framställa kreativitet och förtroende relationer är det 

skollagen och skolinspektionen eftersträvar (Skolverket, 2011). I läroplanen för grundskolan 

skriver Skolverket (2011) “Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Skolverkets, 2011). Det pedagogiska lärandet 

mellan elev och lärare är den utgångspunkt som eftersträvas och ses som den intressanta 

interaktionen av lärande i skolan. Kindeberg (2011) samt Sigrell (2008) instämmer att 

lärandet i skolan är ett stort ansvar, som lagts på lärarnas axlar utifrån samhällets perspektiv. 

Hattie (2012) förklarar att det starkaste verktyget i skolan är en stark lärare som har en 

förståelse för hur elever lär sig samtidigt som läraren har en förståelse för sin egen roll som 

ledare i klassrummet. 
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Disposition  

Uppsatsen börjar med en introduktion för att kunna leda läsaren in i det aktuella ämnet. Den 

första rubriken är en inledning som har till syfte att skapa en bakgrund till problematiken 

och frågeställningen. Därefter en bakgrund av ämnet med tidigare forskning. Sedan ett 

metodkapitel som innehåller ansats, urval, analysmetod, datainsamlingsmetod, instrument 

och etiskt ställningstagande. Sist kommer resultatkapitel med tillhörande diskussion samt 

funderingar över framtida forskningar och studier i ämnet. Genom dispositionens upplägg 

kommer ett följsamt läsande leda läsaren genom studiens utveckling och resultat (Backman, 

2008). 

Definitioner  

Begreppen som används i studien kan behöva klara definitioner för läsarens största 

förståelse (Backman, 2008). Begreppen i studien kan ses ur olika perspektiv och ha olika 

förståelser, vilket kan bidra till att det blir svårt att tolka texten korrekt. För att säkerställa att 

den logiska och klara strukturen i studien framhävs har nedanstående begrepp definierats. 

De blivande förskolelärarna i studien kommer kallas respondenterna i texten. 

 

Lärares ledarskap förklaras utifrån lärarens förmåga att motivera och leda elever samt ha en 

förståelse hur kunskap och lärande framkommer och framhävs ur sin profession (Granström, 

2007). 

 

Pedagogik förklaras utifrån Mittuniversitetets definition (2014); "Pedagogik som vetenskapligt 

ämne har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara historiska och samtida 

påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext." 

 

Didaktik definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning. Didaktik 

som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och 

medel samt sambandet dem emellan (Kindeberg, 2011). 

 

Retorik är besläktat med didaktik. Retoriken förklaras som konsten att tala att genom talet 

skapa intresse och trovärdighet i sin undervisning (Kindeberg, 2011).  

 

Lärande i skolan definieras i denna studie genom skolverket (2014). Lärande är 

kunskapsintagande och utveckling mot de styrdokument och riktlinjer som är framställda 

fastställda riktlinjer för skolan.  

 

Läroprocesser förklarar (Säljö, 2010) som barnets process till lärande. Vilket kan ske genom 

iakttagelser, stimulans och respons.  

 

Motivationsfaktorer förklaras utifrån ett psykologiskt begrepp och beskrivs som sådant som 

väcker behov och motiv att göra något (Psykologiguiden, 2014). 

 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=motiv
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=motiv
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Systematisk reflektion förklaras som förmågan att genom egna reflektioner se sitt agerande 

systematiskt, hur det hände och varför (Steinberg, 2005). 

Bakgrund 

Bakgrunden till problematiken gällande lärandet i skolan förklarar Generaldirektören för 

skolinspektionen Ann Marie Begler, som kommunikationen mellan lärare och elev (SVT, 

2014). Utifrån detta så krävs en god bakgrund mellan lärares ledarskap samt läroprocesser 

för att kunna skapa en förförståelse i problematiken. Dessa två begrepp har ett starkt 

samarbete mellan sig men för att kunna tolka lärares ledarskap i klassrummet behövs insikt i 

de två delarna i pedagogiken. Dessa två begrepp kommer även tas upp längre fram i texten 

för att kunna framställa den problematik som kan uppkomma inom skolan (Steinberg, 2005). 

Lärares ledarskap 

Allt fler utbildningar framhäver ledarskapsutveckling och organisationsledarskap i sina 

kursplaner men ofta kan begreppet förminskas och tas för givet när det kommer till skolans 

regimer. Ledarskap är ett starkt ord genom att det kan ses ur en maktposition men används 

numera som ett vardagsord. Ledarskap som definition har blivit ett ord som används i 

sociala sammanhang (Skolinspektionen, 2014). Jacobsson och Thorsvik (2008) förklarar 

ledarskap ur ett organisatoriskt synsätt där ett specifikt beteende visas för att kunna påverka 

andra människors tänkande och uppförande. Detta organisatoriska synsätt visas exempelvis 

i skolan där lärarens uppdrag är att leda eleverna mot lärande och utveckling. De framhäver 

även att ledarskap inte alltid kan ses som en positiv benämning. Hultman (2012)  instämmer 

med detta och framhäver att ledarskap kan skapa maktutövning då påverkansprocesser med 

ambitioner att påverka andra människor, kan leda människor i fel riktning. Granström (2007) 

definierar lärarskap och ledarskap i skolan på följande sätt. Lärarskap i skolan innebär att ha 

kunskap inom ett kunskapsområde, att ha en kunnighet att förmedla kunskap och färdighet. 

Ledarskap i skolan innebär att ha kunskap om grupprocessen och interaktionen i 

klassrummet. Granström (2007) påpekar dock att definitionerna inte är heltäckande utan 

snarare indikationer på vad rollen kan innebära. Genom att använda sig utav enklare 

definitioner är det lättare att se tydliga mönster i vardagsarbetet. Lärares ledarskap är även 

ett omdiskuterat ämne som diskuterats som definition, status och som styrd politisk fråga 

(Hallsèn, 2013). Säljö (2010) framhäver hur lärarrollens profession tidigare ansågs vara ett 

statusyrke och visades vördnad och respekt. Detta är en faktor som har ändrats genom 

tiderna (Kindeberg, 2011;Tjernberg, 2013; Steinberg, 2005). 

    Genom undervisning krävs förmågan att kunna kommunicera med varandra, för detta 

behövs ett system av signaler som kan identifieras och förstås (Olsson-Jers, 2010). Lärarens 

roll i klassrummet är att motivera och utbilda dagens unga till egendrivna människor. 

Genom kunskapen att tolka och skapa förståelse för omvärlden krävs även en ödmjukhet 

mot världen (Skolverket, 2011). Hallsèn (2013) förklarar att lärarutbildningens uppgift är att 

bidra till individers och samhällets utveckling. I läroplaner framträder de värden, kunskaper 

och normer som anses nödvändiga för att hitta en plats i det framtida samhället. Tjernberg 

(2013) utgår utifrån sin avhandling hur den akademiska kunskapen ska vara tillgänglig för 

lärare i det praktiska arbetet. Samspel mellan teori och praktik i pedagogiska verksamheter 

kan vara svårdefinierat och i vissa fall förminskas så till den grad att den tappas bort. 
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Fischbein (2007) förklarar att kunskap om ledarskap och grupprocesser bli därför en 

avgörande betydelse i pedagogiken. Ledarens sätt att hantera variation som en möjlighet 

eller svårighet är avgörande utifrån elevens förmåga att utvecklas. En lärares kompetens 

visas genom interaktion med eleven. Genom att framställa kunskapen ur ett lämpligt 

språkval anpassat till den publik som ska lyssna (Olsson-Jers, 2010). Hellström och Landin 

(2004) förklarar lärarens ledarskap som lärarens kunskap och insikter i sitt pedagogiska 

arbete samt reflektioner i sin egen ledarutveckling. Dagens lärare behöver inte endast vara 

kunnig inom sina ämnen som de lär ut utan även kunna ha insikt i hur man väcker intresse 

och ökar förståelse utifrån elevernas perspektiv. Lärarens förmåga att kunna kommunicera 

med sina elever genom röst och kroppsspråk används för att skapa ett intresse hos eleverna. 

Det skapar en trygg miljö samt en god grund för lärande för eleven samt läraren (Kindeberg, 

2011). 

Läroprocesser 

Sigrell (2008) förklarar att alla elever relaterar till information på olika sätt. Var individ ser 

och reflekterar tillbaka på tidigare händelser, på olika sätt. Detta framställs tidigare i texten 

för att skapa en problematik inom den pedagogiska verksamheten för elevers lärande. 

Under 1957 års skolberedning, då grundskolan fyllde 25 år, slog det fast att den nya skolan 

begärde nya undervisningsformer. Den största boven för skolan var klassundervisningen. 

Metoden förklarades som så att man utgick ifrån att alla hade samma förutsättningar för att 

klara utbildningen. Uppfattningen var att läraren enbart kunde hålla eleverna på en 

medelnivå. De som hade sämre förutsättningar skulle bli utslagna och de som hade bättre 

förutsättningar skulle inte komma till sin rätt. På grund av detta rekommenderade 

skolledningen eleverna självverksamhet som skulle ske i grupp eller individuellt 

(Granström, 2003). I den första läroplanen för grundskolan 1962, skriver man att det inte 

finns något arbetssätt eller någon undervisningsform som kan ses som fördelaktigt för alla. 

Varken för elever, ämnen, skolstadier eller lärare (Granström, 2003).  

 

Säljö (2010) förklarar att den lärande människan behöver stimuleras och motiveras genom 

upplevelser och uppfattningar för att kunna skapa förmågan och intresset i skolans bänkar. 

Detta instämmer författaren Olsson-Jers (2010) och förklarar vidare att den lärande 

människan som formas genom erfarenheter- våra beteenden, intressen och kunskaper. 

Genom undervisning formas kommunikation men är inte eleven mottaglig så tappas 

lärandet. Olsson- Jers (2010) fortsätter att förklara hur lärare behöver skapa den miljö som 

behövs för att eleverna ska kunna vara mottagliga för information. Olsson-Jers (2010) 

förklarade de grundläggande kriterierna som den muntliga retoriken kräver för att kunna 

stärka argument och framförande. 

 

“Begreppen ethos (karaktär), pathos (känslor) och logos (ord och förnuft) är användbara när 

det gäller att se på en talarens hela uttrycksform och personliga framträdande - alltså hur 

någon argumenterar med tre av retorikens grundstenar” (Olsson-Jers, 2010, s.39). 

 

Sigrell (2008) hänvisar även till de tre grundstenarna i talet. I början av talet bör talaren 

behaga lyssnare samt införa “ethos”. Mitten av talet skall utformas för att undervisa och 
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framhäva “logos” det vill säga genom ord och förnuft. Slutet av talet bör beröra och 

framkalla känslor för lyssnaren. Dessa faktorer av kommunikation kan även lärare använda 

sig av vid lektioner för att skapa ett intresse i ämnet för sina elever. Kindeberg (2011) 

förklarar lärarens retorik och didaktik som den faktor som skapar intresse och relationer 

mellan lärare och elev. För att eleven ska kunna vara mottaglig för information, så krävs en 

relation i klassrummet och en underförstådd förståelse över hur lärande sker i klassrummet 

(Steinberg, 2005). Liu, Lin, Liou, Feng och Hou (2013)  beskriver fem olika element som kan 

framställas för barns lärande, kreativitet och interaktion med lärare. De fem elementen 

beskrivs som fantasi, kreativitet, lek, samarbete och reflektion. Detta för att lärare ska kunna 

skapa en lärande och trygg miljö för eleven. 

    Säljö (2010) framställer teorier som framhäver olika problem som kan relateras till 

klassrummets miljö. En av dessa teorier är förstärkningsteorin, vilket innebär att när eleven 

uppmuntras positivt i samband med en god kommunikation så ökar elevens begär att vilja 

kommunicera. Lärarutbildningen förväntas motsvara de förändringar som sker och de krav 

som samhället ställer. Förutom att anpassa sig efter de behov samhället har, ställs även 

kravet att påverka utvecklingen i rätt riktning. Modellinlärning är en annan teori som ses 

aktuell vid skola förklarar Säljö (2010) och Wenger (1998) då elevers antagande styr 

handlingar och beteende. Antagandet kommer ifrån att ha observerat omgivningen och 

sedan efterlikna de som observerats och genom detta skapat ett kommunikationsbeteende. 

Detta förklaras genom ett socialkulturellt perspektiv, då omgivningen har en stark 

förebildande roll för en individs sociala utveckling. 

Lärarutbildning och struktur  

Läraryrket innebär ett stort ansvar gentemot elever, föräldrar och samhälle. Lärarrollen i 

skolan kan tolkas på många olika sätt, beroende på perspektiv och upplevelser. Skolans 

ansvar att främja och utveckla individer till samhällsmedborgare kan ses genom skolans 

styrdokument och lärandet som sker i klassrummet (Kindeberg, 2011;Hallsèn, 2013). 

Ledarskap i klassrummet är den faktor som förklaras utifrån hur pedagogerna hanterar olika 

situationer i klassrummet. Doktor i pedagogik John M Steinberg (2005) framhäver hur 

lärarna kan förändra och genomföra små förändringar i sina klassrum genom att lägga fokus 

på det som motiverar enskilda elever.  Han förklarar att ledarskap i klassrummet och lärares 

resurser är att se och tillämpa kunskap. En lärare ska kunna se till alla elevers olika 

utgångspunkter. Ljung-Djarf och Olander (2013) beskriver att en lärare bör utgå ifrån elevens 

tidigare kunskap för fortsatt utveckling. Lärarens ledarskap och beteende förklaras utifrån 

Säljö (2010) som teorier gällande inlärning. Detta ses enligt Säljö (2010) som en stark faktor i 

skolans miljö. Genom kommunikation och upplevelser skapas undervisning, förståelse och 

kunskap (Sigrell, 2008; Olsson-Jers, 2011; Steinberg, 2005).    

Problematiken 

Steinberg (2005) förklarar att lärares ledarskap är att leda elever till en plats de inte hade 

tänkt gå till på egen hand. Genom att vara medveten om sin roll att lära och leda elever krävs 

det att kunna ha kunskapen om hur och varför, för att kunna motivera och styrka sin 

ledarroll. Hattie (2012) förklarar att samspelet mellan eleven och läraren är viktigt. Att 

undervisning innebär att ständigt utveckla kunskapen om hur elever lär sig. Hattie (2012) 
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menar även på att det starkaste en skola kan ha, är en riktigt duktig lärare, som förstår vad 

undervisning egentligen handlar om. En framgångsfaktor i undervisningen är även att 

läraren har ett tydligt ledarskap, där det tydligt framgår ett engagemang och omtanke i 

undervisningen. Läraren ska enligt Hattie (2012) generera en skolmiljö som gör att elever 

känner sig trygga och där det är accepterat att göra misstag för att sedan lära sig. Att vara 

lärare innebär enligt Granström (2007) att vidmakthålla flera olika roller. Två roller som 

speciellt nämns är ledarskap och lärarskap. Enligt Granström (2007) kan det konstateras att 

det finns lärare som är bra eller dåliga på att lära ut, de har alltså ett bra eller dåligt 

lärarskap. Det finns även lärare som är mer eller mindre bra på att organisera skolarbetet, 

vilket innebär att de har ett bra eller dåligt ledarskap. Skolverket (2014) samt Granström 

(2007) förklarar även att oftast är de lärare man minns, de med goda kunskaper och god 

berättarförmåga. Alltså de lärarna med ett god lärarskap, men även de lärare som hade ett 

dåligt ledarskap. De lärare som inte kunde hålla ordningen i klassrummet. Ljung-Djarf och 

Olander (2013) beskriver att inom förskolan finns det sällan ett fokus på läroplaneringar och 

mål. Lärande inom förskolan oftast tas förgivet genom de vardagliga händelserna och 

interaktionerna. Kindeberg (2011) framför den stora och aktuella frågan, har läraryrket fått 

det stora ansvaret att skapa goda humana individer till samhället, och är det för stort ansvar? 

Boström och Augustsson (2014) förklarar i sin artikel hur lärarens värderingar, avsikter och 

förmåga att skapa en trygg miljö är en klar avgörande faktor för den lärande miljön. Den 

lärande människan används som fast begrepp inom skolvärlden och utifrån Jean Piaget 

(1896-1980) teori måste lärande och undervisning anpassas till det stadium som barnets 

tänkande befinner sig i. Utifrån Piagets teori så infinner sig barnets utveckling i olika stadier 

i sin utveckling. Detta vilket de behöver göra i sin egen takt och genom egna erfarenheter då 

barn är logiskt tänkande men har en annan utgångsposition än en vuxen i sina tankar och 

handlingar (Säljö, 2010). 

   Piaget förklarar människan som formbar, trots att vi har samma hjärna upplever vi olika 

saker och talar olika utifrån våra erfarenheter och sociala miljö. Piaget (1896-1980), Säljö 

(2010) samt Hattie (2012) har liknande intresse av barns lärande i skolan. Genom deras 

gemensamma intresse för hur barn lär sig och kommer fram till sina frågeställningar och 

resultat. Dessa kan ställas gentemot Hultman (2012) som lägger forskningsfokus på 

ledarskapet i klassrummet utifrån lärares och rektorers perspektiv. Det innebär att 

forskningsfokusen utifrån Hultman (2012) har utgått ifrån lärarna och rektorernas prestation 

och ledarförmåga i skolan och inte utifrån barnens förmåga att utvecklas.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att söka förståelse och beskriva några av de blivande Förskolelärare 

som läser på distans mot Gävle Högskola med examens år 2014 syn på sin blivande 

profession gällande lärares ledarskap. 

 

Frågeställningar som anses vara aktuella i studien 

    Vad anser respondenterna att lärares ledarskap innebär? 

    Hur ser de på sitt eget lärarledarskap i sin blivande profession?  
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Metod  

Under detta avsnitt kommer studiens metod, logik och ansats visas genom underrubriker 

som fastställer de olika instrument som krävs för att kunna redovisa de olika 

tillvägagångssätt och verktyg för studiens syfte (Bell, 2006). 

Ansats 

Den problematik som valts att framställas i studien är att lärare behöver kunskapen och 

förmågan att kunna utveckla, motivera och lära elever i olika situationer och olika villkor, 

samt kunna reflektera över sin egen ledarroll i klassrummet (Steinberg, 2004; Kindeberg, 

2011). För att kunna framställa för läsaren vilka ögon som bör användas vid läsandet så 

krävs ett fastställt perspektiv. Läsarperspektivet krävs för att kunna framföra textens logiska 

struktur och ämne (Augustsson, 2007). Studien kommer därav att utgå ifrån ett 

hermeneutistiskt perspektiv för att kunna få den förståelse i ämnet som eftersträvas. 

Hermeneutiken söker förståelse för människans handlingar och varför vissa grupper och 

individer beter sig som dem gör, den bygger även på att man studerar hur människor 

samspelar med varandra (Hartman, 2004; Alvesson & Sköldberg, 2008). Det hermenutistiskta 

perspektivet beskriver hur människor framställer och upplever sina livsvärldar. Hartman 

(2004) förklarar livsvärlden som den människan använder och ser till sig själv och i sin 

situation. Perspektivet visar på och redogör för den livsvärld människan uppfattar sig ha 

eller inte ha i sitt liv. Den sanna tron som individen har och reflekterar till i sin livsvärld, 

varierar från individ till individ. En människas livsvärld är aldrig samma som en annans, 

utan utgår ifrån individens reflektioner och tidigare upplevelser samt hur den upplevs 

(Hartman, 2004). Kerlinger och Lee (2000) förklarar för att kunna skapa en förståelse om den 

komplexa människan så krävs kunskap genom språk och handlingar utifrån ett 

individperspektiv. Den hermeneutiska cirkeln förklarar Alvesson och Sköldberg (2008) som 

vars delar endast kan förstås ur helhetsbilden och helhetsbilden endast utifrån delarna. 

Utifrån dessa kriterier och perspektiv önskar studien att kunna skapa en förståelse  och 

beskrivning för hur de blivande lärarna uppfattar begreppet lärares ledarskap utifrån deras 

egna uppfattningar och upplevelser.  

Eftersom att studien utgår ifrån att kunna få förståelse och beskrivning ifrån respondenterna 

gällande lärares ledarskap, har det valts att göra intervjuer. Detta ses som en kvalitativ 

metod då den utgår ifrån individer och ses som mer öppen för tolkning. Kvalitativ metod 

används för studier och forskning genom observeringar, enkäter och intervjuer, för att 

framställa generella synpunkter, känslor och individers självuppfattade världsbild 

(Hartman, 2004). Den valda problematiken framförs genom intervjuer för att få fram 

individernas egna synpunkter och upplevelser. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar hur 

den kvalitativa metodens definition inte är självklar men ett centralt kriterium då fokus 

ligger på öppenhet samt mångtydig empiri. Detta är något som önskas belysas då studien 
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utgår ifrån frivilliga respondenternas egna beskrivande syn gällande lärares ledarskap. 

Urval 

Urvalet har begränsats till 7 blivande Förskolelärare som studerar på distans mot Gävle 

Högskola. Förskoleprogrammet består av 210 högskolepoäng, en utbildning på 3.5 år. 

Ytterligare har en avgränsning gjorts då respondenterna i studien läser sitt sista år på 

utbildningen och tar sin examen december 2014. Urvalet har avgränsat till en specifik klass 

genom ett bekvämlighetsurval. Urvalet gjordes för studiens förfogande tid (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Bell, 2006.) Dessa respondenter är i slutet av sina studier samt början av sin 

karriär. Detta är önskvärt för att studien ska kunna få en förståelse och beskrivning om hur 

de uppfattar lärares ledarskap i sin blivande profession. Vid framtida studier skulle detta 

begränsade urval kunna motivera till en vidareutveckling för att kunna se om 

respondenterna har ändrat sin syn på begreppet efter att ha varit verksam i några år i den 

praktiska verksamheten (Kindeberg, 2011; Sigrell, 2008). Enligt Bell (2006) är det svårt att 

begränsa sig till ett antal. På grund av tidsaspekt för studien har antalet respondenter 

begränsats till 5-8 individer. Detta för att studiens fokus och bekvämlighetsurval fastställer 

att det är det minsta antalet respondenter som krävs för att få den data som behövs för att 

kunna genomföra studien. 

Genom att använda ett bekvämlighetsurval kan detta inte förklaras som ett fastställt 

representativt urval som står för en del i populationen. Detta kan ses som en negativ effekt 

av urvalet då det inte kan ses som representativt för alla blivande förskolelärare. En fördel 

med bekvämlighetsurvalet är när tidsaspekten är kort och man inte är ute efter ett 

fullständigt vetenskapligt rättfärdigande (Hartman, 2004). Bekvämlighetsurvalet är 

motiverat då studien enbart baseras på blivande förskolelärare som studerar på Gävle 

Högskola samt läser sista året på utbildningen. Detta leder till att bekvämlighet urvalet är 

relativt representativt för den tänkta målgruppen samt ökar chanserna att studien får de 

material som krävs (Hartman, 2004). Enligt Bell (2006) är det främst tidsaspekten som är den 

avgörande faktorn för val av urval gällande respondenter. Detta eftersom det är ytterst svårt 

att veta i förhand hur lång tid intervjuerna tar. Med detta i tanke har studien därför utgått 

ifrån att det finns lite tid till förfogande och har därför valt att begränsa antalet intervjuer för 

att garantera att intervjuerna är av en god kvalité (Bell, 2006). 

Validiteten, reliabiliteten och urval 

Validiteten och reliabiliteten i studien kan ses som brist i studien då studien även utgår ifrån 

ett bekvämlighetsurval. En skevhet (bias) kan framkomma ur urvalets form (Bell, 2006). Med 

bias förklaras ett skevt resultat vilket kan ses som en brist ifall studien skulle göras om 

senare. Urvalets begränsning till bekvämlighets urval detta innebär att studien inte kan 

framhäva ett representativt urval i populationen (Hartman, 2004). Detta kan ses som en 

negativ form för studien men även hur det begränsade urvalet kan ses intressant för fortsatt 

forskning i ämnet. Ändringen gällande urvalet i studien ifrån grundskolelärare med 

inriktning förskola till klass 6 med studenter ifrån Mittuniversitetet ses inte som något 

negativt men hade varit intressant med ett bredare spann.  
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Datainsamlingsmetod 

Att välja rätt metod för insamling av data är en väsentlig del av studien. Alvesson och 

Sköldberg (2008) förklarar datainsamlingen som den tidskrävande och svåra delen i ett 

vetenskapligt skrivande. Bell (2006) förklarar att stora mål och tidsramar kan vara svår 

definierade vid studiers utveckling. Stora mål och begränsningar är två viktiga faktorer som 

behöver beräknas och planeras för att skapa en lyckad studie. Valet vid 

datainsamlingsmetod valdes genom att föra intervjuer. Fördelar med intervjuer är att de ses 

som flexibla och är lätta att följa upp genom följdfrågor som kan uppkomma under 

intervjun. Det negativa med intervju som verktyg i en studie är att det kan ta lång tid, då 

bearbetning och analys av frågor och resultat kan vara tidskrävande (Bell, 2006). Genom att 

välja att göra en semi-strukturerad intervju ökar även framställningen att kunna följa upp 

eventuella följdfrågor som kan uppkomma vid intervjun. Intervjufrågor kommer att 

struktureras och ställas upp i en fastställd ordning för att kunna skapa ett flöde i samtalet. 

Detta leder fram till den information som eftersträvas och ger möjlighet att få en mer 

djupgående information (Bell, 2006).  Detta kommer att göras för att få de svar som 

eftersträvas men samtidigt ha utrymme för att eventuellt ställa följdfrågor om det finns 

utrymme för detta under intervjun. Nackdelar med semi-struktur kan ses som att studiens 

struktur kan hamna på villospår utifall att respondenten har många åsikter som denna 

önskar klargöra då det är fastställt en specifik struktur och tid för dessa intervjuer Fördelar 

med en semi-struktur är att det kan bidra till öppnare frågor och kan klargöra respondentens 

syn och åsikt bättre genom den valda strukturen (Hartman, 2004). Bell (2006) och Hartman 

(2004) hänvisar båda till intervjuer ses som ett bra instrument för kvalitativa mindre studier, 

men även att arbetet är tidskrävande för framställningen av resultaten. Framställning av 

frågor och genomförandet av intervjun kan ha ett fastställt tidsaspekt men bearbetningen av 

råmaterialet samt framställningen av resultaten kan ta längre tid än vad som beräknas (Bell, 

2006). 

Instrument 

Instrumentet för studien har valts i intervjuform. För att kunna utforma relevanta frågor 

gällande studiens syfte till respondenterna, har inspiration tagits från Bell (2006) samt 

Alvesson och Sköldberg (2008) och Yin (2007). Intervjuguiden formades för att kunna 

besvara de frågor som är relevanta för studiens syfte. Även ordningen på frågorna för att de 

skall skapa och förenkla ett bekvämt samtal mellan skribenterna och respondenterna. 

Intervjuguiden inleds med att förklara studiens syfte och består av 9 antal frågor som avser 

att besvara syftet för studien. Varje respondent har tilldelats ett informationsbrev där det 

framgår information av vad respondenten har för rättigheter, vad som förväntas av dem 

samt tider. När respondenten sedan svarat på informationsbrevet och bekräftat att de vill 

delta, skickas ytterligare ett brev med ytterligare information. Detta för att öka reliabiliteten i 

studien samt att vara tydlig gentemot respondenterna (Bell, 2006). För att kunna utveckla 

relevanta frågor till respondenterna så används den induktiva analysfasen som även 

kommer att användas vid analyseringen av materialet. Planeringsfas, insamlingsfas och 

analysfas. Insamlingsfasen används här till att samla in data för att kunna ge skribenterna en 

förförståelse i ämnet, för att kunna skapa intervjufrågor (Hartman, 2004). Intervjuguiden 
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finns bifogad under bilaga 2. 

Instrumentet för att genomföra intervjuerna har valts att göra genom programmet Skype. 

Detta genom att respondenterna läser på distans och finns spridda i landet. Skype är ett 

dataprogram som gör det möjligt att ringa över internet men även kunna se varandra genom 

webbkamera (Skype, 2014). Genom att använda webbkamera kan ansiktsuttryck och 

kroppsspråk spegla respondenternas intryck och tankar. Det kan ses som ett komplement 

men är dock upp till respondenterna ifall de accepterar webbkameran. Detta kan dock inte 

jämföras med en intervju öga mot öga men kan ses som komplement över Internet. Bortfall 

för de som ej vill använda webbkamera är något som kan ske men som trots det inte kommer 

att påverka resultaten i studien. Detta då studien utgår ifrån att beskriva de blivande 

förskolelärarnas syn på lärares ledarskap. Samtidigt som intervjuerna hålls kommer det att 

spelas in för att kunna kontrollera data, dock kommer inspelningarna raderas efter att 

studien har godkänts. Mimik och röstbetoningar kan ses som värdefulla men även något 

som inte ändrar respondenternas del i studien. Bell (2006) förklarar att man inte kan förvänta 

sig att respondenterna accepterar att bli inspelade då det kan hämma ärliga svar.  

Instrumentet i studien ses som det aktuella verktyg som krävs för att ge de svar som studien 

eftertraktar.  

Procedur 

Studien startades genom att författarna diskuterade olika pedagogiska inriktningar gällande 

lärande i skolan. Utifrån den aktuella problematiken och intresset så framställdes en 

planeringsfas i ämnet. Lärares ledarskap i skolan ansågs som det aktuella och relevanta 

ämnet i studien och det sattes ett urval som begränsade studien så att den passade den 

utsatta tidsramen(Bell, 2006; Hartman, 2004). Samt att det antogs kunna ge svar på studiens 

syfte. Syftet med studien var att beskriva några av Mittuniversitetets blivande 

grundskolelärare med inriktning mot arbete i förskola och grundskolsklasser 1-6 med 

examens års 2014 syn på lärares ledarskap. Urvalsgruppen bestämdes ur ett 

bekvämlighetsurval till en specifik klass vid Mittuniversitetets lärarutbildning på distans. 

Dock framkom det vid intervjuförfrågan att urvalsgruppen tyvärr inte hade tid att medverka 

i studien. Detta redovisas grundligt under metoddiskussionen. Urvalsgruppen ändrades till 

blivande Förskolelärare som läser på distans mot Gävle Högskola med examens år 2014, 

genom ett bekvämlighetsurval. 

 

I planeringsfasen bestämdes vilken metodinsamling som ansågs aktuell för att kunna svara 

på studiens syfte. Valet av metodinsamling blev intervju (Hartman, 2004; Bell, 2006). Detta 

för att det ansågs ge svar på frågorna utifrån respondenternas egen syn och reflektioner över 

begreppet lärares ledarskap. Intervjuformen utgick ifrån en semi-konstruerad form för att 

kunna följa upp respondenternas svar med eventuella följdfrågor. Intervjun valdes att ske 

via programmet Skype. Detta för att kunna nå ut till respondenterna som var spridda över 

Sverige samt en ekonomisk aspekt, då Skype är ett gratis verktyg för samtal (Skype, 2014). 

Intervjufrågorna planerades upp för att kunna ge svar på studiens syfte samt i en fastställd 

ordning för att kunna få en övergripande och trygg intervju med respondenterna (Bell, 2006). 

Kontakt togs med respondenterna genom en kontaktperson vid Högskolan i Gävle. Ett 
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massiv mail gällande förfrågan till intervju gick ut till de aktuella respondenterna som 

uppfylldes kriterierna i urvalet, där framgick även vetenskapsrådets etiska riktlinjers som 

användes i studien samt studiens syfte. Respondenterna som gav sitt samtycke till intervjun 

kontaktades och bokades in för intervju vid ett tillfälle som passade deras schema. Dagen 

innan intervjun skickades intervjufrågorna till respondenterna. Detta för att respondenterna i 

lugn och ro skulle kunna tänka igenom och reflektera sina svar innan frågorna ställdes. 

Genom att respondenterna redan läst igenom frågorna, skapades en lugnare situation vid 

intervjun och samtliga var förberedda. Respondenterna hade möjlighet att innan intervjun, 

ifrågasätta begrepp och intryck som de ansåg behövde tydliggöras (Bell, 2006). Alla 7 

respondenter medverkade genom webbkamera via programmet Skype. Intervjuerna 

varierade i tid men höll sig inom tidsramen 15 – 30 minuter. Analysfas av resultatet av 

studien redovisas under resultat och diskussion  

 

Analysmetod 

Informationen som är utgångspunkten i uppsatsen består främst av information ifrån 

intervjuer, aktuell forskning i ämnet, samt kurslitteratur. Studien kommer att utgå ifrån 

analytisk induktion där det krävs att man har all data innan analyseringen påbörjas 

(Hartman, 2004). Detta för att få ett så komplett helhetsintryck som det går. Enligt Patton 

(2002) så är alla individer olika, detta eftersom alla bär med sig olika erfarenheter och 

kunskaper. Därför är det viktigt att organisera och analysera de blivande lärarnas respons. 

Yin (2007) hänvisar även på vikten av att kunna framställa analysen genom samtlig data och 

tolkningar utifrån intervjuerna genom ett välorganiserat utseende i studien. Detta kräver att 

intervjuerna följer intervjuguidens riktlinjer gällande ordning och frågeföljd samt 

respondenterna lätt kan läsa och förstås (Bell, 2006). Med en analytisk induktion finns det tre 

klara faser gällande undersökningen. Detta är planeringsfas, insamlings fas och analysfas. 

Planeringsfasen förklaras genom att framställa en planering gällande studien, kritiskt 

granska vad som kan ses som en intressant och relevant studie samt framställa tidsaspekten. 

Insamlingsfasen innebär en insamling av data av det aktuella ämnet, där även kritiskt 

granska data för att kunna förklara materialet som vetenskapligt. Analysfasen i studien 

framkommer i slutet av studien där data från studien analyseras och framställs. Därefter 

skapas kategorier för att kunna tolka datamaterialet på bästa sätt. För att kategorisera så 

klassificeras de begrepp som talar för samma sak. Därefter skapas en huvudkategori och 

sedan underkategorier. Genom att jämföra kategorierna mot varandra och sätta dem i 

relation till varandra så skapas en analytisk induktion. På så sätt kan studien skapa en 

förståelse för hur dessa begrepp är relaterade till varandra och till den grupp som studeras 

(Hartman, 2004). Att koda materialet i detta moment kommer att bestå av material ifrån 

intervjuer samt litteratur. Respondenternas namn kommer tas bort och refereras till 

respondent 1, respondent 2, respondent 3. Detta för att kunna Vetenskapsrådet (2013) etiska 

riktlinjer vid forskning och det löfte om konfidentalitet som givits till respondenterna. 

Genom att koda materialet tas respondenternas identitet och genus bort vilket gör att studien 

inte kan kopplas ihop med specifika individer. Eftersom syftet med uppsatsen är att beskriva 

en förståelse så måste man kategorisera datamaterialet för att kunna se en helhet och komma 
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fram till ett resultat (Bell, 2006). 

Etiskt ställningstagande 

Det etiska ställningstagandet är en viktig punkt vid studier, för att kunna behandla 

respondentens integritet. Studiens utgångspunkt är att beskriva några av de blivande 

Förskolelärare som läser på distans mot Gävle Högskola med examens år 2014 syn på sin 

blivande profession gällande lärares ledarskap. För att kunna genomföra en korrekt studie 

behöver man kunna förbehålla de etiska krav som ställs för framtida forskning. Validitet 

förklarar Bell (2006) som ett svår strukturerat mätningsverktyg som kan skapar förvirring. I 

denna studie kommer validiteten endast fungera som ett beskrivande verktyg för att kunna 

framföra respondenternas beskrivningar om lärares ledarskap. Trovärdigheten i denna 

studie kommer bestå av respondenternas egna beskrivningar och uppfattningar vilket kan 

vara svåra att mäta då de utgår ifrån. Reliabiliteten har en fast fokuspunkt i studien för att 

studien ska kunna göras om med samma trovärdiga slutsats (Bell, 2006).  

Studien kommer att följa vetenskapsrådets (2013) riktlinjer som gäller vid humanistisk 

forskning, Detta för att klargöra de etiska ståndpunkterna samt klargöra respondenternas del 

i studien. För att deltagarna ska ha god möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna 

kommer det att delas ut skriftlig information om studiens syfte samt deltagarens rättigheter. 

Bell (2006) anser att forskningsetiken handlar om att man är tydlig som forskare med sina 

informanter inför varje intervju. En viktig faktor är att ha ett neutralt förhållningssätt under 

studiens gång. Att utlova konfidentalitet och att respektera om deltagarna skulle vilja vara 

anonyma (Bell, 2006). Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning i frågan om etik som 

den här studien utgår ifrån. De fyra krav brukar kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). 

Genom dessa etiska riktlinjer är respondenterna informerade angående vilka skyldigheter 

och rättigheter de har i sitt deltagande, samtycker med studien och är medvetna om hur 

informationen kommer att användas i studien. 

Informationskravet, 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall då upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta. (Vetenskapsrådet, 2013, s.7). 

Samtyckeskravet,  

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke 
(Vetenskapsrådet, 2013, s.9). 

Konfidentialitetskravet,  

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 
beträffande sådana uppgifter. (Vetenskapsrådet, 2013, s.12). 
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Nyttjandekravet,  

 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 2013, s.14). 
 

Metoddiskussion 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att den viktiga aspekten inom forskning är 

reflektion och metod. Rubriken Metoddiskussion innebär reflektioner gällande de val som 

gjordes i studien. Yin (2007) förklarar svårigheten att besluta utgångspunkt och teori i ett 

vetenskapligt skrivande. Det är ett beslut som behöver diskuteras kritiskt med kollegor och 

lärare för att kunna lokalisera rätt tillvägagångsätt. Enligt Bell (2006) är intervjuform ur ett 

hermeneutistiskt perspektiv mest aktuell då intervjun kan visa respondenternas egna åsikter 

och syn på lärares ledarskap bättre än vid exempelvis kvantitativa enkäter.  

 

Valet av studiens metod ansågs passande utifrån Bell (2006) samt Alvesson och Sköldberg 

(2008) riktlinjer och förhållnings sätt. Metoden i studien har både negativa och positiva 

fördelar i studien. Hartman (2004)  och Bell (2006) förklarar även att det positiva med 

intervjuer är att det ger en god syn på individers uppfattningar vilket gör studier kvalitativa. 

Bell (2006) samt Alvesson och Sköldberg (2008) framhäver hur vikten av intervjuer kan vara 

tidskrävande och ta mer kraft än vid första anblick, detta kan ses som en negativ syn på den 

valda studien. Detta är något som författarna upplevde efter förfrågan för intervjuer vid 

första urvalsgruppen. Intervjuerna formades utifrån Bell (2006) riktlinjer och skickades ut till 

respondenterna. Urvalsgruppen i första anblicken mot Mittuniversitetet ansågs som en god 

urvalsgrupp i bra skede inom sin utbildning. Ändringen gällande urval mot blivande 

förskolelärare mot Gävle Högskola anses även som intressanta då de läser sitt sista år på 

Högskolan. 
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Resultat 

 

De första fyra underrubrikerna kan ses som svar på frågeställning 1, vad anser 

respondenterna att lärares ledarskap innebär. De tre sista underrubrikerna kan ses som svar 

på frågeställning 2, hur ser de på sitt eget lärarledarskap i sin blivande profession. 

Lärares ledarskap -Att ständigt sträva efter sin utveckling 

 
Respondenterna visade vid intervjuerna en gemensam synpunkt gällande lärares ledarskap. 
Genom att inkludera alla barn samt ha en förståelse utifrån individ perspektiv att alla barn 
kommer från olika förhållanden och utgångspunkter. Respondenterna visade i sina svar 
under intervjuerna, hur viktigt de ansåg att lärarens förhållningssätt och inställning mot 
barns utveckling och lärande är.  

“Jag anser att en lärares ledarskap innebär att alla barn får möjlighet att delta efter 

sina förutsättningar, att skapa möjlighet för barnen att lyckas såväl med prestationer 

som med socialt umgänge och att få dem att känna gemenskap och trygghet i 

gruppen och bygga den självkänsla och det självförtroende som man behöver genom 

hela livet.” (Respondent 1). 

 

“En god kommunikativ förmåga, att kunna inta olika perspektiv ex., 

vuxenperspektiv, barnperspektiv, barns perspektiv, att kunna inse sina misstag och 

lära sig av dem, att kunna leda en grupp och ta ansvar för den, och det man gör. Att 

kunna föra kunskap på ett tillgängligt sätt, jag menar att ledare ska komma ihåg att 

vi är alla olika och lär oss på olika sätt. Att ständigt sträva efter sin utveckling.” 

(Respondent 4). 

 

Respondenterna påpekade även att missbrukande av sin ledarroll i klassrummet fanns hos 

vissa av de blivande förskolelärarna. Att läraren skulle lära tillsammans med barnen och inte 

endast vara en auktoritär person i klassrummet med all kunskap och stå längst fram i 

klassrummet, var något som respondenterna ansåg vara av stor betydelse. Att det finns både 

negativa och positiva delar med ledarskap som man måste ha i beaktande. 

 

”Ledarskap innebär för mig en betydelsefull roll som någon har, där det är lätt att 

påverka andra. Därför är det viktigt att inte missbruka den här rollen, utan 

hantera den på ett sätt som gynnar barnen.” (Respondent 5). 

 

Förutsättningar för lärares ledarskap - Erfarenheter och reflektioner 

Respondenternas beskrev sin syn på vilka förutsättningar som krävs för lärares ledarskap. 

Dessa förutsättningar styrs ifrån styrdokument och ledning inom skolan men även utifrån 

lärarnas förkunskaper. Genom sitt eget reflekterande i klassrummet menar respondenterna 

att man utvecklas som lärare. 

“Det förutsätter dels erfarenhet men även mycket teori för att tänka utanför ens 
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egna ramar. Till exempel reflekterade jag inte särskilt mycket ur ett 

genusperspektiv innan jag läste en kurs som tog upp det här perspektivet, efter 

att jag läst den blev jag medveten om att flickor och pojkar inte alls behandlas 

lika, och att jag hade mycket att förändra.” (Respondent 5). 

 

“Att du som lärare har ett gott ledarskap över dig i sin tur, i en rektor, 

förvaltning, kommun. Personligt tror jag det även förutsätter öppna människor 

som anser att man är där för barnens bästa i främsta rummet och kan ta till sig 

kritik, både positiv som negativ och samarbeta med övriga kollegor.” 

(Respondent 1). 

 

“Ett bra ledarskap kan vara att ta sin roll som vuxen, föregå med gott exempel 

och utgå från barnen. Det gäller att förstå barn och dess förmåga samtidigt som 

vara en trygg förebild.” (Respondent 7). 

 

Samhällets påverkan - att leda barn i ett krävande samhälle 

 

Att samhället har en stor påverkan på läraren var en gemensam åsikt hos respondenterna. 

Att ta ett eget ansvar och hålla sig uppdaterad men samtidigt lita på sin kunskap, var 

ytterligare en åsikt. Respondenterna uttryckte även en oro över att samhällets påverkan har 

lett läraryrket i fel riktning. Att lärare inte längre är en auktoritär person utan mer en 

medlärare.     

 

“En lärare ska inte bara vara auktoritär och stå framför tavlan och rabbla all 

kunskap som han eller hon har samlat på sig under sin livstid. Utan det är 

också viktigt att läraren kan leda barnen genom de olika ämnen med 

intressanta lektioner och olika aktiviteter där barnen själva får undersöka 

deras funderingar” (Respondent 6). 

 

“Som förskolelärare tror jag många fortfarande tror att det är mest passa 

barn och inte så krävande. Jag tror att vi måste bli bättre på att synliggöra 

vårt arbete både för oss själva och för föräldrarna och samhället. Att vi nu 

har en läroplan, varför vi har den och hur vi jobbar med syften och mål. Men 

jag tror många känner även ett enormt tryck på sig, kanske riktar jag mig då 

till lärarna där alltför mycket läggs över på läraren och skolan. Det blir mer 

och mer pappersarbete, går det utför för någon elev är det skolans fel. Jag kan 

även tänka mig att samhället är hårdare nu vilket också gör att skolan blir 

tuffare för alla. Många barn med svårigheter har svårt då vårt samhälle 

kräver ofantligt mycket mer än förr vilket även ställer läraren i en mer 

utmanande roll.” (Respondent 1) 

 

“Jag tänker att vi lever i ett ganska utvecklat samhälle och att vi bör försöka 

hänga med i utvecklingen någorlunda, det vill säga att pedagogen håller sig 

uppdaterad av vad som händer, främst inom teorier som har med barns 
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utveckling och lärande. Sedan har vi den delen där samhället försöker 

påverka lärarens roll eller uppgifter, vilket är bra att lyssna på, men i och 

med att vi är i verksamheten och känner till barnens behov troligen bättre än 

samhället allmänt, kan vi kanske bättre avgöra vad som är bäst för barnet.” 

(Respondent 5). 

 

“Samhället tror jag har stor påverkan på lärarens roll. Barn har inte samma 

respekt för vuxna som förut, både på ont och gott. Läraren är mer en 

medlärare än en auktoritär ledare. Samtidigt som barnen kan strunta 

fullständigt i vad läraren säger.”  

(Respondent 7). 

 

Barnens uppfostran – vems ansvar är det  

 

Respondenterna uttryckte att barnen är allas ansvar. Att jobba gemensamt med 

vårdnadshavare för barnens bästa. Under skoltid menar respondenterna att barnen är under 

deras ansvar, därav är det deras uppgift att uppfostra i den mening att lära vad som är rätt 

och fel i förskolan. Efter skoltid är det vårdnadshavaren som har det stora ansvaret. En 

gemensam åsikt hos respondenterna var att det finns en risk att vårdnadshavare lägger över 

uppfostrandet hos lärarna. Att vara en ledare, en auktoritär person och att vara en förebild är 

något som respondenterna lägger stor vikt vid, dock menar de på att det inte är deras roll att 

vara förälder, något som ibland kan misstolkas.   

 

“Jag anser att vi bör följa värdegrunden i förskolan, t.ex. uppmuntra barnen 

att hjälpa varandra, leka med varandra och acceptera varandra. Vidare att vi 

visar att alla är lika mycket värda och att allas åsikter är lika viktiga. När vi 

arbetar kring det här och låter det genomsyra verksamheten tror jag att 

barnen uppfostras till viss del. Jag anser dock att vi inte ska uppfostra för att 

uppfostra, utan i så fall att det sker viss uppfostran på grund av att vi går 

efter värdegrunden. ” (Respondent 5) 

 

“Både ja och nej. En del barn har väldigt långa dagar på förskolan och 

skolan, vissa av dessa barn har längre "arbetsdagar" än vad jag själv har när 

jag arbetar. Dem är där när jag kommer och är kvar när jag går hem. Och 

eftersom förskolan har rutiner som innebär att man måste både städa och 

tvätta händerna innan man sätter sig ner och äter eller att vi pedagoger 

hjälper ett barn som försöker sluta med blöjor att gå på pottan innan det 

händer en olycka, så blir det en viss slags uppfostran av barnen.” 

(Respondent 6). 

 

“Jag anser att lärare ska ta del av uppfostran i skolorna. Jag anser dock att 

det är föräldrarnas huvudsakliga uppgift att uppfostra sina barn till goda 

medmänniskor. Det är ett samarbete som ska ske parallellt under barnens 

uppväxt. Barn behöver se att vi vuxna är enade och att det är samma regler 

överallt.” (Respondent 2). 
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Betydelsen av ledarskapet – det egna ansvaret  

Betydelsen av lärares ledarskap inom skolan ansåg alla 7 respondenter vara en viktig faktor 

för barnens utveckling och framtidssyn. Ett kreativt engagemang ifrån läraren och ett 

genomtänkt sätt att lära ut, hade enligt respondenterna en avgörande roll för hur villiga 

barnen i sin tur är att lära sig nya saker. Att vara öppen för förslag gällande undervisningen 

och att blanda teori och praktik menade respondenterna är viktigt. Att vara öppen för vad 

föräldrar och kollegor har för råd och tips för sättet att leda på och lära ut, såg 

respondenterna som viktigt.  

“Leken är ju viktig i alla barns liv och med en bra ledare med ett tydligt syfte i 

vad han eller hon vill lära ut tror jag har stor betydelse för skolarbetet.” 

(Respondent 3). 

“Jag tror den har all betydelse i världen. Det är jag som lärare som ska få eleven 

att intressera sig, förstå, vilja, lära, utveckla. Bygga från grunden på 

självkänsla o självförtroende om det är den som kanske kommer i vägen för att 

våga ge sig in i uppgifter eller hitta nya vägar in då varje barn är unikt.” 

(Respondent 1). 

 

“Väldigt stor betydelse. Nu i slutet på min utbildning så kommer jag mest 

ihåg de kurser där lärarna har tilltalat mig och hittat en lärostil som jag 

förstått.” (Respondent 2). 

Faktorer - trygg och pedagogisk miljö  

De undervisnings faktorer som respondenterna ansåg vara givande i undervisningen, var att 

klassrummet skulle ses som en trygg och pedagogisk miljö samt genomtänkta 

undervisningar som var väl förberedda av läraren. Respondenterna framställde hur deras 

egen dagsform var central för undervisningen. För att de skulle kunna vara bra lärare så 

behövs bra med sömn, mat och god kunskap i ämnet för att kunna skapa en rolig och 

intressant undervisning.    

 

“Utifrån mitt perspektiv, god sömn, förberedelse och mat. Utifrån lärarens 

perspektiv så tror jag på god kunskap angående ämnet, känslan att det är 

roligt att lära ut och karisma” (Respondent 2). 

 

“Jag tycker att den viktigaste faktorn är att man ska tro på varje barns 

förmåga, att inte anta att ett barn som inte verkar intresserad av det du säger 

inte kommer att lära sig någonting. Man får inte sluta med att försöka nå 

fram till varje barn i barngruppen. Man ska anpassa undervisningen efter 

barnen och lägga den på deras nivå och inte låta andra faktorer styra.” 

(Respondent 6) 

 

“Det är många olika faktorer som styr undervisningen, barngruppen, miljön, 
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personalen, material, tillgänglighet, tid är några av de faktorer som jag anser 

kan påverka.” 

 (Respondent 7). 

 

Den blivande rollen – förväntningar och reflektioner  

 

Respondenterna visade sig nervösa men såg fram emot sin blivande lärarroll. Utifrån 

utbildningens utformning och sina egna förväntningar äntligen få använda sig av sina 

egenskaper och kunskaper. De belyste även starkt hur allvarligt de såg på sin blivande roll 

som blivande ledare då respondenterna kände att de hade en stor del i påverkan i barns 

utveckling och lärande. 

 

“Spännande. Ska bli roligt att få prova sina vingar på ”riktigt”. Det ska bli 

både spännande och utmanande att förhoppningsvis få betyda något för 

barnen som håller i sig hela livet” (Respondent 1). 

 

“Jag tar min blivande ledarroll med största allvar. Jag vill vara en bra ledare 

som ser barn och deras behov. Lyssnar på barnens tankar och utgår därifrån 

samtidigt som jag vill ge barn en bra grund för deras utveckling och 

lärande.” (Respondent 7) 

 

“Jag känner att jag har ett stort ansvar, Vi har chansen att påverka barnen 

och bör därför vara försiktig så att vi missbrukar vårt ledarskap. Jag vill inte 

bestämma bara för att bestämma, om det är någonting som jag bestämmer 

som påverkar barnen anser jag att jag är skyldig dem en förklaring till 

varför.” (Respondent 5.) 

 

Analys  

Att lärares ledarskap är en viktig fråga, var samtliga respondenter rörande överens om. Hur 

ledarskapet påverkas, om betydelsen av ledarskap och olika sorters ledarskap. I studiens 

resultat gällande respondenternas syn på lärares ledarskap, visade en enad åsikt och 

förståelse. Att inkludera alla barn och se till varje enskild individ. Ha förståelse för att alla 

barn kommer från olika förhållanden och har utgångspunkter för sitt lärande. Ytterligare ett 

resultat redovisades under studien, hur viktigt de ansåg att lärarens förhållningssätt och 

inställning mot barns utveckling och lärande är. Steinberg (2005) påpekar att lärares 

ledarskap är att vara medveten om sin roll, ha kunskap om hur och varför barn lär sig och 

lyssnar. Hattie (2012) stödjer respondenternas syn på att se till barnen för en ökad förståelse. 

Läraren ska enligt Hattie (2012) generera en skolmiljö som gör att elever känner sig trygga 

och där det är accepterat att göra misstag för att sedan lära sig. Detta stämmer in på 

respondenternas åsikt om att lärares ledarskap innebär att ge alla barn möjlighet att delta 

efter sina egna premisser. Att se till att skapa möjligheter för barnen att ha framgång med 

prestationer som socialt umgänge och att få dem att känna gemenskap och trygghet i 

gruppen. Även att skapa en grund i självkänsla och det självförtroende. I studiens resultat 
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framkom det av respondenterna att det finns en risk för missbrukande av sin ledarroll i 

klassrummet hos vissa lärare. Jacobsen och Thorsvik (2008) påpekar just denna problematik 

med ledarskap. Även Hultman (2012) beskriver att ledarskap kan utvecklas till 

maktutövning istället för ledarskap. Likt respondenterna menar Granström (2007) att 

lärarskap och ledarskap hör ihop. Att ledarskap, kunskap om grupprocesser och 

interaktioner och lärarskap, vetande inom kunskapsområdet, är starka indikationer för 

lärares ledarskap och roll.  

Olsson-Jers (2010) förklarar vikten av att ha förmågan att kommunicera och förmedla 

kunskap på ett sätt som stämmer överens med elevens förmåga att bearbeta information. 

Steinberg (2005) och Kindeberg (2011) instämmer med Olsson- Jers (2010) att den 

kommunikation som finns mellan lärare och elev är avgörande.  Respondenternas svar 

stämmer överens med Olsson-Jers (2010), Steinberg (2005), Sigrell (2008) och Kindeberg 

(2011) genom att förutsättningarna för att verka som en god lärare är att ha kunskapen hur 

barn lär samt hur viktigt det är att utgå ifrån alla olika individers utgångspunkter. Hattie 

(2012) framhäver att den starkaste faktorn som existerar inom skolans arena är lärarens roll. 

Att lärarens egna reflektioner om sina handlingar och sitt beteende i klassrummet, kan bidra 

till att läraren utvecklas till en tryggare och bättre förebild i skolan.  Detta beskriver även 

respondenterna i intervjuerna, att de som lärare kommer utvecklas genom sitt eget 

reflekterande. Detta stämmer överens med Skolinspektionen (2014) problematik gällande att 

alla lärare inte har förmågan att nå alla olika elever. Fischbein (2007) förklarar just detta 

dilemma att läraren behöver ha en kunskap om ledarskap samt förmågan att kunna 

kommunicera med eleverna på lämplig nivå som passar barnets utgångspunkter (Säljö, 2010; 

Kindeberg, 2011; Steinberg, 2005; Sigrell, 2008). Respondenterna förklarade även i 

intervjuerna hur de ansåg att skolledning och styrdokument påverkade deras 

utgångspunkter som lärare. Att skolans rektor och kollegors samverkan, påverkar deras 

förutsättningar i klassrummet.  

Betydelsen av lärares ledarskap inom skolan ansåg alla 7 respondenter vara en viktig faktor 

för barnens utveckling och framtidssyn. Som ovan nämnts ses kommunikationen samt 

integrationen med eleven som den starka faktorn i klassrummet. Enligt respondenterna så 

behövs förmågan att kunna blanda undervisningsteorier och praktik i lärandet samt vara 

öppen för vad föräldrar och kollegor har för råd och tips för att lära ut. De förklarar även att 

de lärare som de själva kommer ihåg ifrån sin uppväxt är de lärare som genom sina 

undervisningsmetoder nått fram och bidragit till deras yrkes val och utveckling.  

Respondenterna framhäver även liksom Sigrell (2008) att en god lärares engagemang och 

kreativitet är något som kan sprida sig till kollegor. Detta skulle kunna ses som en del i 

problematiken som framställs i studien, då vissa lärare har svårighet att lära elever utifrån 

olika utgångspunkter. Säljö (2010) och Wenger (1998) förklarar förstärkningsteorin och 

modellinlärning som kan användas för elevers lärande men som även kan användas för 

vuxna pedagoger i sitt vardagliga arbete.  Dessa skulle kunna ses som ett hjälpmedel utifrån 

lärarnas problematik genom att tillämpa dessa teorier och modeller på sitt egna 

tillvägagångssätt i klassrummet. Att genom integrera och samarbeta med sina kollegor kan 

man fortsätta utvecklas till en bättre lärare. (Steinberg, 2005;Tjernberg, 2013).   
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Respondenterna ansåg att de faktorer som styr undervisningen och ledarskapet var att 

klassrummet skulle ses som en trygg och pedagogisk miljö. Att läraren är väl förberedd inför 

undervisningen och påläst. En annan faktor som respondenterna uttryckte som viktig var 

inställningen till eleverna och undervisningen. Att inte låsa sig fast vid att en viss metod 

funkar för alla, att inte ge upp och förvänta sig det värsta. En av de större faktorerna var 

alltså enligt respondenterna, deras egen inställning till sin förmåga att leda samt lära ut.  Att 

utgå ifrån skolan styrdokument. Steinberg (2005) understryker att lägga fokus på det som 

motiverar enskilda elever. Detta genom att lärarna är aktiva och ser till individerna. 

Respondenterna menade även på att styrdokument och läroplaner är två faktorer som är 

avgörande men även att vilken barngrupp man får, spelar en stor roll. Det finns en delad 

åsikt i hur mycket läroplanen och styrdokument egentligen styr i förskolan. Ljung-Djarf och 

Olander (2013) menar på att fokus på läroplaner och mål, inte används tillräckligt i 

förskolan. Vidare förklarar de problematiken i att lärande inom förskolan allt för ofta tas 

förgivet på grund av vardagliga händelser och interaktioner. Respondenterna påpekade att 

det finns vissa faktorer som de själva kan påverka, då styrdokument och läroplaner inte 

omfattar den dagliga interaktionen. Dessa faktorer är att ta sig tid, anpassa material samt tro 

på varje barns förmåga att lära sig. Boström och Augustsson (2014) klargör respondenternas 

åsikt att en klar avgörande faktor är att lärarens värderingar, avsikter och förmåga att skapa 

en trygg miljö. 

Den blivande rollen som lärare och ledare i klassrummet såg alla respondenter som en stor 

och viktig roll, då de kommer att påverka barnens lärande och utveckling i tidig ålder. Att 

deras kunskap, handlingar, beteende i klassrummet skulle ha en inverkan på eleverna, var 

alla respondenter medvetna om. Respondenterna beskrev även hur de kände sig spända 

men såg fram emot sin blivande lärarroll och att de utifrån utbildningens utformning och 

sina egna förväntningar äntligen få använda sig av sina egenskaper och kunskaper. 

Respondenterna i studien visade ett starkt intresse för barns lärande och hur viktig de såg på 

sin blivande roll som ledare i klassrummet. Lärares ledarskapsroll beskriver respondenterna 

utifrån sitt eget perspektiv, dessa kan kopplas till Steinberg (2005) Kindeberg (2011) och 

Sigrell (2008) åsikter om hur ledarens engagemang och kunskap gällande barns lärande är i 

fokus. Genom planerande verksamhet kunna lära barn utifrån deras egna utgångspunkter, 

men att detta sker genom integration och lek (Liu et al., 2013). Samhällspåverkan och 

styrdokument för skolans verksamhet förklarar samhällets startpunkter som ska integreras i 

elevers lärande, samt har en avgörande faktor i hur, vad och varför lärandet ska ske.  

Vad som är rätt och fel utgår ifrån de styrande dokumenten samt kriterierna som samhället 

ställer på eleverna (Skolinspektionen, 2014). Hallsèn (2013) beskriver skolans organiserade 

struktur och konstruktion som den fasta tryggheten för barns lärande och samhällets 

värderingar som ska kunna utveckla barnen samt skapa att skapa ett tryggt samhälle. 

Respondenterna förklarar även att samhället kanske inte är medveten om att även 

förskolelärare följer en läroplan med mål och syften i verksamheten, utan att många ännu 

tror att förskolelärare mest passar barn. Samhällets påverkan var dock något som 

respondenterna ansåg ha en stor påverkan på deras blivande yrke. Respondenterna 

framställde även i intervjun att lärarrollens karaktär har ändrats utifrån att förr i tiden satt 

läraren framme vid katedern och visade sin auktoritära roll genom att besitta kunskap men 
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kanske inte hade förmågan att lära ut till alla elever. Även så var klasserna förr även mindre 

än dagens klasser. Detta stämmer överens med Granström (2007) synpunkter då samhällets 

konstruktion har ändrats med tiden. En respondent förklarade även att barns respekt mot 

vuxna har ändrats från förr i tiden vilket tydligt visas inom skolans regimer. Detta är även ett 

faktum som Säljö (2010), Sigrell (2008), Granström (2007) och Steinberg (2005) framhäver har 

varit en stor ändring inom skolans utveckling.  Respondenterna menade även att enligt dem, 

så är läraren numera mer en medlärare än en auktoritär ledare. Detta menar respondenterna 

har lett till att barnen inte har samma respekt för vuxna. Något som kan vara på gott och ont.        

Balansen mellan att vara en auktoritär ledare och vara medlärare har länge varit en fråga 

som gått upp och ner. Granström (2003) skriver, “Den pedagogiska idé, som byggde på att läraren 

var rättesnöret, hade en stark förankring i svensk skola och gav läraren en mycket central roll. Läraren 

bestämde, valde ut och förmedlade. Läraren var aktiv sändare, eleverna blev passiva mottagare i den 

mest extrema varianten. Elevernas blickar förväntades vara riktade mot läraren – mot katedern” (s, 

225).  Granström (2003) menar på att katedern sågs som en symbol för lärarens auktoritet. 

Vidare förklarar han att det dock kan tolkas som att avskaffningen av katedern har gett ett 

positivt resultat i att avståndet mellan läraren och barnen har minskat. Läraren har istället 

blivit medlärare och det är en mer avslappnad relation. Respondenterna beskriver att vara 

enbart medlärare enligt dem har tendenser att vara negativa. Granström (2003) styrker denna 

åsikt då han menar på att barnen idag tar sig en frihet, i negativ mening och att det finns en 

respektlöshet gentemot läraren, som de inte fanns förr. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att söka förståelse och beskriva några av de blivande Förskolelärare 

som läser på distans mot Gävle Högskola med examens år 2014 syn på sin blivande 

profession gällande lärares ledarskap. Frågeställningar som sågs aktuella i studien var, vad 

respondenterna anser att lärares ledarskap innebär och hur ser de på sitt eget lärarledarskap 

i sin blivande profession. 

Studiens problematik hur blivande förskolelärare beskriver sin syn på lärares ledarskap sågs 

som aktuell och intressant genom de olika åsikterna och teorier gällande skola, lärande, 

ledarskap och uppfostran. Resultatet i studien visade att respondenterna såg med stor vikt 

och tyngd på sin bildande ledarroll, vilket var en trygg och pedagogisk lärare som såg till 

alla barnsutveckling och pedagogiskt lärande. De framkom även att respondenterna ansåg 

hur samhällets utveckling har förändrats och dess inverkan på skolans ansvar och 

utveckling. Lärare som ledare har ändrat form, vilket bör uppmärksammas för att kunna 

förtydliga lärarnas position i skolan och i samhället (Granström, 2003). Lärarens kunskaper 

och pedagogiska tillvägagångssätt sågs som den faktor som skapar barns nyfikenhet och 

motivation till lärande (Sigrell, 2008). Att alla lärare inte har en förmåga att involvera och 

integrera alla barn från olika utgångspunkter är den problematik som framställdes men som 

även ses som komplicerat. Studiens resultat visar även hur viktigt respondenterna anser sig 

få bra stöd och kontakt med sina arbetskamrater och skolledning. Goda förutsättningar för 

att lärares ledarskap ska kunna motiveras och utvecklas kan kopplas samman med Hattie 

(2012) och Steinberg (2005) som framhäver att lärare måste ha förmågan att kunna reflektera 

och samarbete för fortsatt utveckling.  

Diskussionen gällande skolans roll angående lärande, uppfostran och fostran är något som 

länge debatterats och säkerligen kommer fortsätta diskuteras i framtiden. Lärares ledarskap 

är en viktig faktor för skolan. Flera andra faktorer är även de betydande faktorer, som 

läroprocesser, pedagogik och styrdokument. Skolans komplicerade ställning står inte bara 

för samhället och politik utan även för barns framtid och utveckling.  

På grund av studiens omfång så kan den inte ses som representativ för alla förskolelärare 

och det går inte heller att dra en signifikant slutsats som kan användas i annat syfte än att 

beskriva just blivande förskolelärare som studerar sista året på Gävle Högskola. De 

slutsatser som skribenterna kan se i studien, är ett flertal punkter som återkommit genom 

resultat kapitlet samt resultat analysen. Den första punkten är medvetenhet. Att vara 

medveten om sina egna begränsningar, sina förmågor och likvärdigt barnens förmågor och 

begränsningar. Att vara öppen för kritik och förändring samt ha en förståelse för vad 

ledarskap innebär för en själv. Vidare kan man dra en slutsats att engagemang är en viktig 

faktor för ledarskapet hos förskolelärare. Genom att ha inlevelse, intresse och entusiasm för 

att lära barn, leder detta till att barnen lär sig, lyssnar och utvecklas. Enligt respondenterna 

så kan man tydligt se att de anser att just dessa faktorer är nycklar till ett bra ledarskap. 

Hattie (2012) stödjer slutsatsen då han menar på att en stor och viktig del undervisning är 

just att läraren har ett engagemang och omtanke i undervisningen. Detta menar han leder till 
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att barnen känner sig trygga, vilket i sin tur innebär att det finns rum för att göra misstag, 

men att detta anses vara okej och godtas.  

Det har även framkommit att det finns en viss kritik mot att vara medlärare. Detta ser 

skribenterna som mycket intressant då det finns forskning som tyder på två olika riktningar. 

Granström (2003) tar upp att det finns en kritik mot medlärare men samtidigt att det finns 

kritik mot det mer auktoritära ledarskapet. Att lärares ledarskap har ändrats mycket under 

tiden är ett faktum, om det har ändrats till det bättre är fortfarande en pågående diskussion. 

Dock drar skribenterna slutsatsen att tack vare den mer avslappnade ledarstilen hos lärare, 

kan det lättare byggas en relation, något som Steinberg (2005) och Kindeberg (2011) relaterar 

till. Detta i sin tur stödjer respondenternas åsikter i att en relation med barnen är viktig för 

deras ledarskap. Även att vara en förebild i sitt ledarskap och i sitt sätt att agera i sin helhet, 

är en slutsats som kan dras utifrån studien.  

Framtida studier 

Som tidigare nämnts kan den aktuella urvalsgruppen vara intressant att följa i framtida 

forskning. Genom att urvalet är begränsat till en specifik klass kan det ses som intressant att 

följa upp deras syn på lärares ledarskap efter några år som aktiva inom sin profession.  Detta 

är något som Kindeberg (2011) framhäver att lärares ledarskap kan vara en aktuellt att följa 

utvecklingen i det pedagogiska ledarskapet. 

Genom detta kan det ses som en tänkvärt för fortsatt forskning för att se hur deras syn har 

ändrats och utvecklats när de har en skapat en egen uppfattning genom att arbeta då denna 

studie enbart har berört blivande förskolelärare (Hartman, 2004). 

 

 

 



 

24 

 

Referensförteckning  

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008): Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund: Studentlitteratur 

Augustsson., G . (2007). Akademisk skribent, om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: 

Studentlitteratur. 

Backman., J. (2008). Rapporter och uppsatser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

Boström., L & Augustsson., G (2014) Artikel i Lärarnas nyheter: Lärare måste Leda: Hämtad 30 

Mars 201:4 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/21/lararna-maste-

leda 

Fischbein, S. (2007). Specialpedagogik i ett historiskt perspektiv. I C. Nilholm & E. 

     Björck-Åkesson (red.), Reflektioner kring specialpedagogik: Sex professorer om 

     forskningsområdet och forskningsfronterna (Vetenskapsrådets rapportserie) 

     2007:5, s. 17–35). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Granström, K. (2007) Forskning om lärares arbete i klassrummet. Kalmar: Lenanders grafiska 

AB. 

Granström, K. (2003) Kobran, nallen och majjen; tradition och förnyelse i svensk skola och 

skolforskning. Kalmar: Lenanders grafiska AB. 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2., [utök. och 

kompletterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Hallsén, S. (2013). Lärarutbildning i skolans tjänst? En policyanalys av statliga argument för 

förändring. (Doctoral dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & kultur 

Hultman, G (2012) Ledarskapsforskning – gamla sanningar och nya ambitioner Noteringar om 

evidens- och praxisorienterat ledarskap. Artikel i Leda & Styra-Skolportens e-tidskrift för 

ledarskap och utvecklingsarbete i skolan.  Nummer 2:2 012. Hämtad: 29 april 2014 

http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2012/11/Leda-styra-Nr-2-2012.pdf 

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2008) Hur moderna organisationer fungerar (uppla:3:5). 

Studentlitteratur: Lund 

Kerlinger, F.N. & Lee, H.B. (2000). Foundations of behavioral research. (4th ed.) Fort Worth, TX: 

Harcourt College Publishers. 

Kindeberg, T. (2011). Pedagogisk retorik: den muntliga relationen i undervisningen. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur 

Landin, M. & Hellström, C. (2004). Lärarledarskap. Stockholm: Gleerups. 

Liu, E., Lin, C., Liou, P., Feng, H., & Hou, H. (2013). An Analysis of Teacher-Student Interaction 

Patterns in a Robotics Course for Kindergarten Children: A Pilot Study. Turkish Online Journal 

Of Educational Technology - TOJET, 12(1), 9-18. 

Ljung-Djarf, A., & Olander, M. (2013). Using Learning Study to Understand Preschoolers' 

Learning: Challenges and Possibilities. International Journal Of Early Childhood, 45(1), 77-100 

Olsson Jers, C. (2010). Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos. Diss. Lund: 

Lunds universitet, 2010. Malmö. Hämtad online, 30 mars 2014: 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/21/lararna-maste-leda
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/21/lararna-maste-leda
http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2012/11/Leda-styra-Nr-2-2012.pdf
http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2012/11/Leda-styra-Nr-2-2012.pdf


 

25 

 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10020/Cecilia_Olsson_Jers_Thesis.pdf;jse

ssionid=C371F29E550152378A286983672FD2C5?sequence=2 

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3. ed.) London: SAGE. 

Psykogiguiden (2014) Psykologilexikon. Hämtad 10 april 2014. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=234&Psykologilexikon 

Sigrell. A. (2008) Retorik för lärare: konsten att välja språk konstruktivt. Åstorp: Retorikförlaget 

Skolinspektionen (2014) Lärarna viktigaste resursen för elevernas studieframgång. Hämtad 30 

Mars 2014: http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Nyheter/AMB-i-Rakt-pa/ 

Skolverket (2013) Forskning för klassrummet vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 

praktiken. Hämtad 30 Mars 2014 http://www.skolverket.se/publikationer?id=3095 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket. 

Skype (2014). Program information. Hämtad den 11 Juni 2014. Http://www.skype.com. 

Steinberg, J.M. (2005). Ledarskap i klassrummet: kursboken/internetkursen. (1. [uppl.]). Malmö: 

Ekelund. 

Sveriges Television (2014). Nyheterna 27 Mars 2014 .Hämtad 30 Mars 2014: 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/skolinspektionen-darfor-misslyckas-svenska-elever 

Säljö., R (2010):Den lärande människan. I Lundgren, U. P, Säljö, R., Liberg, C. (Red.)Lärande 

skola bildning-grundbok för lärare (2010). Stockholm: Natur & Kultur 

Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med 

utgångspunkt i skolpraktiken. (Doctoral dissertation). Stockholm: Specialpedagogiska 

institutionen, Stockholms universitet. Hämtad via DIVA 30 mars 

2014:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-88780 

Vetenskapsrådet (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad den 31 mars, 2014:http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Yin, R.K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10020/Cecilia_Olsson_Jers_Thesis.pdf;jsessionid=C371F29E550152378A286983672FD2C5?sequence=2
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10020/Cecilia_Olsson_Jers_Thesis.pdf;jsessionid=C371F29E550152378A286983672FD2C5?sequence=2
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=234&Psykologilexikon
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=234&Psykologilexikon
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Nyheter/AMB-i-Rakt-pa/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Nyheter/AMB-i-Rakt-pa/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3095
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3095
http://www.svt.se/nyheter/sverige/skolinspektionen-darfor-misslyckas-svenska-elever
http://www.svt.se/nyheter/sverige/skolinspektionen-darfor-misslyckas-svenska-elever
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-88780
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

26 

 

Bilaga 1 

Missivbrev  

Mittuniversitetet Härnösand 

Institutionen för Utbildningsvetenskap 

 

Till Dig som är blivande förskolelärare examens år 2014 mot Gävle Högskola 

– förfrågan om medverkan i en studie 

Intervjuförfrågan 

Vi heter Sofia Jonell och Lisette Cedergren. Vi läser beteendevetenskapliga programmet på 

Mittuniversitetet och håller just nu på med vår C-uppsats i pedagogik. Syftet med vår studie 

är att söka förståelse och beskriva blivande Förskolelärare som läser på distans mot Gävle 

Högskola med examens år 2014 syn på sin blivande profession gällande lärares ledarskap. Vi 

vill genom intervju höra DIN åsikt och syn på lärares ledarskap. Intervjuerna kommer vara 

uppbyggda med 5-10 frågor och räknas ta ca 15-30 minuter, intervjuerna kommer ske genom 

programmet Skype. Intervjuerna kommer att spelas in men kommer raderas direkt efter 

studien. Resultatet kommer att ingå i den uppsats som ligger till grund för vår examination 

och används endast i studiesyfte, dock kommer du att vara anonym.   Studien kommer följa 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande informationskrav, samtyckeskrav, 

Konfidentialitetskravet, Nyttjandekrav. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien och vi kan 

nås på: 

Sofia Jonell:                                                                    

sojo1109@student.miun.se 

tel: xxx-xxxxxxx 

 

Lisette Cedergren:   

lice1101@student.miun.se 

tel: xxx-xxxxxx 

 

Avdelning för utbildningsvetenskap Beteendevetenskapsprogrammet 

Handledare: Saga Dorani 

saga.dorani@miun.se 

tel:xxx-xxxxxxx 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, 

Kontakta oss senast den XX april om ni kan medverka med kontaktuppgifter, som mail och 

telefon nummer.    

Våra förhoppningar är att kunna genomföra intervjuerna X Maj samt den X Maj.  

 

Ditt deltagande är varmt uppskattat för vårt arbete. Tacksam för svar. 

mailto:sojo1109@student.miun.se
mailto:sojo1109@student.miun.se
mailto:lice1101@student.miun.se
mailto:lice1101@student.miun.se
mailto:saga.dorani@miun.se
mailto:saga.dorani@miun.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

  

Respondenterna kommer att ta del av de fasta intervju frågorna innan intervjun påbörjas för 

att skapa en ökad förståelse (Bell, 2006). Innan intervjun påbörjas har ett informationsbrev 

skickats ut för att förtydliga för Respondenterna att deras identitet kommer att hållas utanför 

studien och att deras medverkan är frivillig och när som under intervjun kan de välja att inte 

medverka 

 

- FÖRKLARAR STUDIENS SYFTE. 

Syftet med studien är att söka förståelse och beskriva några av de blivande Förskolelärare 

som läser på distans mot Gävle Högskola med examens år 2014, syn på sin blivande 

profession gällande lärares ledarskap. 

 

 

Respondent :__________________________________ 

 

Frågor: 

 

*Hur gammal är du? 

* Vart kommer du ifrån? 

*Vad anser du att lärares ledarskap innebär?  

*Vilka förutsättningar anser du krävs för ett gott ledarskap som lärare? 

*Vilken betydelse har lärares ledarskap i skolarbetet? 

*Vilka faktorer styr en undervisning? 

*Hur ser du på din roll som blivande ledare i klassrummet? 

*Hur ser du på samhällets påverkan på lärarens roll? 

( följdfråga)- Har lärare för stort ansvar, för barns uppfostran i samhället? 

 

Avslutningsvis 

- Har du några övriga frågor gällande studien? 

  

Tackar respondenten för din tid och för din medverkan 

 

 

 

 

 

 


