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                                                   Förord 
 

Jag vill härmed tacka min handledare Jan-Ola Högberg som med humor och träget arbete har 
väglett mig. Han har inte skrattat bort mina försök till att angripa det här ämnet och hans vänliga 
smileys sända via mejl har medfört en bekräftelse på att det är värt att fortsätta skriva. Ett stort 
tack vill jag även ge till alla de pedagoger som gav sin röst och delade med sig av sina 
erfarenheter. Det hade förstås varit omöjligt att utföra undersökningen utan er hjälp. Slutligen vill 
jag tacka min son Vincent som tålmodigt stått ut med mitt sittande framför datorn och bara 
ibland frågat när jag skulle bli färdig med examensarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Abstract  

Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur personlighet och utbildning samspelar för att 
bilda lärarrollen. Lärarroll och personlighet har många beröringspunkter med varandra och är 
därmed tillsammans med utbildning ett intressant undersökningsområde. De olika perspektiv 
som lyfts fram i undersökningen ger en fylligare bild av den komplexa lärarrollen och gör det 
lättare att tolka vilka attribut som behövs för läraryrket. Likaledes är personligheten svårgreppbar, 
och det här arbetet gör ett nedslag i några aspekter av personligheten och dess roll i det 
pedagogiska rummet. 

Materialet består av tio kvalitativa intervjuer med lärare inom skola och förskola. Respondenterna 
fick frågor om sin bakgrund innan de påbörjat sin lärarutbildning. Frågor ställdes huruvida de har 
haft några viktiga förebilder. Lärarna fick även frågor om respektive lärarutbildning som de gått, 
och om de har präglats av den. De fick vidare svara på vad personlighet var för dem och hur den 
avspeglas i lärarrollen. Slutligen ställdes frågor om hur de ser på sin lärarroll idag och hur de har 
kommit fram till den lärarroll de har idag. 

Resultatet visar på vilket sätt utbildning påverkar lärarollen och hur personligheten spelar in. 
Lärarollen bildas gemensamt både av yttre faktorer såsom utbildning och inre processer såsom 
erfarenheter och reflektion. Personlighet är stommen där erfarenhet och praktik adderas och 
integreras på ett hållbart sätt. Det är emellertid svårt att åtskilja vad som är mest betydelsefullt för 
den enskilda individens lärarroll, personligheten eller utbildning. Utbildning är en av faktorerna 
som är grunden för att bygga vidare på i lärarollen, men enligt respondenterna kommer de 
verkliga lärdomarna i arbetet som lärare. Slutsatsen är att både utbildning och personlighet leder 
framåt och ger tillsammans med erfarenhet en insikt om hur lärare bildar en bärbar lärarroll.  
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 1. Inledning 

I början av min lärarutbildning hade vi lärarstudenter ett flertal samtal om vad det innebär att 
vara lärare och hur en lärare ska vara. Hur vi själva vill vara när vi kommer ut i den så kallade 
”verkligheten”? Vi försökte implementera vår kunskap, våra ideal och vår personlighet i praktiken 
Teorier och didaktiska grepp ska sedan sammanflätas till en bärbar läraridentitet.  

Skolan är kanske inte som vi tänkt oss eller också bekräftas våra föreställningar. Skolan kan tyckas 
vara nästan påfallande lik den vi själva innefattades i som elever när vi var yngre. Skoltiden har 
gett intryck hos de flesta och säkerligen är det en eller flera lärare som gjorde ett minnesvärt 
avtryck i våra liv. Maltén (2000:60) hänvisar till en intervjustudie av f.d. elever, där eleverna menar 
att bemötande som läraren har haft och lärarens attityd gentemot eleverna har haft stor påverkan 
på deras liv.  

En uppgift under lärarutbildningen var att minnas en lärare som hade haft speciell betydelse för 
oss. I mitt fall var det en lärare som inspirerade till mitt yrkesval när jag gick i grundskolans 
årskurs tre. Vad var det då med denne lärare som gjorde intryck på mig? Hon planterade i mitt 
sinne det första fröet till att bli lärare, även om det skulle växa många andra växter tills slutligen 
detta frö blommade ut. I stora drag minns jag hennes bemötande som personligt och att hon 
bekräftade oss elever på ett engagerande sätt. Det var helt enkelt roligt att lära sig. En förebild var 
hon, även om jag förstås inte tänkte i de termerna då. Handlade det här om hennes personlighet 
eller hade hon helt enkelt lärt sig att bli en bra lärare? Erfarenheten från min egen skoltid som 
barn och erfarenheten som student inom lärarutbildningen har cementerat ett genuint intresse av 
att utforska hur lärarrollen och personligheten samspelar. Och på vilket sätt även utbildning 
medspelar i sammanhanget. 

Bakomliggande forskning inom området ger ökad insikt. Granström (2007:10) har forskat om 
betydelsen av lärarnas sätt att arbeta i klassrummet och deras sätt att organisera och hantera det 
som ska läras ut. Granström (2007:10) framlägger forskning som visar att arbetssättet är 
betydelsefullt för att t.ex. ge grundläggande kunskaper till barn vad det gäller läsning, skrivning 
och matematik. Betydelsen av arbetssättet innefattar på vilket sätt och hur arbetet läggs upp. 
Eleverna ska få det största möjliga utbytet av sitt skolarbete. Granström (2007:10) menar vidare 
att läraren har ett professionellt ansvar att använda sitt förnuft för att möjliggöra och erbjuda 
elever de bästa förutsättningarna. 
 
Svedner (2001:8) beskriver att människan dagligen får nya insikter som är både kunskap och nya 
erfarenheter . Kunskap efterfrågas och den både ges och tas emot i klassrummet. Det som är 
intressant är att se vad som har format den här människan till vad för slags lärare denne är idag. 
Vilken av alla kunskaper har lärarrollen användning för i realiteten? Det är mycket som ska falla 
på plats för en lärare. Klassrummet är en arena där olika personligheter möts och olika roller 
utspelas och konformeras. I den här arenan har läraren det absoluta redskapet med sig in, och det 
redskapet är läraren själv.  
 
Wedin (2007:169) visar i sin avhandling att lärare ständigt ställs inför olika situationer som på sitt 
eget sätt måste lösas. En lärare fortsätter således sin kunskapsbildning i arbetet som lärare, för att 
kunna möta eleverna och tillhandahålla en lösning i varje unik situation. 
 
Personlighet tar utrymme vid sidan om utbildning för att forma lärarollen. Och vem blir den där 
läraren som ger en elev ett positivt minne av sin skoltid? Läraren som en slags milstolpe på vägen 
in i framtiden, ett stort ansvar som bör förvaltas med omsorg. Hur bemästrar man det? Hur 
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mycket av det som är du, din personlighet bär du med dig in i klassrummet. Kan man vara född 
till lärare? Dessa frågor förtjänar svar.  
 
Den här studien är ett led i att försöka förstå lärarrollen och dess komplexitet och att naturligtvis 
fördjupa och förbättra min egen lärarroll. 

2 . Syfte 

Syftet är att utreda om de egenskaper hos lärare som anses göra lärare till kompetenta på sitt 
område mest beror på personlighet eller om det är ett resultat av utbildning? 

2.1 Problemformulering 

 Vad har störst betydelse för lärarrollen: personlighet eller utbildning? 
 Vilka andra faktorer påverkar lärarrollen? 

3. Bakgrund och tidigare forskning  

3.1 Förankring i styrdokument 

En skola och dess representanter, lärarna, strävar efter att uppfylla flera mål som även innefattar 
deras egen roll som medel för det uppfyllandet. Dessa mål inbegriper vad som anses vara viktigt 
att eleverna ska lära sig och vilken kunskapsplattform som behöver erövras. I läroplanen beskrivs 
värdegrunden och skolans uppdrag. Läroplanen ska medspela till att förtydliga lärarens roll och 
uppdrag. En annan viktig aspekt i läroplanen är att den ska främja alla elevers utveckling och 
lärande. Den ska även se till att det hos elever förankras en livslång lust till lärande. Konkret är 
läraren därmed ett av skolans viktigaste instrument för att uppfylla läroplanen. 

         1. Skolans värdegrund och uppdrag 
          Grundläggande värden 
          Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår  
          fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla  
          kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en  
          livslång lust att lära. 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. ( Lpo 94:4) 
                                                                                                        
          1.Skolans värdegrund och uppdrag 
          Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter  
          att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 
          Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de  
          bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. (Lpo 94:7 )  
 

Det är således flera mål som läroplanen påvisar att skolan och lärarna ska förmedla i sin 
yrkesutövning. Läraren bör ha en mångsidig personlighet och vara flexibel i sitt agerande för att 
klara av dessa krav. En lärare bör också vara en kreativ människa, som står med fötterna väl 
förankrade, i de direktiv som ges i styrdokumenten, av skolledning, kolleger, föräldrar, elever och 
samhället. En diskurs som förs är vad kunskap är och genom vilket arbetssätt som den 
kunskapen ska ges till elever. 

En lärare ska inte bara ha en stor social förmåga och kompetens. Läraren ska ha många 
kunskaper med sig för att leva upp till och följa läroplanen. Kunskap är inte enhetlig står det i 
läroplanen (Lpo94:6). Kunskapen blir även mångtydig beroende på vilken teori som är rådande. I 
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skolan och omvärlden finns olika meningar om vad kunskap är och hur kunskap ska främjas eller 
läras in. Läroplanen är förvisso en hjälp. Men det finns utrymme till många tolkningar. Och här 
nedan följer ett perspektiv på kunskap och hur den kan förmedlas enligt läroplanen. 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 
       Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
       skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och  
       om hur  kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga  
       utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap  
       kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet  
      - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme  
       för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir  
       till en helhet (Lpo94:7). 
 
Arfwedsson och Arfwedsson (2008:64ff) visar hur den pedagogiska historien sett på kunskapen. 
Lockes 1600-tals filosofi, menade att människan är som en tabula rasa, en tom tavla som ska 
fyllas med något. Rousseau ansåg att barn var naturvarelser som inte skulle förkonstlas av kultur. 
Elever har ansetts duktiga om de kunnat reproducera läroböcker och återge detta så bra som 
möjligt. Tiderna har emellertid förändras och att reproducera är idag inte något som eftersträvas, 
menar Arfwedsson och Arfwedsson. 
 
Arfwedsson och Arfwedsson (2008:64ff) beskriver olika kunskapsuppfattningar som har funnits 
historiskt sett. En teori tillhör den som kallas materiell teori. Två av huvudinriktningar inom den 
materiella teorin är innehållet i skolkunskapen och förmedlingen/överföringen. Det handlar om 
reproduktion av kunskapen och texten. Tidigare i historien har det varit viktigt med förmedling, 
men under det senaste århundradet har det varit viktigare med överföring, beroende på 
beteendevetenskapens påverkan på skolan. I de materiella teorierna framstår eleven som objekt. I 
de formella teorierna, som är en annan kunskapsuppfattning, där står den som lär sig i centrum 
och innehållet är underordnat. Nu ska eleven producera och fokus ligger på ett processtänkande. 
Eleven är mer aktiv än tidigare. De här olika kunskapssynerna har betydelse för hur läraren 
agerar. Lärarens roll kan inte frikopplas från de olika kunskapssyner som råder i skolvärlden.  
 
3.2 Lärarrollen historiskt sett 
 
Bergem (2000:105) påtalar att vid sekelskiftet låg läraryrket bland topp tre i den sociala hierarkin, 
efter prästen och länsmannen. Lärarna spelade en aktiv roll i politiska och religiösa sammanhang. 
De hade likaledes stort inflytande i kulturella rörelser. Människor lyssnade på lärarna och deras 
arbete utanför skolan bidrog till deras respektfulla position. De hade därmed en stor 
genomslagskraft och lärarna var självklara opinionsbildare och auktoriteter. 
 
Lortie (1975;2002:10) menar att läraryrket har ansetts och blivit ärat som ett yrke liknande en 
missionärs. En liknelse där det innebär att vara lärare är ett kall, som betyder att lärarna arbetar 
utanför det dagliga arbetet och utan lön. Genom den här synen har läraren fått en status och 
respekt, men den statusen har haft en skugga över sig. I verkligheten får inte läraren den sanna 
status som andra lärarliknande professioner har. 
 
Bergem (2000:88) beskriver en återupptäckt under 1990-talet, av lärarens person, som innebär att 
läraren är den viktigaste resursen i skolan. Bergem tar upp forskning som visar att det 
pedagogiska tänkandet har pendlat från att se metoden som den viktigaste i skolan till 
uppträdandet hos läraren som det viktigaste. Bergem (2000:88) menar därmed att läraren som 
person är viktigare idag än den metod läraren utövar i klassrummet. 
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Lortie (1975;2002:7) menar att utbildningssystemen i sig självt tar lång tid på sig att förändras. 
Lortie anser att strukturen inom utbildningsväsendet är densamma idag som den var 1975, 
åtminstone inom det amerikanska utbildningssystemet. Lortie (1975; 2002: 7) påpekar att 
förändringar sker gradvist både av skolsystem och av lärarrollen. Således går det inte att förvänta 
sig en snabb utveckling av lärarrollen, enligt Lortie. 
 
Hartman (2005:17ff) beskriver att under framväxten av det formella skolväsendet fanns en kamp 
mellan den informella utbildningen och den formella utbildningen. Den informella utbildningen 
innebar att barnen fick lära sig av vuxna i sin omgivning, värderingar, hantverk och liknande. Det 
handlade även senare om familjens ekonomi, som barnen bidrog till genom sitt arbete. Lärarna 
förde en kamp som handlade om den formella utbildningen kontra den informella, där lärarna 
företrädde den formella utbildningen som ville ha barnen till skolorna och ge dem akademisk 
läromiljö. De ville ha bort barnen från den informella påverkan som hemmet utgjorde. 
 
Arfwedsson och Arfwedsson (2008: 259) skriver slutligen att skolan som en institution har följt 
historiska skeenden. Arfwedsson och Arfwedsson menar att kunskap om skolans historia är 
viktig för att kunna se oss själva och vår egen problematik, vad skolan ska innehålla och vad en 
lärare ska undervisa om. Vidare beskriver Arfwedsson och Arfwedsson (2008:259) att vad det 
gäller läroplanens ursprung har den sitt ursprung i antiken, där den precis som idag innefattade 
ideologier, visioner och samhällsförändringar. Den första grekisk-antika läroplanen, utformades 
av tänkare, såsom Aristoteles m.fl. Den ursprungliga antika läroplanen har lagt grunden till 
flertalet av de läroplaner som västerlandet sedan har utvecklat. 
 
Arfwedsson och Arfwedsson (2008:259) menar att det är en naturlig del i den historiska 
framfarten. Modeller och aktörer av läroplanen har skiftat, men vikten av läroplanen kvarstår. 
Läroplanen ger och har gett svar på frågor om vilket innehåll och vilka aktiviteter som ska 
bedrivas i en skola som anses vara betydelsefulla för att åstadkomma en utbildning, enligt 
Arfwedsson och Arfwedsson. 
  
Skolan är likaledes en institution som genom historien har vuxit och utvecklas till den som finns 
idag. Arfwedsson och Arfwedsson (2008:259) klargör att skolan har följts åt genom århundradena 
av debatter. Dessa debatter har speglat vår civilisations kulturella arv och dess utveckling. 
 
Landahl (2006:8) informerar om att under hela 1900-talet har det i skolan funnits två mål som 
läraren skulle uppnå. Det första målet är att läraren skulle ha en fostrande roll. Det andra målet är 
att läraren skulle vara en kunskapsförmedlare. 
 
Hartman (2005:53) påpekar att det egentligen är svårmanövrerat att ändra arbetssättet i skolan.  
Det har ringa betydelse vad som är läroplanernas innehåll och vad dessa än står för, därför att 
skolorna följer hellre en lokal eller professionell tradition. 
 
3.3 Lärarrollen i dagens skola 
 
Bergem (2000:85) talar om lärarens handlingsrum och den komplexa situation som läraren möter 
i sin vardag. Bergem menar att lärarens handlingsrum kan uttryckas på två sätt. Det första är det 
fysiska rummet som är det fysiska klassrummet. Den andra betydelsen av handlingsrummet är ett 
så kallat frirum. Frirummet är som ett mentalt rum som ska fyllas med innehåll av läraren inom 
de ramar som yrket föreskriver. De ramar som föreskrivs handlar om samhällets krav och den 
enskilda skolans krav. I det här frirummet utkristalliserats lärarens förmåga att leva upp till alla 
förväntningar och att tillvarata de intressen som kommer från elever och föräldrar. Lärarens 
handlingsrum består även av direktiv från lagar och läroplaner. Det här frirummet förutsätter att 
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lärarna dagligen gör en avvägning och tar ställning till alla krav. De ska även se sina egna 
värderingar i förhållande till de olika kraven som ställs. Bergem (2000:87) menar att hur läraren 
uppträder med sin personlighet har betydelse för elevernas lust att lära och för elevernas 
självkänsla. 

Bergem (2000:107) anser att lärarprofessionen bör innehålla pedagogisk kompetens, 
ämneskompetens och yrkesetisk kompetens. Lärare som grupp utgår också från specifika 
kunskaper i sitt yrkesutövande. Ekholm (1998:8) beskriver vad som är typiskt för 
lärarprofessionen. Ekholm (1998:8) menar att lärare har specialkunskap som handlar om hur 
barn/ungdomar lär sig. Lärarna vet hur de ska hantera inlärningsmaterial i elevgrupper, hur de 
ska ställa pedagogiska frågor och hur kunskapsstoff effektivt kan förmedlas. Lärare har också en 
gedigen kunskap om hur de på bästa sätt ska få elever att samexistera på ett ordnat sätt. 

Den goda läraren, vem är det och hur är den gode läraren? Det kan man naturligtvis fråga sig. Ett 
kinesiskt ordspråk lyder, ” En god lärare är bättre än en hylla full med böcker”. 
Vad ska då en lärare bli bra på? Bergem (2000:105) utgår från omgivningens krav på lärare, där 
politiker anser att lärare ska ge eleverna en trygg uppväxt och läromiljö och en kompensation om 
det finns brister i omsorg. De ska vara vägledare för värdefrågor samt kulturbärare. Lärare ska 
även tillgodose elevernas nyfikenhet och lust att lära. En lärare ska se till att varje elev klarar sig 
bra i livet och i framtiden. 

Lärarförbundet (2005:133) nämner ytterligare dimensioner för läraryrket och den gode läraren. 
Således beskriver lärarförbundet olika riktlinjer som läraren förbinder sig att följa. Dessa riktlinjer 
innefattar olika etiska ställningstagande och även värderingar som en lärare bör följa för att vara 
en god lärare. Läraryrket framställs som ett av de viktigaste yrkena i samhället, men att det oftast 
inte framgår i medier och i andra sammanhang. De yrkesetiska riktlinjerna visar att lärarnas 
uppgifter är många och ansvarsfulla. En uppgift för läraren är att leva upp till särskilda kriterier 
och yrkesetiska principer menar lärarförbundet (2005:135). De yrkesetiska principerna 
sammanfattas här nedan: 

 Ta ansvar för att elevernas kunskap växer. 
 Stödja elevernas personliga utveckling . 
 Skapa goda betingelser för varje elevs lärande och utveckling. 
 Skapa en bra grund för att ge möjlighet för eleverna att utveckla ett kritiskt tänkande.  
 Alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet. 
 Skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier. 
 Att inte diskriminera elever med avseende p kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och 

religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund. 
 Att inte diskriminera pga. förmåga och prestation. 

 
Lärarförbundet (2005:135) påtalar att dessa riktlinjer är förbindande och att det ger läraren ett 
verktyg för att finna balans mellan eleverna som kollektiv och som individer. Lärarna ska se till 
varje elev men också till hela gruppen. Vidare menar Lärarförbundet (2005:135) att läraryrket 
även ger lärarna en pedagogisk frihet och en möjlighet att värna om läraryrket. 
 
Carlgren (2001:82) menar att andra krav ställs på lärarna idag och det leder till förändringar av 
lärarnas uppdrag och att som lärare måste man vinna auktoritet snarare än självklart ha den. 
Carlgren beskriver att villkoren mellan vuxna och barn har förändrats och att det i sin tur medför 
att lärararbetet bedrivs mer jämställt. Det kan innebära att pedagogiken utvecklas tillsammans 
med eleverna. 
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Carlgren (2001:229) ventilerar att skolan av i morgon måste erbjuda variation och differentiering 
till skillnad mot skolan av igår. Det innebär att en medvetenhet bör finnas i skolan som visar att 
saker och ting kan förstås på olika sätt. Carlgren (2001:229) framhåller vikten av att se och att ha 
alternativa synsätt. 
 
Bergem (2000:90) poängterar att läroplanen föreskriver att lärarna bör kunna ha en inlevelse i 
elevernas situation. Bergem menar att en sådan inlevelse är avgörande för att utveckla ett etiskt 
förhållningssätt gentemot eleverna. 
 
Colnerud och Granström (2006:208) påtalar att lärare har ansvar för att ge en grundläggande 
utbildning och fostran för de kommande generationerna. Lärarna har därmed ett 
samhällsuppdrag. 

I det här sammanhanget är det då naturligt att komma in på läraren som förebild. Läraren som 
förebild har vissa oklarheter i sig. Bergem (2009:90) menar att förebildsbegreppet är diffust, 
eftersom begreppet förebild ska anspela både till en lärares person och till själva läraryrket. Det 
finns olika tolkningar hos läraren och lärarstudenter. Lärarna själva betonade det yttre beteendet 
som viktigt för att vara förebilder, såsom punktlighet och att vara strukturerad. Lärarstudenter 
betonade intellektuella förmågor som innebar att elever ska kunna dra lärdom av lärarens 
värderingar. Bergem (2009:90) beskriver läroplanens betydelse för att vara en förebild. 
Läroplanen beskriver att det bör stämma med hur en lärare lever och vad han/hon lär ut. Och att 
läraren ska vara en positiv förebild som eleverna kan identifiera sig med.  

3.4 Lärarens olika kompetenser 

Lärarollen har ändrats genom tiderna, både vad det innebär att vara lärare och vad samhället 
förväntar sig av lärare. Samtidigt som skolans värld står stilla, så följer den också samhällets 
trender och värderingar. Det är en stor arsenal som en lärare ska ha med sig och nutiden ställer 
andra krav än tidigare. Idag påstår många, och verkligheten visar, att statusen har förändrats vad 
det gäller lärarrollen. Lärare är inte längre självklara auktoriteter. Politiker säger sitt om skolan, 
medierna säger sitt och föräldrar är angelägna tyckare. Alla har i princip en åsikt om skolan och 
vad undervisning ska innehålla och hur en lärare ska utföra sin undervisningsuppgift. 
 

Den klassiska lärarrollen beskrivs av Stensmo (2008:7) som att det är en lärare som leder många 
elever. Han benämner det som att läraren har en – till- många - relation till sina elever. I vår tid 
har det lagts mer och mer fokus på individualisering. Det är något som genomsyrar samhället och 
därmed också skolans värld. Stensmo (2008:7) påpekar att idag bör lärarna ha en- en- relation med 
sina elever. Stensmo (2008:7) beskriver vidare att i klassrummen finns elever med många olika 
utgångspunkter och olika kunskapsnivåer . En lärare ska därmed förhålla sig till hela gruppen 
men även till varje individ. Det innebär att en lärare måste ha ett stort register att utgå ifrån och 
en tillförlitlig handlingsberedskap, därför att en lärare fattar hundratals små beslut dagligen i 
klassrummet. 

Vad innebär det här ledarskapet? Stensmo (2000:9) anser att en ledare i klassrummet bör kunna 
organisera en skolklass som ett kollektiv. Läraren bör därmed ha disciplin och ordning, men ska 
även värna om sina elever och se till omsorgsbehovet hos var och en. Stensmo (2000:9) menar att 
läraren ska kunna individualisera sin undervisning och se till varje elevs arbete och lärande. Den 
här typen av ledarskap innefattar fem arbetsuppgifter. Dessa är: planering, kontroll, 
motivation, gruppering och individualisering. 
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Stensmo (2000:9) beskriver tre kompetenser som är viktiga att ha med sig för att lyckas i sin 
lärarroll.  

 Den första kompetensen är ämneskompetens, en lärare bör veta vad denne talar om på 
ett akademiskt plan.  

 Den andra kompetensen, är didaktisk kompetens. 

  Den tredje kompetensen, är att ha ledarkompetens. 

Arfwedsson och Arfwedsson (2008:16) anser att det finns en hel del schablonföreställningar om 
läraryrket som utkristalliseras i debatter. Lärarrollen uppfattas som att kan bara en lärare sitt ämne 
bra, behärskar olika undervisningsmetoder, och kan förmedla sitt stoff till elever, då är det ingen 
konst att vara lärare. Arfwedsson och Arfwedsson (2008:17) påpekar att det är en förenkling av 
lärarprofessionen. Och att en lärares professionella kunskap sträcker sig över ett vidare didaktiskt 
perspektiv. Arfwedsson och Arfwedsson (2008:16) påpekar att de här didaktiska perspektiven är 
flera och läraren har ett spektra av specialkunskap som innefattas av: 

 Skolkunskap på flera nivåer: om skolsystemet och dess förutsättningar. Både skolan som 
helhet och den egna skolan. 

 Innehållskunskap, på många olika nivåer. Kunskap i ämnet både konkret och teoretiskt 
(ämnesprofil, kunskapstyp). Nuläget för ämnet och historisk kunskap om ämnet. 

 Teori – och metodkunskap som ska bedömas och ha anknytning till 
undervisningsinnehåll och situationen i nuet, och även till skolans hela historia. 

 Självkännedom, att kunna bedöma sin egen person som verktyg i 
undervisningsprocessen. Att lära sig mer under åren som kommer och även kunna 
omvärdera både sitt agerande och professionella kunskaper. Därför att det ständigt pågår 
förändringar i samhället och i skolan. 

Maltén (2000:52) skriver att det finns ett flertal studier som försöker hitta speciella 
personlighetsdrag eller egenskaper hos goda ledare. En god ledare/lärare har enligt 
egenskapsteorin någon eller några av dessa personlighetsegenskaper: 
             
Kapacitet, t.ex. intelligens, verbal förmåga och originalitet. Färdigheter, t.ex. praktisk 
yrkeshändighet. Ansvar, t.ex. uthållighet, framåtanda, initiativkraft och förtroendeskapande 
förmåga. Deltagande, t.ex. samarbete, humor och socialitet. Status, t.ex. ställning och 
popularitet. 
 

Maltén (2000:60ff) ger ytterligare en dimension till läraryrket genom att hänvisa till en rapport i 
lärarnas tidning som beskriver ett resultat där 85 f.d. elever intervjuas av 24 lärare. Resultatet av 
den undersökningen visar att 80 % av dessa f.d. elever ansåg att engagemanget hos läraren var 
viktigt. Eleverna anför att det är betydelsefullt när lärarna har förmåga att vara lyhörda, känna 
omtanke och ta sig tid med eleverna. Lärarna ska vara både vänliga och stränga. Maltén (2000:61) 
betonar att lärarkompetensen är i princip tvådimensionell. Följaktligen är kompetenserna 
motsatser som ska balansera varandra. Den gode läraren är: 

 Personlig och mänsklig, men även yrkesmässig, 
 Glad och kan hitta på nya saker, rolig och kreativ, men även lugn, ordningssam och 

konsekvent, 
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 Visar respekt- och inger respekt, 
 Lyssnar på sina elever, men kan också leda och bestämma. 

Maltén (2000:52) anser vidare att det inte finns något värde i att sammankoppla en ledaregenskap 
med ett personlighetsdrag. Det är istället samspel mellan personligheten och situationen som 
bestämmer om ett gott ledarskap kommer att växa fram. Maltén (2000:8) menar att en bra ledare 
har ett gott samspel med människor för att få en bra måluppfyllelse och för att uppnå ett bra 
ledarskap. 
 
Maltén (2000:7) reflekterar över det engelska ordet för ledare ”leader” som är ett mer än tusen år 
gammalt uttryck och betyder ”att leda människor på en resa”- en betydelse som ligger 
ledarskapsbegreppet väldigt nära. Maltén (2000:53) förtydligar att en ledare inte självskrivet är en 
bra pedagogisk ledare. Givet är att ett bra ledarskap inte kan förutsättas, även om de personliga 
egenskaperna kan tyckas stämma. 
 
3.5 Lärarroll och relationer till elever 
 
Hur en lärare uppträder och bemöter elever sätter sina spår, kanske för hela livet. Det 
bemötandet kan avgöra om en elev får ökad lust att lära, främjar sin nyfikenhet och får ökad 
självkänsla, som eventuellt i sin tur ökar de andra variablerna att lära mer. Det kan i värsta fall bli 
det motsatta. 
 

Bergem (2000:89) beskriver det optimala tillvägagångssättet för att relationen mellan lärare och 
elever ska bli fruktbar och givande. Följaktligen bör en lärare visa vem han eller hon är och 
uttrycka sin egen personlighet, genom att uttrycka sin personlighet kan elever förhålla sig bättre 
till läraren. Bergem (2000:89) menar även att om elever ska kunna utveckla en tillit till sina lärare 
och uppleva att de blir respekterade som individer, bör en lärare vara nära och närvarande som 
personer.  

Arfwedsson och Arfwedsson (2008:25ff) beskriver barns tänkande vad det gäller att lösa 
problem. En elev har sin egen förförståelse i olika ämnen. Ett exempel som ges är i ämnet 
matematik där eleven tänker utifrån sin egen förmåga och eleven arbetar med sin egen algoritm. 
Elevens algoritm kanske blir fel fast eleven har utgått från sin förförståelse och sitt eget tänkande. 
Det är då en lärares uppgift att förstå hur eleverna tänker. Det här är en del i hur en lärare agerar 
på ett relationellt sätt och därmed lättare förstår sina elever och kan modifiera en elevs tänkande. 
Arfwedsson och Arfwedsson menar därför att det underlättar om läraren känner sina elever och 
vet hur de fungerar. 

Colnerud och Granström (2002:36) anser att läraryrket är specifikt genom att en lärare möter en 
heterogen grupp av elever som alla är jämnåriga, till skillnad från en läkare eller en psykolog. En 
lärare ska då se till varje elevs intresse och ha ett etiskt handlande mot var och en i klassen. Det 
här mötet innefattar begränsningar för läraren, att bemöta varje elev på ett etiskt rätt sätt är ingen 
lätt uppgift. Alla elever har behov som ska tillgodoses och det är läraren som ska tillgodose dessa. 
Colnerud och Granström (2002:36) menar att konkret sett innebär det att läraren måste 
rangordna, vems behov kommer först, och vem ska behöva vänta. En etisk prioritering kan 
behöva göras av läraren och i det här kollektiva mötet ställs de enskilda behoven i bakgrunden. 

Maltén (2009:57ff) beskriver vad Thomas Gordon menar är av vikt för att vara en god lärare. Att 
skapa ett bra förhållande med sina elever är viktigast och för att kunna det är 
kommunikationsförmågan av stor betydelse. Maltén (2009:57ff) framhåller tre lika viktiga 
ledaregenskaper i kombination med kommunikationsförmåga. 
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 Den första av dessa ledaregenskaper är: att en ledare bör ha fackkunskap i ämnen och 
generell kunskap om lärarledarskapet.  

 Den andra är kommunikation och den måste innefattas av att kunna lyssna, förstå andra 
och att vara entusiastisk.  

 Den tredje aspekten är att ha en helhetssyn och att i verksamhetens dagliga arbete se till 
att ha de långsiktiga målen förankrade i den helhetsbilden.  

Bergem (2009:34) beskriver social sensitivitet, som i pedagogiska sammanhang betyder att läraren 
har en förmåga att fånga upp och handla efter de signaler, som sänds ut från elevgruppen och 
den enskilda eleven. En lärare som har denna förmåga av social sensitivitet kan bättre se helheten 
och veta vad som är bäst för den enskilda eleven och hela klassen. 

Fischbein och Österberg (2003:23) menar att pedagogiska situationer har en karaktär av 
ojämlikhet, på så sätt att relationen är ojämlik mellan läraren och elever. En elev är beroende av 
läraren och en lärare har även makt över eleven. Hur en lärare hanterar variationer i klassrummet 
är även det betydelsefullt. Är variationen en svårighet eller en möjlighet? Det är då avgörande att 
en lärare har stor kunskap om ledarskap och grupprocesser, för att de bästa möjligheterna ska 
uppstå i klassrummet, därmed vilar ett stort ansvar på läraren. 

Staffan Larsson (1999) hänvisar till Hans Birniks avhandling Lärare -elevrelationen. Ett relationistiskt 
perspektiv. Birnik utförde ett antal kvalitativa intervjuer med lärare, där resultatet visade att de 
lärare han intervjuade ansåg att lärar- elevrelationen var en av de mest angelägna uppgifter som en 
lärare har. 

Bilden fördjupas av Strandberg (2006:49) som menar att samspel i klassrummet mellan elever och 
lärare ger en bra plattform för lärande och utveckling. Strandberg (2006: 47) förtydligar 
Vygotskijs tankar som menade att människors samspel är en metod som stödjer lärande och 
utveckling. Vygotskij sade även att samspelet i sig självt är lärande och utveckling. 

3.6 Lärarutbildningens olika aspekter 

Colnerud och Granström (2002:37) jämför olika yrkesgruppers utbildning med lärarutbildning. 
Den nuvarande lärarutbildningen ger då en mycket begränsad gemensam vetenskaplig bas. I 
andra professioner såsom jurister, läkare och liknande yrkesgrupper ges en mycket bred 
vetenskaplig kunskapsbas (5-6 år), som gäller för alla. Det är först efter dessa år som en 
specialisering sker. 

Bartholdsson (2008:20) använder metaforiska jämförelser i sin analys av skolan. Den första 
metaforiska bilden liknar skolan vid en spegelbild av samhället. I den här bilden förblir skolan 
osynlig och bara en reflektion av samhället. I första metaforen blir det som sker utanför skolan 
viktigare än det som finns i skolan. Spegelbilden är betydelsefullare än det som den avspeglar. 
Den andra bilden är fönstermetaforen som innebär att man tittar in i skolan utifrån, utifrån ett 
samhällsperspektiv. Skolan är en representation av samhället och dess olika samhällsprocesser. 
Bartholdsson menar att även dessa processer i skolan är inte rena kopior av samhället. Skolan 
formar även samhället och ger sitt bidrag till samhällsprocesser, likväl som skolan formar sig själv. 
Skolan bör därför bli förstådd inifrån sig själv först. Bartholdsson (2008:20) drar en parallell till 
lärarutbildning och hon menar att även den kan ses utifrån samma perspektiv. Att analysen och 
förståelsen börjar inifrån subjektet såsom skola eller lärarutbildning. 

Wedin (2007:16) har i sin forskning framlagt att i alla tider har lärarstudenter kritiserat 
lärarutbildningen för att den inte ger det som behövs för att kunna klara sig i förskola/ skola. Det 
har ansetts vara för lite av drama, för lite om lek eller om konflikthantering . Wedin menar 
förövrigt att kritiken är beroende av vilken anda som råder i samhället och skolvärlden. 
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Arfwedsson och Arfwedsson (2008:201) beskriver hur den nya läraren har med sig allmänna 
pedagogiska och metodiska kunskaper, kunskap om läroplaner, skolorganisation, 
ämneskunskaper och en begränsad praktik m.m. Den nyutexaminerade läraren har säkerligen 
också en personlig teori om vad som han/hon vill göra med sin undervisning. Lärarutbildningen 
anses vara teoretisk och inte verklighetsförankrad. Lärarutbildare anses och tycks inte veta något 
om skolans verklighet. Arwfedsson och Arfwedsson (2008:20) breddar sin tolkning och påvisar 
att varje skola är enskild och varje skolklass unik. En generell kunskap räcker inte till, likaså är de 
metoder som den nya läraren har med sig bara testad i små doser i enskilda skolor och klassrum. 
Ämneskunskapen är bara generell i en begränsad omfattning för att användas i skola och 
klassrum. Den nya läraren börjar således sitt nya lärande med sin första tjänstgöring. Det kan 
sägas att nya lärare saknar en kontextbunden kunskap.  

Arfwedsson och Arfwedsson (2008:20) liknar lärarutbildningen vid en bilskola. En bilskola 
förbereder den blivande bilföraren för olika bilmodeller, väglag och trafikförhållanden. När 
körkortet är taget måste den ovane bilföraren själv hålla i ratten. På liknande sätt måste läraren 
som är ny och oerfaren klara av problemen själv och dra egna slutsatser och styra och hålla i 
lärarrollen själv. 

Arfwedsson och Arfwedsson (2008:163) noterar att ett stort problem som lärarutbildningen står 
inför, är att det inte går att ge de blivande lärarna en konkret kunskap om de skolor som de 
senare ska arbeta vid. Lärarutbildningen kan ge en analysmetod, som innebär att ta reda på vad 
som är viktigt med just denna skolas historia, närmiljö och hur en skola formats av sin närmiljö 
och sin historia. 

2001 kom den nuvarande lärarutbildningen. Hartman beskriver (2005:154ff) att en anledning var 
att det behövdes en ny reform på grund av skolans stora förändringar från 90-talet. Sverige är nu 
en kunskapsnation. Enligt den här nya propositionen skulle lärarkåren samlas gemensamt under 
samma tak, men en stor individualisering fanns även med i den lärarutbildningen. Den innebar att 
lärarstudenter kunde snickra ihop sina egna lärarutbildningar med flera olika inriktningar och 
specialiseringar. De blivande lärarna skulle växa in i sin roll och ta eget ansvar för sin egen 
utbildning, menar Hartman. 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) innebar att lärarstudenterna skulle ut så tidigt som möjligt i 
skolverksamheten och det under den första terminen. Lärarutbildningen innebar även i praktiken 
att under det första året studerade grundskollärare, förskollärare och gymnasielärare tillsammans. 
I den nuvarande lärarutbildningen ingår ett allmänt utbildningsområde, och en tanke med det här 
är att de blivande lärarna ska få insikt i forskning, teorier och kunskap om läraryrkets frågor som 
behandlar lärande och gemensamma teorier. Således skulle lärarutbildningen få en bättre 
vetenskaplig grund. Colnerud och Granström (2002:17) menar att det handlar om att ta till sig 
teorier om läraryrket som profession. 

Nu kommer nästa förändring. Hösten 2011, börjar en ny lärarutbildning. Lärarförbundets 
hemsida beskriver hur den nya lärarutbildningen kommer att utformas. Lärarutbildningen 
kommer att bestå av fyra olika examina. Dessa examina är:     

 Förskollärarexamen, 3.5 år 
 Grundlärarexamen, 3-4 år 
 Ämneslärarexamen  
 Yrkeslärarexamen 
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Alla lärare läser 1 år eller 60 högskolepoäng utbildningsvetenskap och de ska även ha 30 poäng 
VFU, inom relevant ålderskategori. Vidare ska de som önskar bli fritidspedagoger läsa 60 
högskolepoäng fritidspedagogik och ett estetiskt ämne. 
 
Grundlärarexamen kommer då att ha tre olika inriktningar. Den första av dessa är examen för att 
arbeta i fritidshem den läses under 3 år. Den andra grundlärarexamen förbereder för att undervisa 
i förskoleklass och årskurs 1-3 den inriktningen läses under 4 år. De som tänker sig en inriktning 
mot årskurs 4-6 läser även de 4 år. Inriktningen grundlärare innefattar även att läsa 30 poäng i No 
och teknik, eller SO och något praktiskt eller estetiskt ämne, samt 30 poäng vardera i matematik, 
engelska och svenska. 
 
Den nya lärarutbildningen både förlänger och breddar. Den blir även mer specialiserad och 
eventuellt kan den liknas vid den gamla mellanstadielärarutbildningen och 
lågstadielärarutbildningen genom att lärarna utbildas specifikt för dessa grupper.  
 
Det som kvarstår från den nuvarande lärarutbildningen är att alla läser ett gemensamt år, som 
kommer att kallas utbildningsvetenskap. Det blir mer ämnesdjup för grundskollärare i årskurs 4-6 
och en tydlighet vad det gäller vilken behörighet en lärare får. En lärarutbildning tänkt att ge all 
baskunskap en framtida lärare kan behöva och en lärarutbildning som överensstämmer med 
samhällets förändringar. 
 

Arfwedsson och Arfwedsson (2008:164ff) anser att en lärarutbildning och forskning inom 
området inte kan ge kunskap om unika förhållanden. En yrkesverksam lärare måste därmed 
komplettera dessa brister, som bara kan göras genom erfarenhet på den specifika skolan. 
Författarna hävdar att det finns en didaktisk problematik som har med elever och undervisning 
att göra. Den här problematiken består av två sidor: 

 En allmän utvecklings- och inlärningspsykologisk sida. 
 En mer särpräglad lokal familje- och kultur bestämd sida, som gör skolan unik. 

I realiteten måste varje lärare genom personlig och flerårig praktisk erfarenhet i en bestämd skola 
och i ett klassrum skaffa sig den kunskapen om unika förhållanden. Läraren klarar sig inte med 
bara den allmänna kunskap som ges inom lärarutbildningen, menar Arfwedsson och Arfwedsson. 

Hartman (2005:137ff) intresserar sig för olika förhållningssätt. Han menar att det finns två olika 
syner på lärostoff och själva undervisningen och hur den organiseras. Integrationskod, det första 
synsättet innebär att föra samman saker såsom studier, lärostoff, skolor och elever. Det innebär 
att alla barn går i samma skola och klassens undervisning byggs upp omkring elevernas 
individuella, sociala och kulturella förutsättningar. Läraren inriktar sig på ämnes- och 
stadieövergripande undervisning. 

Det andra förhållningssättet, är då det motsatta. Det synsättet innebär att hålla isär allt, 
separationskoden kallar han det. Innebörden i separationskoden är att allting separeras, ämnen, 
elever, lärare och skoltyper. 

De här två sätten att se på skolan påverkar lärarutbildningen. Följaktligen tävlar dessa synsätt om 
uppmärksamheten om vilken av de två sätten som ska råda inom lärarutbildningen. Växelvis 
bestämmer det ena förhållningssättet över det andra, i en till synes nyckfull ordning. Men enligt 
Hartman (2005:199) bottnar det förstås i en utbildningsfilosofi som beaktar hur samhället ser ut 
och hur man ser på människan och kunskapsbegreppet. 
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Sjöberg (2011:16) tar i sin forskning upp en kontext som handlar om lärarutbildningen och de 
politiska policytexter som har lett fram till den nuvarande lärarutbildningen. Sjöberg menar att 
den här kontexten, lärarutbildningen, ger en bild av hela skolsystemet. Lärarna står i dessa texter 
för att det är deras utbildning och kompetens som avgör den svenska skolans framgång eller 
misslyckande. Sjöberg (2011:36) menar att policytexterna i sig kan leda till diskurser som verkar 
normaliserande och ger ”sanningar” om skola och om samhälle. 
 
3.7 Personlighet 
Inom psykologin studerar man personlighet och lyfter fram olika personlighetsteorier. Det 
framgår i psykologin att det finns otaliga perspektiv som tillsammans bidrar till att ge en bild av 
personlighet. En definition av personlighet försöker ringa in vad som innefattas i personligheten. 
Men som alltid finns det förstås olika idéer beroende på vilken doktrin som någon bekänner sig 
till. Definitionen kan därmed inte bli heltäckande därför att personlighet inte låter sig förankras 
lättvindligt i definitioner.  
 
Lawrence och Oliver (1997:3ff) menar att personlighet representeras av de olika sätt och mönster 
som en människa tänker och känner på. Personlighet innefattar också hur en människa beter sig. 
Vidare beskriver Lawrence och Oliver att det kanske kan sägas att människor är lika på en del 
sätt, men för psykologer finns även ett intresse för vad som skiljer människor åt. 
Personlighetsteoretiker intresserar sig för perception och för skillnader mellan individers 
perception. De studerar hur känslor, tankar och beteende relaterar till varandra och formar en 
unik personlighet och olika mönster hos individen. Personlighetsteorin studerar även vad en 
individ är ”What? ” hur deras personlighet är ” How?” och varför ”Why?” de blev sådana, och 
varför deras beteende är som det är. 
 
Westlander (1993:26) ger en socialpsykologisk definition av personlighet som inbegriper 
samhället och socialt samspel. Självet som står för personlighet inom socialpsykologi är då ett 
begrepp som innefattar en föreställning om personens tankar och känslor. I det här begreppet 
inkluderar man också en slags social struktur som handlar om roller, regler, normer och värden. 
Vidare säger den här definitionen att självet är ett fenomen som är mångfasetterat och abstrakt. 
 
Det finns många olika spektra på vad personligheten står för t.ex. Freuds nu lite omoderna teori 
med detet, överjaget och jaget som förklaring till personligheten. I många sammanhang hörs 
denna teori, men den får idag anses tillhöra allmänbildningen mer än en användbar teori inom 
psykologin. 
 
Personlighetspsykologerna Brody och Ehrlichman (1997:3) frågar sig vad innebörden av 
personlighet är. Är det ett annat ord för en person? Om det är fallet då måste dessa psykologer 
studera allt som gör dig till just dig och den person du är. Arbetsbördan skulle bli enorm. Det 
innebär att fler vetenskaper får dela på bördan. Det finns en roll att spela för, antropologer, 
sociologer, biologer, historiker och andra som studerar människor och deras beteende. 
 
Brody och Ehrlichman (1997:2) poängterar mångsidigheten av hur forskare ser på personlighet. 
Följaktligen uppfattas personlighet på olika sätt. En person kan ha mycket personlighet eller 
karisma. I skenet av den upplysningen, analyserar Brody och Ehrlichman huruvida en tråkig 
person har mindre personlighet än en karismatisk personlighet. Motsatt forskning menar att 
personlighet finns i betraktarens ögon. Och att det som beskrivs som personlighet kan likväl 
passa in på en bil som framkallar känslor och reaktioner hos individen som hos en människa. 
 
Brody och Ehrlichman (1997:2) som båda är personlighetsteoretiker menar att deras 
vetenskapssyn definierar personlighet som tankar, känslor och önskningar som styr individen. 
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Det handlar då om kognitiva och affektiva processer . Slutsatsen av dessa psykologers utsagor är 
att det inte finns en definition som är rätt eller fel. 
 
Brody och Ehrlichman (1997:48ff) har studerat personligheten för att se om den ändrats över tid. 
Det finns generella forskningsresultat som visar att barn med aggressiva tendenser även fortsatte 
att ha det som vuxna. Men motsatta forskningsresultat visar att det finns barn som inte hade 
uppvisat aggressiva tendenser som barn men väl som vuxna. Korrelationen är således dålig 
mellan personlighet i barnålder och i vuxen ålder, likaså mätmetoderna. Ett barn som förväntas 
vara aggressivt börjar tänka på sig själv som det och omgivningen samspelar i enlighet med hur 
barnet beter sig. Perceptionen från andra reflekteras hos barnet och kan bli självuppfyllande. 
Miljön har stor betydelse runt omkring ett barn som exempelvis anses vara kreativt, begåvat eller 
musikaliskt, kanske uppmuntras ett barn mer som blivit erkänd att vara musikalisk etc. Således 
spelar omgivningen en viktig roll för hur detta barn formas, enligt Brody och Ehrlichman. 
 
Brody och Ehrlichman (1998:29) menar att det finns fem aspekter av personlighet som benämns. 
”The Big Five” eller ”OCEAN” . De olika bokstäverna i ordet representerar varje egenskap. 
Dessa aspekter av personligheten kan mätas och är universella drag i människans personlighet. 
Den första bokstaven är O och står för egenskapen ”openness” eller öppenhet och innebär att 
personer som har högt på den skalan är nyfikna, fantasifulla och intellektuellt intresserade. Den 
andra bokstaven är C och egenskapen är ”conscientiousness” eller samvetsgrannhet. En sådan 
person är självdisciplinerad, försiktig och välorganiserad. Den tredje bokstaven är E och den står 
för ”extraversion” . En person som har högt på den skalan är social, pratsam och har mycket 
energi. Den fjärde bokstaven är A och aspekten hos personligheten är ”agreeableness” som 
innebär att en person är vänlig, varmhjärtat och empatisk. Den femte bokstaven N står för 
”neurotiscism” och den innebär att personen är ängslig, emotionell. självmedveten . Den 
motsatta sidan av neurotiscism visar vänlighet ”agreeableness” och ”samvetsgrannhet”. Brody 
och Ehrlichman (1998:49ff) visar upp undersökningar som mätte dessa personlighetsdrag som 
benämns ”OCEAN”. Det resultat som uppvisades var att dessa egenskaper inte ändrades hos 
vuxna. De ställer sig då frågan hur det ligger till att personlighetsdragen som dessa fem är stabila 
under hela vuxentiden. De menar att personligheten dikterar livets riktning. Personlighetsdragen 
som innefattas i den gruppen ”OCEAN” förändras inte medan andra personlighetsdrag mycket 
väl kan göra det. 
 

Brody och Erlichman (1997:53) belyser att när det finns starka händelser som påverkar vårt liv, 
såsom någons död, kärlek, sjukdom, skilsmässa eller liknande då bestämmer personligheten vår 
reaktion på dessa händelser . 

Men varför har då människor olika personligheter? Det förklaras av Brody och Erlichman 
(1997:85) såsom att olika personligheter har olika gener och olika miljöer. Generna kan bestämma 
karaktäristika som vi delar med alla. Uppenbarligen verkar alla människor ha en kapacitet att lära 
sig ett språk . En egenskap som kan sägas delas med alla. Brody och Erlichman (1997:85) menar 
att individer består av gener och egenskaper som benämns här nedan: 

 Genotypen, den genetiska konstitutionen av en individ. 

 Fenotypen, en uppsättning av egenskaper. 

Personlighet kan alltså beskrivas som komplex sammansättning av egenskaper, gener, känslor och 
tankemönster. Personligheten samspelar således med sin miljö och kan både ha sin stabila 
grundegenskap kvar men även ändras i enlighet med livets framfart. Personligheten är både en 
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unik sak för varje människa, men den innefattar också en generell allmänhet som är giltig för alla, 
enligt Brody och Erlichman (1997:85). 

3.8 Arv och miljö 

En del forskare anser att personlighet börjar i ett tidigt skede och det redan i livmodern. De 
menar att barndomen spelar in hur vi blir som vuxna. Vår personlighet utvecklas hela livet. Våra 
medfödda egenskaper är således både ett skydd för oss, men ger också en sårbarhet. Det sätt som 
omgivningen uppfattar oss på och omgivningens samspel med oss när vi är barn. Detta samspel 
försvagar eller förstärker våra medfödda egenskaper. Det är med andra ord inte bara föräldrar 
som påverkar ett barns utveckling, utan det handlar också om hur barnets egen personlighet 
påverkar sin omgivning och dess reaktioner. Det visar till viss del forskning som Paul 
Lichtenstein har ägnat sig åt. Forskningen har gjorts i form av tvillingstudier. 

Paul Lichtenstein (2006) från Karolinska institutet har forskat om arvet och miljöns betydelse. I 
artikeln ”Varför blev jag som jag blev” (Forskning och Framsteg 2/1998:5) analyserar han 
forskningsresultatet där han har forskat om och studerat över tusen tvillingpar under en 
tidsperiod från det barnen var åtta år och tills barnen blev tjugo år. Hans forskning berörde hur 
arv och miljö påverkar barn med symptom såsom "Adhd" etc. Lichtenstein anser att frågan är 
felformulerad om den ställs så att arv och miljö polariserar mot varandra. Arvets och miljöns 
påverkan på människan är mer komplext och handlar om ett samspel. Våra gener agerar vid ett 
visst tillfälle tillsammans med omgivningens påverkan. 

Fischbein och Österberg (2003:173) bekräftar att tvillingstudier används som en metod att 
studera arvs- och miljöinflytande hos människan vad det gäller utveckling och beteende. 
Enäggstvillingar har identiska arvsanlag och de kan då jämföras med tvåäggstvillingar. 

Fischbein och Österberg (2003:174) diskuterar genetiska faktorers inflytande vad gäller olika 
miljöer. Elever som kommer från en valfri miljö, där det inte finns en styrning hemifrån mot att 
studera och prestera i skolan är således mer beroende av sina genetiska och biologiska 
förutsättningar för att lyckas. Elever som däremot är styrda av sin omgivning och har fått mer 
stimulans till att studera hemifrån, för dem är inte de genetiska förutsättningarna avgörande. 

Levander (1995:232) förtydligar forskningen omkring enäggstvillingar, varav den ena tvillingen 
har adopteras bort, där har det visat sig att det genetiska arvet är avgörande och man har funnit 
många samstämmande egenskaper. Men det har också kommit fram i just dessa tvillingstudier att 
miljöerna har spelat stor roll för att förklara skillnaderna. Levander påpekar att både arv och miljö 
påverkar oss. Han menar att det handlar om ett intrikat samspel mellan våra gener och 
omgivningen. Och att arv och miljö samspelar för att bilda personligheten. 

Sammantaget kan arv och miljö sägas informera oss om fördelar med att ge 
styrning/vägledning/struktur och stimulera lärandet . Genom det ges optimala förutsättningar för 
att lyckas i skolan, enligt Fischbein och Österberg (2003:175). 

3.9 Personlighet och lärarroll 

Personligheten avspeglas i lärarrollen på olika sätt . Palm (2006) utgår från Aspelin som menar att 
det i lärarollen handlar om personlighet. Och för att få en förtroendefull pedagogisk läromiljö är 
lärarens person viktigare än hur en utbildning utformas och organiseras. Lärarens person framstår 
som huvudrollsinnehavare före metoderna som är biroller, enligt Palms avhandling.  

Lärare ser naturligtvis olika på sin roll, det finns antagligen lika många uppfattningar som det 
finns lärare. Det kanske finns vissa generella personlighetsdrag som gör en lärare? Vi återvänder 
till personlighet, där det inte bara är av godo att använda personligheten.  
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Colnerud och Granström (2002:106ff) menar att professioner, såsom psykologer, läkare och 
socialarbetare skiljer sig från lärarkåren genom hur de hanterar sina klienter. Dessa grupper har en 
utbildning i hur de hanterar klienter som kanske går till personangrepp och de skiljer på sin egen 
person och sin yrkesroll. Men när det gäller lärare så uppstår ett dilemma därför att en lärare 
särskiljer oftast inte sin person från sin lärarroll. En lärare som upplever sig angripen personligen 
på något sätt, kopplar det till sin lärarroll. Det finns således en oklar professionell identitet. Det 
beteende som anses av lärarna vara ett angrepp på lärarnas roll som ledare är exempelvis att 
elever inte passar tider, stör, pratar på lektioner eller skymfar etc. Colnerud och Granström 
(2002:108) anser att det därför är viktigt att skydda lärarna genom ett yrkesspråk för att ge mer 
professionalitet till lärarrollen. 
 
Rapporter som har gjorts visar även att lärare formar sin lärarroll grundat på sina personliga 
egenskaper. Colnerud och Granström (2002:108) beskriver att det finns vissa önskvärda 
egenskaper som lärarna själva tycker de ska ha. Dessa egenskaper är : flexibilitet, kreativitet, 
positivitet, lyhördhet och ödmjukhet. 
 
Linder och Mortensen (2008:28) frågar sig om det går att bestämma vilka egenskaper som lämpar 
sig bäst för att bli en bra professionell omsorgsperson. Vilka de bästa personlighetsdragen är som 
gör en bra lärare. Författarna menar att det inte finns någon formulering som kan ge svar på det.  
 
Brody och Ehrlichman (1997:3) omringar begreppet personlighet genom att beskriva ett känt 
experiment som gjordes av Milgram 1974. Experimentet beskriver hur människor handlar i olika 
situationer och hur benägenheten var för olika individer att tillfoga smärta. Experimentet gick ut 
på att personer skulle svara på frågor om de svarade fel fick de en elektrisk stöt. Sanningen var 
den att personerna som utfrågades var skådespelare och de fick alltså ingen elektrisk stöt på 
riktigt. Men de som gav stötar var inte informerade om att försökspersonerna var skådespelare. 
Deltagarna fortsatte att ge elektriska stötar, fast de hörde skrik och förstod att deras handlingar 
tillfogade smärta. Experimentet handlade om hur man kunde stå emot eller lyda en auktoritet. 
Trots att det innebar att skada andra om ordern följdes, var det många som fullföljde ordern och 
vred upp strömmen. I ett klassrum handlar det inte om att ge elektriska stötar som tur är, men att 
veta vilken personlighet läraren har och vilket ansvar som innesluts av lärarollen. Det kan öka 
förståelse för eleverna och för lärarrollen, att ha kunskap om hur personligheten spelar in i 
bemötandet av elever och i det interpersonella mötet. 
 

Maltén (2009:40ff) talar även om olika former av makt och auktoritet i klassrummet. Makt kan 
ses som förmågan att påverka och att få saker och ting att hända. Makt kan vara att få genomslag 
för idéer, att uppfylla mål och att övervinna motstånd . En del sociologer menar att ledarskap 
alltid är kopplat till någon slags maktform. Det pedagogiska ledarskapet liknar mest den betingade 
makten eller ett ”transformativt” ledarskap. Ett transformativt ledarskap innebär att ledaren kan 
påverka, förändra tankemönster, övertygelser och handlingssätt hos en beroende part. Maltèn 
(2009:43) använder sig av forskaren Charles Andrains utsagor. Andrain, menar att personlig makt 
är lika med vänlighet, popularitet och charm. Andrain liknar expertmakt vid kunnande, erfarenhet 
och skicklighet. Ett pedagogiskt ledarskap använder båda dessa former av makt i sina 
elevrelationer, menar Maltén. 

Lärare ingår i ett didaktiskt fält tillsammans med elever. Det kan på ett sätt sägas att man formas 
till en unik grupp, som delar en speciell skolas villkor. Men dessa lärare har även en bakgrund, 
och den bakgrunden innebär ofta att de har en lång teoretisk utbildning. Många av lärarna tillhör 
även socialgrupp ett och har därmed en positiv inställning till utbildning. En svårighet är därmed 
att säga att lärarna är representativa för befolkningen i stort. De här lärarna har som grupp en 
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slags medelklasskultur. Betydelsen av det är att dessa lärare ska undervisa allas barn, och det 
innebär barn med andra och olika bakgrunder. Således är det flera perspektiv som bildar en lärare 
och tillför en problematik, menar Arfwedsson och Arfwedsson (2008:182). 

Stensmo (2008:237) anser att för formandet av lärarrollen finns det olika karaktärsegenskaper, 
som består av starka och svaga sidor. Dessa starka och svaga sidor är också utsatta för tidens 
obarmhärtighet och förändras således. Följaktligen får läraren även mer erfarenhet som påverkar 
läarrollen. De lärarkaraktäristika som Stensmo nämner består av olika egenskaper: 

 Entusiasm 

   Behov av struktur  

 Demokratiska kontra auktoritära drag  

 Introversion/extraversion 

 Lärarcentrering eller elevcentrering. 

 En lärare kan vara lågmäld/högmäld. 

Vem blir en god ledare/lärare frågar sig Maltén (2000:59). Handlar det om vissa personliga 
egenskaper och medfödda talanger, då är en lärarutbildning ganska onödig? Då är man född eller 
inte född till ledare/lärare. Maltén anser att det inte är fallet. En ledare behöver istället kunna 
behärska många olika ledarfunktioner som kan uppnås genom utbildning. 

Arfwedson och Arfwedsson (2008: 46) beskriver en forskning som ger direktiv för vad den 
”gode” läraren ska vara expert på. En lärare ska kunna organisera sin undervisning med tonvikt 
på begreppskunskap. Metakognitiva strategier, procedurkunskap och påståendekunskap har 
betydelse i sammanhanget, och dessa handlar då om olika kunskapstyper. 

Dessutom ska lärarna ha en personlighet som lätt får med sig folk. Lärarna ska också kunna vara 
mycket varierande och stimulerande i sitt arbetssätt. Det innebär att de bör använda sig av olika 
undervisningsstrategier. För att en lärare ska kunna det här krävs automatiserade rutiner och en 
överlägsen ämneskunskap. Arfwedsson och Arfwedsson (2008:46) anser vidare att det handlar 
om utopiska föreställningar som en lärare ska leva upp till. 

Arfwedsson och Arfwedsson (2008:49) påtalar att en lärares arbete består av att göra komplexa 
val och handlingar . Dessa val och handlingar görs i skiftande kontexter som hela tiden förändras. 

Sammanfattningsvis kan sägas att personligheten hos människan består av hennes tankar, känslor, 
önskningar och beteenden . Dessa attribut och beteenden relaterar i sin tur till omgivningen. 
Människan inordnar sig i enlighet med normer, regler och förväntningar och spelar sina olika 
roller. Vissa karaktäristika delas med alla människor och vissa är unika för oss själva. 
Personligheten är både stabil och föränderlig över tid. Likaledes samspelar arv och miljö för 
bildandet av vår personlighet. 

Lärarrollen är likaledes en sammansatt roll av olika aspekter såsom utbildning och personlighet. 
Ett uppfyllande av samhällsuppdraget . En stor kunskap om den enskilda skolan behövs för att 
lyckas med sitt uppdrag. Läraren möter en heterogen grupp och ska interagera individuellt med 
var och en av dessa elever, samtidigt som läraren ska se till helheten. Hundratals beslut ska fattas 
varje dag för att dessa möten med var och en ska utmynna i uppfyllande av läroplanens mål. 
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Läraren står alltid inför nya reformer och kunskapssyner. Slutligen ska läraren på ett mirakulöst 
sätt applicera metoder och pedagogik, teorier, beslut och bemöta elever på ett professionellt och 
personligt sätt. Vidare bör professionen innehålla pedagogisk kompetens, ämneskompetens och 
yrkesetisk kompetens. Läraren ska kunna sitt ämne och veta hur detta ska läras ut och slutligen 
måste läraren veta hur barn lär in och vara redo att fostra. Läraren ska inspirera till ett lustfyllt 
lärande som ska ge minnen för livet. Samtidigt som alla ska samexistera i ett handlingsrum, som 
är klassrummet. 

3.10 Tidigare forskning 
 
Granström (2007:17) beskriver sin syn på begreppen lärarskap och ledarskap som indikatorer 
eller vägvisare i yrkesbilden. Granström definierar lärarskap i klassrummet där läraren är den som 
har kunskap om ett ämne. Läraren har också en särskild förmåga som innebär att kunna förmedla 
kunskap. Ledarskap i klassrummet handlar om att ha kunskap om grupprocesser och hur 
interaktioner sker mellan elever/elever och lärare/ elever. Granström (2007:17) beskriver en 
lärares ledarskap i klassrummet som viktigt vad det gäller att kunna hantera de grupprocesser och 
situationer som kan uppkomma. Lärare förmedlar även värderingar. Det är inte möjligt att 
separera lärarskapet och ledarskapet i klassrummet, enligt Granström. 
 
Sjöberg (2011:54) anser att lärarskapet är komplext och att det är omöjligt att fastlägga ett 
lärarideal . Sjöberg påpekar att det möjligtvis går att problematisera hur lärare är eller hur de bör 
vara. 
 
El Gaidi Khalid forskare från KTH i Stockholm har undersökt vikten av reflektion i sin 
avhandling Lärares yrkeskunnande: bildning och reflekterande erfarenhet. El Gaidi Khalid (2007:24) anser 
att det är genom att reflektera över den konkreta och gemensamma erfarenheten som en lärare 
får utökad kunskap som är nödvändig i yrket. 
 
El Gaidi (2007:43) menar att för att undervisning ska få en genomslagskraft är den känslomässiga 
delen i undervisningen lika betydelsefull som den kognitiva delen . En undervisning ska med 
andra ord inte bara vända sig till hjärnan utan även till hjärtat, enligt El Gaidi. 
 
Wedin (2007:15) uttrycker i sin forskning att lärare fortsätter att lära efter att de slutfört sin 
lärarutbildning. De lär i mötet med kolleger, elever och de lär sig även av de förutsättningar som 
den specifika skolan har. En slags hantverkskunskap utvecklas och ett vetande om hur de ska 
undervisa och hantera relationen lärare och elev i klassrumssituationer. 
 
Jons (2008:) tar i sin forskning upp Bubers syn på relationer och i den skolkontexten lärare och 
elev, där han menar att bemötande handlar om interaktioner i sociala relationer. En social relation 
innebär att individerna har en gemensam existens, det finns ett slags sammanhang där människor 
möts. Förhållningssättet däremot handlar om mellanmänskliga personliga relationer med eller 
utan känslobetoning. Det är i de mellanmänskliga relationerna som äkta möten sker enligt Buber. 
 
Jons (2008:66) hänvisar till en avhandling av Geir Karlsen som menar att en dimension av att 
vara lärare bör vara att läraren är personlig men inte privat. En lärare som är privat i sin 
yrkesutövning har ett behov av och en önskan att bli bekräftad. Följaktligen störs relationen 
lärare -elev när en lärare är för privat. 
 
Holmgren (2006:82) beskriver i sin avhandling att klassrumsmiljöer kan tydliggöras som en arena 
för samvaro. Holmgren beskriver två former av denna samvaro. Den första beskrivs som att vara 
i samma rum (dvs. att man är vid- sidan - om varandra) . Den andra miljön beskrivs som ett 
interagerande med varandra (dvs. att- vara - med varandra). Holmgren menar att samvaron i 
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klassrummet oftast handlar om att – vara – med varandra. Innebörden av denna samvaro är 
således frågor och svar, viskningar mellan elever etc. Holmgren (2006:82ff) påvisar att dessa 
former av samvaro inte leder till en utveckling där elever lär sig ansvarstagande. Holmgren anser 
att en rak och öppen kommunikation från lärarens sida öppnar upp etiska möjligheter. 
 
4. Metoddel 
 
4.1 Vetenskapssyn 
Den vetenskapssyn som ligger till grund för den här undersökningen, och inom ämnets karaktär, 
är således hermeneutiken. Patel och Davidsson (2003:28) beskriver hermeneutiken som en 
tolkningslära med en mångfasetterad innebörd. Hermeneutiken kan sägas vara en metodologi 
som framförallt används inom humanvetenskapen. I den här tolkningsläran läggs tonvikt på att 
förstå grundbetingelser för en människas innersta väsen och dess existerande. Hermeneutiken är 
inte avsedd att förklara företeelser utan att förstå och att tolka det som människor uttrycker. 
Patel och Davidsson (2003:27ff) beskriver även positivismen som är en annan vetenskapssyn. 
Positivismen grundar sig på en naturvetenskaplig tradition och står i ett motsatsförhållande till 
hermeneutiken.  
 
Patel och Davidsson (2003:29) påtalar att en hermeneutiker anser att verkligheten för människor 
är av språklig natur. Det är således genom språket, både det talade och det skrivna, som 
hermeneutiken tolkar och förstår mänskliga handlingar och livsyttringar.  
 
Patel och Davidsson (2003:30) menar att en hermeneutiker närmar sig forskningsobjektet utifrån 
ett subjektivt perspektiv. Forskarens förförståelse och de egna tankarna, den egna kunskapen och 
de egna känslorna är en tillgång i detta forskningssammanhang. 

4.2 Val av metod 

Valet föll på ett kvalitativt undersökningssätt och avsikten var att genomföra kvalitativa 
intervjuer. Svedner och Johansson (2001:24) intygar att den här metoden anses vara den bästa för 
att få fram attityder och värderingar. En kvalitativ intervju ger ett dataunderlag som bäst 
överensstämmer med syftet till den här undersökningen.  

Patel och Davidsson (2003:78) anser att det finns flera syften i det kvalitativa undersökningssättet. 
Ett syfte är att belysa och upptäcka egenskaper i respondentens livsvärld, ett annat syfte kan vara 
att få reda på hur en respondent uppfattar ett visst fenomen. Patel och Davidsson (2003:78) 
beskriver att en kvalitativ intervju ger utrymme för respondenter att svara med egna ord. Syftet 
med den här undersökningen kunde således bäst utforskas med den kvalitativa intervjun. I den 
kvalitativa intervjun kunde respondenterna i studien på bästa sätt uttrycka sina attityder och 
personliga erfarenheter. Svedner och Johansson(2001:26) förklarar att genom intervjun kommer 
respondenten att presentera sitt personliga synsätt. 

Ett annat sätt att angripa en studie är att be respondenter fylla i en enkät. Det skulle vara svårt att 
få fram svar på ett adekvat sätt genom enkäter, vad det gäller den här studien. Patel och 
Davidsson (2003:69) informerar om den kvantitativa metodens begränsningar. Enkäter handlar 
precis som intervjuerna om respondenternas vilja att svara eller inte svara på en fråga. En skillnad 
med enkäter kan vara att det är svårare att motivera en respondent att svara på frågorna. 
Svårigheten ligger i att det inte finns en närvarande intervjuare som kan ge följdfrågor. 
Tillvägagångssättet med enkäter är således annorlunda. Svedner och Johansson (2001:28) menar 
att med enkäter får man bred men ytlig information. Följaktligen ansågs en kvantitativ metod 
vara mindre bra för den här typen av undersökning . Svedner och Johansson (2001:28) skriver att 
enkätmetoden passar bättre för att undersöka fakta och samband. Det kan handla om samband 
mellan ålder och yrkesutbildning.  
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Svedner och Johansson (2001:28) påvisar att en kvalitativ intervju kan ge mer relevant 
information än en enkät ger. I den här undersökningen gällde det att få reda på lärares olika 
uppfattningar ifråga om personlighet och lärarroll. 

Bell (2009:158) beskriver flera fördelar med den kvalitativa metoden. En fördel är att intervjuer 
ger en stor flexibilitet. Det är möjligt att följa upp olika idéer. Det finns andra fördelar med 
metoden såsom att det i intervjun går att ställa följdfrågor, se till respondentens känslor och 
mimik. Svaren kan därmed fördjupas och få fler dimensioner. 

Frågorna till den här undersökningen har formulerats på ett sådant sätt att respondenterna får 
möjlighet att ge öppna svar. Respondenterna ges även tillfälle att fritt berätta i en kvalitativ 
intervju, till skillnad mot en kvantitativ metod och med enkätfrågor . Den kvalitativa intervjun 
kan förtydligas genom att ge respondenterna följdfrågor, och det har gjorts i den här 
undersökningen. 

Svedner och Johansson (2001:26) ger värdefull information om hur en kvalitativ intervju ska gå 
till. De menar att man ska undvika varför -frågor, och att det kan vara svårt för respondenter att 
svara på abstrakta frågor. Svedner och Johansson (2001:26) menar att respondenten får beskriva 
vad han eller hon har gjort och hur de gjort det. I den här beskrivningen som görs av 
respondenterna kan det finnas svar på varför- frågorna. En inställning som intervjuaren har är att 
få så uttömmande svar som möjligt och att respondenterna fritt ska berätta. Undersökningen 
följde formen av att ha öppna frågor och att det gavs tillfälle till fritt berättande. 

Svedner och Johansson (2001:25) påpekar att en intervju kan gå fel på två sätt: det ena är att den 
som intervjuar vinklar frågorna eller filtrerar genom sina egna åsikter, det andra är att den 
intervjuade av olika skäl inte är sanningsenlig. 

Det är viktigt i det här sammanhanget att få de som blir intervjuade att känna sig avslappnade. 
Svedner och Johansson (2002:269) nämner att i en kvalitativ intervju är det respondenten som 
ska ge sin personliga syn och ge uttryck för sina personliga ställningstaganden. 

Patel och Davidsson (2003:118) beskriver att det inom den kvalitativa undersökningsmetoden 
kan finnas individuella varianter och tolkningar av metoden. En forskare kan således utforma sin 
unika tolkning av den här kvalitativa metoden. Följaktligen var det många fördelar som ledde 
fram till att den kvalitativa metoden valdes för den här studien. 

4.3 Urval 

Undersökningen valdes att göras genom att se utifrån lärarperspektiv, hur lärarna ser på sin egen 
personlighet och utbildning i förhållande till lärarrollen. De pedagoger som tillfrågades uppgick 
till 16 stycken. Bortfall var 6 stycken. Avsikten var att intervjua 12 stycken varav två stycken 
skulle vara kontrollgrupp. En tolkning av orsaker till bortfallet ges i metoddiskussionen. De som 
slutligen intervjuades var 10 stycken. Respondenterna hade tillfrågats tidigare men på grund av 
sommarlov och jullov var det svårt att genomföra dessa intervjuer. Därmed uppstod ett visst 
bortfall. Några av lärarna fanns sedan tidigare i kontaktnätet och just den personliga kontakten 
underlättade tillgängligheten. Det blev lättare att organisera en tid som passade för intervjun, när 
den personliga kontakten redan var upprättad. En tanke var att intervjua olika grupper av lärare 
som hade gått olika lärarutbildningar. Svårigheter fanns att hitta lärare som gått den nuvarande 
lärarutbildningen och som nu arbetade som lärare. I urvalsgrupperna finns inga lärare som gått 
den nuvarande utbildningen. Det handlar förstås om att urvalet var begränsat. Urvalet bestod 
således av olika pedagoger såsom lärare i grundskolan, fritidspedagoger i grundskolan och 
förskollärare både i grundskolan och inom förskoleverksamhet. 
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Urvalet till studien består av 10 pedagoger som kommer från tre olika skolor och en förskola. Två 
av skolorna ligger i en mellanstor stad i Sydsverige och den tredje ligger i en större stad även den i 
Sydsverige. Förskolan ligger i en mellanstor stad i Sydsverige. Respondenterna arbetar i olika 
åldersgrupper inom grundskolan och förskolan. 

Pedagog 1 
 
En lågstadielärare som har arbetat som lärare sedan 80-talet. Hon undervisar barn i årskurs 1-2 
(åldersintegrerad klass) på en mellanstor skola. Skolan är situerad i en mellanstor stad i 
Sydsverige. 
 
Pedagog2 
 
En fritidspedagog och lärare för de tidigare åren. Hon har jobbat som fritidspedagog sedan 70-
talet och är lärare i skolan sedan 2000-talet. Hon undervisar barn i en (åldersintegrerad klass) 
årskurs 1-2. Skolan är mellanstor och den är situerad i en mellanstor stad i Sydsverige. 
 
Pedagog 3 
 
En 1-7 lärare som undervisar i årskurs 5 i en större skola. Skolan är situerad i en större stad i 
Sydsverige. Läraren har arbetat som lärare sedan 90-talet. 
 
Pedagog 4 
 
En förskollärare som har arbetat sedan 70-talet. Hon undervisar i en förskoleklass . Skolan är en 
liten skola som är situerad i en mellanstor stad i Sydsverige. 
 
Pedagog 5 
 
En lågstadielärare och speciallärare. Hon har arbetat som klasslärare. Hon är nu speciallärare för 
barn i årskurs 1-3 i en större skola. Skolan är situerad i en större stad i Sydsverige. 
 
Pedagog 6 
 
En förskollärare som har arbetat inom förskolan sedan 70-talet. Hon arbetar med barn från 
åldrarna 1-3 år. Förskolan är situerad i en mellanstor stad i Sydsverige. 
 
Pedagog 7 
 
Hon arbetade som barnskötare under 70-talet, för att sedan vidareutbilda sig till fritidspedagog 
och har arbetat sedan 90-talet som fritidspedagog. Hon arbetar i en förskoleklass i en liten skola i 
en mellanstor stad i Sydsverige. 
 
Pedagog 8 
 
En förskollärare som undervisar i en förskoleklass. Han har arbetat sedan 70-talet med barn. 
Skolan är en mellanstor skola och ligger i Sydsverige i en mellanstor stad.  
 
Pedagog 9 
En mellanstadielärare som undervisar i årskurs 3 (åldershomogen klass). Hon har undervisat 
sedan 80-talet. Hon är lärare på en mellanstor skola i en mellanstor stad i Sydsverige 
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Pedagog 10 
En fritidspedagog som har arbetat inom yrket sedan 70-talet. Hon arbetar med barn i årskurs 1-2 
(åldersintegrerad klass). Skolan är en mellanstor skola och är situerad i en mellanstor stad i 
Sydsverige. 
 

Bell (2006:116) beskriver tidsfaktorn som en grund till begränsning av en undersökning, och i 
vilken utsträckning det går att kontrollera resultatet. Att kontrollera resultatet innebär att genom 
användandet av olika metoder i undersökningen finns det fler perspektiv att se resultatet ifrån. 

Vidare beskriver Bell (2006:147) svårigheter med att göra slumpmässiga urval när tiden är 
begränsad. De urval som gjorts är således tillfälliga och beroende av hur de tillfrågade var 
hörsamma till att vara deltagare i den här undersökningen. Att göra ett slumpvist urval blev 
opraktiskt på grund av att det inte fanns ett stort urval att tillgå från början. Bell (2009:148) 
beskriver ett sätt att göra urval på är att göra en slumptalstabell. En slumptalstabell innebär att en 
princip används som leder till att varannan person på listan blir utvalda, på ett slumpvist sätt. Det 
kunde inte göras inför den här studien på grund av för litet urval.  

4.4 Avgränsning 

Avgränsningen gjordes således genom att se på lärarroll och personlighet utifrån lärarnas 
synvinkel, inte från elevernas, som det redan finns undersökningar om. Avgränsningen omfattade 
bara lärarrollen. Lärarollen i sin tur innefattas av en relationell aspekt där mötet med elever ingår. 

4.5 Genomförande 

Bell (2009:147) menar att alla forskare är beroende av människors tillgänglighet och att i mindre 
undersökningar får man göra det bästa av det som är till förfogande av tid och deltagare. 

Det är förstås lite av ett dilemma att ta av lärarnas dyrbara tid. Bell (2006:168) nämner även att 
det är viktigt att ta hänsyn till respondenternas behov och önskemål när det gäller tid och plats 
för intervjun. En anpassning har därmed gjorts för att tillmötesgå respondenterna och göra 
tillgängligheten större. De första intervjuerna utfördes inför ett stundande sommarlov, det i sin 
tur medförde att bara ett fåtal intervjuer kunde genomföras. Resultatet av dessa intervjuer gav för 
lite underlag till studien. Valet blev därmed att fortsätta undersökningen efter sommaren för att 
utöka underlaget och få med fler intervjuer. Det innebar några bortfall. Undersökningen 
återupptogs under hösten och de flesta intervjuerna genomfördes vid lämpliga tillfällen. Ett 
liknande bortfall uppstod vid jul. 

Kontakter knöts med respondenterna och tider avsattes för intervjuer. Respondenterna 
meddelades om syftet med intervjun och de tillfrågades om de hade något emot att intervjun 
spelades in. Det bekräftades att respondenterna skulle få vara anonyma och att allt material skulle 
behandlas konfidentiellt. Syftet med intervjun klargjordes och information gavs om vad resultatet 
skulle användas till. Intervjuerna och resultatet skulle användas endast till studien ifråga. 
Respondenterna blev informerade om att intervjuerna från inspelningen skulle raderas, när allt 
hade nedskrivits och säkerhetsställts från inspelningen. 

Intervjuerna pågick i de flesta fall i avskilda rum, som respondenterna valde. I ett fall gjordes 
intervjun hemma hos intervjuaren och i ett annat fall gavs intervjun på en restaurang. 
Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ner. När de första intervjuerna gjordes skrevs stödord 
ned som ett komplement till inspelningen med diktafon. Det gjordes för att säkerställa 
informationen, ifall tekniska problem skulle uppstå. Intervjuerna skrevs ned ordagrant men bara 
det som ansågs vara relevant för frågeställningen användes sedan i studien. Dessa intervjuer 
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pågick från ungefär 40 minuter till två timmar, därmed skalades en del av sidodiskussionerna 
bort. Intervjuerna är samtalsliknande. Det innebar att intervjufrågorna inte följdes ordagrant och 
att det gavs olika följdfrågor till olika respondenter, beroende av hur samtalet fortskreds. 

Frågorna var stöd till intervjun men förtydligades med följfrågor som ställdes olika från 
respondent till respondent. Intervjuerna skrevs sedan ner och när dataunderlaget hade 
säkerhetsställs raderades intervjuerna från diktafonen. Materialet tolkades och analyserades 
utifrån syfte och frågeställning.  

4.6 Kritisk granskning av metod 

Svedner och Johansson (2001:27) påtalar att ett problem med att intervjua kan vara att 
intervjuaren är så ivrig att säkerhetskälla rätt svar att de egna förväntningarna och värderingarna 
skymmer vad som är respondenternas egentliga svar. Vid något tillfälle fick respondenten hjälp 
genom att ordet sades före respondenten hade svarat. En medvetenhet om denna skevhet gjorde 
att resultatet och analysen inte påverkades. 

En annan svaghet i metoden är att det tar mycket tid i anspråk. Bell (2006:158) skriver att det 
innebär att det kanske blir få intervjuer. Under arbetets gång upptäcktes att det blev svårt att vara 
rättvis i materialanvändandet. De intervjuer som blev gjorda i slutet fick mindre uppmärksamhet 
och bearbetning än de som gjordes i början av studiens genomförande.  

Bell (2006: 167) beskriver den här metoden som relativt subjektiv och att det lätt kan uppstå 
skevheter. Dessa skevheter kan då vara: att en påverkan av respondenten sker omedvetet, 
intervjuaren har förutfattade uppfattningar, ordval och språkval kan även påverka i en riktning 
som frågeställaren inte är medveten om.  

Bell (2006:161) menar att det gäller att få ut den information som det finns behov av för 
undersökningen. Det innebar att samtalets bredd och mängd i den här undersökningen kunde bli 
både långt och mycket information gavs av respondenterna. Information som utvanns från dessa 
samtal handlade inte alltid om frågeställningen och vid de tillfällen som sidospår utvecklades, 
styrdes samtalet in på ämnet igen. 

Bell (2006:169) skriver att processen med intervjuer är lång eftersom det tar tid att planera, 
genomföra och att bearbeta. Vidare ger övning mer färdighet. Intervjuerna blev därmed tydligare 
och mer fokuserade efterhand som det gjordes fler. Men en kritisk bedömning i efterhand är att 
det utdragna arbetet med studien gjorde att de sista intervjuerna kanske inte blev lika mycket 
bearbetade som de första. Under de första intervjuerna skrevs allt ner och mer arbete lades på att 
tolka svaren, mot de intervjuer som gjorde under studiens senare hälft. Det handlar återigen om 
en tidsbegränsning och att studiens omfattning inte kan bli hur stor som helst. 

Antalet intervjuer kan inte bli hur många som helst, av naturliga skäl, men tillförlitligheten avgörs 
inte av antalet. Svedner och Johansson (2001:41) menar att när forskaren analyserar en 
uppfattning är det inte individen som forskaren analyserar i resultatdelen utan det är 
uppfattningen som respondenten har gett. Svedner och Johansson (2001:41) påtalar att det är 
bättre att välja lärare med olika erfarenhetsbakgrund och att endast intervjua flera personer så 
länge det kommer fram nya uppfattningar. Det framstod därmed som att fler intervjuer inte 
skulle ge nya uppfattningar än de som redan framkommit i undersökningen. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Det är av betydelse att ställa krav på validitet och reliabilitet i forskningssammanhang.  
Hartman (2003:44) påtalar att validiteten innebär att materialet ska stämma väl överens med 
problemformuleringen. Hartman (2003:44) förklarar vidare att validiteten handlar om en 
avgränsning av forskningsmaterialet som sedan speglas i en resonans mellan material och 
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problemställning. I den här studien anses det finnas validitet därför att problemformuleringen 
och materialet samstämmer. 
 
Patel och Davidsson (2003:103) påpekar att för ett arbete ska ha en god validitet gäller det inte 
bara datainsamlingen utan hela arbetet ska ha denna validitet. Den kan yttra sig i förförståelsen 
hos den som utför forskningen och hur forskaren använder sin förförståelse i 
forskningsprocessen. Patel och Davidsson (2003:103) menar att alla delar i forskningsprocessen 
ska ha god validitet. Patel och Davidsson (2003:106) skriver att det är vikigt att veta vilka val 
forskaren gör i denna process eftersom varje kvalitativ studie är unik. Följaktligen beskrivs de val 
som gjordes i undersökningen, för att påvisa validiteten. Patel och Davidsson (2003:103) påtalar 
även att validiteten avgörs av att det finns ett stort dataunderlag, för att därigenom kunna göra en 
tolkning av respondenternas livsvärld. 
 
Hartman (2003:44)förklarar att reliabilitet innebär att all data som samlas in anses vara tillförlitlig. 
De data som har samlats in genom intervjuer anses då ha reliabilitet för studien. Intervjuerna blev 
inspelade. Det resulterade i att intervjuerna kunde höras ett flertal gånger för att det som sades 
hade uppfattas korrekt. Hartman (2003:45) menar att vad respondenterna minns kan vara 
beroende av olika intressen som finns i sammanhanget. Hartman (2003:45ff) lär ut 
samtidighetskriteriet som innebär att bedöma värdet av källan och relationen till den tid som har 
förflutit, om en fråga ställs där respondenten måste hämta information från minnet. I den här 
studien har respondenterna själva beskrivit vissa svårigheter att minnas alla detaljer. Reliabiliteten 
anses vara tillförlitlig för den här unika undersökningen. Dock är den inte generaliserbar. 

4.8 Forskningsetik 

I metodböcker framhålls vikten av att följa etiska krav. Det handlar om att ge information om 
arbetes syfte och vad informationen ska användas till. Johansson och Svedner (2001:23) nämner 
att det är viktigt att ha en respektfull hållning till respondenten för att därigenom få en 
förtroendefull situation. Den visionen var dominerande i mötet med respondenterna. 
  
Respondenterna fick muntlig information om vad den här studien syftade till och hur materialet 
skulle användas. Hartman (2008:129) menar att forskare bör informera muntligt eller ännu hellre 
skriftligt. Deltagarna i intervjun informerades om studiens syfte och uppläggning. 
Respondenterna informerades att det skulle göras en intervju som skulle ta en viss tid och att 
frågorna inte var av stötande eller känslig natur. Bell (2006:145) påtalar att det är en självklarhet 
att stötande frågor inte ska finnas med. En känslig fråga kan förstås vara olika för olika personer. 
Bell (2006:145) menar att en känslig fråga kan vara om ålder och att det är bättre att ha 
ålderskategorier. Forskare sätter ibland känsligare frågor i slutet av frågeformuläret med 
innebörden att respondenterna eventuellt väljer att inte svara på dessa frågor, man har då i bästa 
fall fått svar på de frågor som gavs i början av intervjun. Det framkom inte huruvida 
respondenterna ansåg att några frågor var känsliga, men intentionen i den här undersökningen 
var att inte använda frågor av känslig natur. 

Respondenterna i den här undersökningen hade full valfrihet att avbryta intervjun om den önskan 
hade infunnit sig. Respondenternas konfidentialitet säkrades. Bell(2006:57) beskriver att 
begreppet konfidentialitet innebär att respondenterna inte ska kunna identifieras. Respondenterna 
delgavs att de skulle få vara anonyma och att materialet från intervjuerna bara skulle användas i 
den här studien. Hartman (2008:130) beskriver det som ett krav på konfidentiell behandling av 
uppgifter om personer och organisationer. Och att det material som samlas in bevaras på ett 
sådant sätt att inte obehöriga får tillgång till det.  
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Respondenterna informerades om att intervjuerna skulle spelas in och tillfrågades om de hade 
något emot att bli inspelade. Bell (2006:165) nämner vikten av att de som intervjuas har rätt att få 
reda på vad man ska göra med inspelningen och vilka som har tillgång till den och hur länge den 
ska bevaras. Respondenterna fick vidare information om att all data skulle raderas efter 
användning. 

En medveten och övergripande läsning av Högskolan Dalarnas forskningsetiska anvisningar och 
principer (se bilaga) gjordes i samband med insamling av material till undersökningen. 

Valet gjordes att inte sända ut missivbrev som enligt dessa etiska principer är brukligt. Ett 
missivbrev innebär att det i skriftlig form står detsamma som respondenterna i den här studien 
fick muntlig information om. Eftersom de kontaktades personligen, därmed kändes ett brev 
överflödigt och onödigt. Det skulle således fördröja processen att påbörja intervjuerna. 
Respondenterna fick i egentlig mening samma information som brevet hade gett och därmed 
uppfylldes de etiska principerna. 

Bell (2006:54) påtalar att det är bra att få respondenternas samtycke och att de ska få tid att tänka 
igenom om de vill delta eller inte. Ett missivbrev kan ge dem tid att läsa och få en inblick i 
undersökningen, men det är inget krav att sända ut ett sådant. Bell (2006:53) beskriver att i den 
akademiska världen har etiska regler och forskningskontrakt använts sedan länge. Det har ofta 
krävts informellt samtycke från respondenterna för mindre undersökningar och projekt medan 
det för större undersökningar har krävts formellt samtycke. I den här undersökningen gav 
respondenterna sitt informella samtycke.  

Bell (2006:54) menar att upprätta ett samtycke är det viktigaste och att respondenterna ska få tid 
att tänka igenom om de vill delta i en undersökning eller inte. I den här undersökningen som 
gjordes under en relativt lång tidsperiod, fanns det tid för respondenterna att tänka igenom om de 
ville vara med eller inte. Respondenterna fick därmed all nödvändig information för att delta utan 
etiska förbehåll. 

5. Resultatbeskrivning 

Resultat av studien redovisas under den här rubriken. De pedagoger som intervjuades var tio 
stycken. Åtta stycken var kvinnor och två stycken var män. Lärarna som intervjuades har utbildas 
till olika pedagogiska tillhörigheter. De pedagogiska tillhörigheterna är lärare i grundskolan, 
fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare. Respondenterna kommer från olika skolor och 
förskolor i Sydsverige. Namnen på respondenterna har inte skrivits ut för att bevara 
anonymiteten. Åldrarna hos respondenterna finns inom ålderspannet 34 -64 år och nämns inte 
individuellt.  

Det som är relevant för undersökningens problemformulering har använts från de nedskrivna 
intervjuerna. Redogörelsen är ordagrann för den nedskrivna informationen när citat används, 
men inte i sammanfattning av respektive respondents resultat från frågorna. Friheten har tagits 
att skriva om vissa ord från talspråk till skriftspråk exempelvis ”sen” till ”sedan” . Talspråk har 
varit skrivformen vad det gäller ”dom” och det har således inte omvandlas till skriftspråk.  

Respondenterna benämns i resultatredovisningen som pedagoger och med förkortning P1-P10. 
Vid citaten skrivs det ut pedagog 1 o.s.v. Det är tio pedagoger där p:et står för pedagog och 
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siffran står för i vilken ordningsföljd intervjuerna gjordes. P1står för den första som blev 
intervjuad och P10 står för den sista som blev intervjuad.  

Det antal år som varje pedagog har arbetat inom undervisning/barnomsorg benämns bara 
ungefärligt och då i form av 70-talet, 80-tal etc. Likaledes finns det nedskrivet vilken 
utbildningsform varje respondent har utbildats inom såsom lågstadielärare eller 1-7 lärare etc. Det 
i sin tur är beroende av när de gick lärarutbildning och vilken utbildningsform som fanns vid 
tillfället. För detaljerad information om respondenterna se avsnittet urval i metodavsnittet. 

Frågorna som ställdes till de tio respondenterna var indelade i fyra olika områden.  

Det första området som redovisas handlar om respondenternas bakgrund innan lärarutbildning, 
ledarskapserfarenheter och eventuella förebilder. Området beskriver till viss del erfarenheter som 
har ledsagat respondenterna till yrkesvalet och därmed till en lärarutbildning. I det första området 
beskrivs även vilken typ av lärarutbildning som respondenterna gick. 

Det andra området som redovisas är lärarutbildningens utformning bl.a. praktik och teori i 
förhållande till varandra. Resultatet visar upp på vilket sätt respondenterna påverkades av 
lärarutbildningen och om densamma har tillfört något i deras lärarroll.  

Det tredje frågeområdet handlade om personlighet och hur respondenterna såg på personligheten 
i relation till sin lärarroll. Avslutningsvis i det fjärde frågeområdet redovisas lärarrollen och 
respondenternas egen syn på sin lärarroll idag. 

Svaren som sammanställts i resultatredovisningen är i vissa fall mer utförliga för en del av 
respondenterna. Det beror på att vid vissa tillfällen har det kommit fram mer under intervjuerna. 
Det som har varit relevant för att få en så bred tillförlitlighet som möjligt har medtagits. I något 
fall har respondentens svar inte tagits med eftersom svaret inte responderade till frågan. I ett 
annat fall ställdes inte en fråga till respondenten. Genom att lyfta fram vissa svar har syftet varit 
att ytterligare belysa respondenternas attityder och därmed ge undersökningen ett mervärde. 

5.1 Resultat av ledarskapserfarenhet och förebilder 

Det första området handlar om ledarskapserfarenhet innan lärarutbildningen påbörjades. 
Respondenterna hade skilda erfarenheter. P2 har haft direkt ledarskapserfarenhet inom 
kolloverksamhet och hon har även varit ledare för fritidsledare inom fritidsverksamhet. P1 har 
haft en ledarliknande position i sin familj som äldsta syskonet. Ett naturligt yrkesval för henne var 
läraryrket. P5 har haft ledarliknande funktioner i sin familj såsom mammarollen. P3 har varit 
ledare inom fotbollsverksamhet och där verkat som tränare. Han har även varit gruppchef inom 
militärväsendet innan han gick sin lärarutbildning. P3 menar att valet till lärare handlade mer om 
ämnesintresse än intresse av att vara ledare. P4 valde yrket på grund av ett intresse att arbeta med 
människor och har på det sättet kommit in i yrket. P6,P7,P10 och P5 har inte haft någon formell 
ledarskaperfarenhet innan utbildningen till pedagog påbörjades. P8 har däremot deltagit i en 
utbildning som hade en ett visst innehåll av ledarskapspotential, innan lärarutbildningen 
påbörjades. 

Förebild innan lärarutbildning 
För att få reda på om respondenterna hade haft någon förebild innan de påbörjade sin utbildning 
ställdes den frågan. Det här gällde även under och efter lärarutbildning.  
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P1 har inte haft någon direkt förebild under sin lärarutbildning men hennes föräldrar var båda 
lärare. P1 hade emellertid en förebild när hennes egna barn började i skolan. Den läraren blev en 
förebild genom sitt uttryck av säkerhet, och att den här läraren förmedlade att hon kunde sitt 
yrke. På det sättet blev den läraren en förebild. Däremot under den egna skoltiden var det ingen 
som gav ett bestående intryck. P2 har haft ett flertal förebilder, en svensklärare och en 
fritidsledare. P3 beskriver sina föräldrar som stora förebilder. P4, P5 och P6 har inte haft några 
direkta förebilder. P4 menar att människor som är tydliga och som det är möjligt att se vad de 
står för är förebilder för henne. De som är tydliga i sitt sätt att vara. P7 hade en föreståndare som 
stod för många goda idéer och var mycket duktig i sin yrkesroll. Respondenten menar därmed att 
förebilder kan vara människor med bra idéer. P8 hade en syster som var förskollärare som 
eventuellt har varit en förebild. P9 hade en förälder som var lärare och en syster som är lärare. 
P10 har haft en förpraktik innan sin pedagogutbildning, på den praktikplatsen fanns en 
fritidspedagog som hon kommer ihåg, men vet inte direkt om han var någon förebild. 
 
Pedagog 2 
       Han var en ny sorts människa och var öppen för nya idéer.  
 
Pedagog 3 
       Förebild, nummer ett är farsan. Min förebild är ju pappa sedan jag var liten knodd. Stora, stora 
       pappa. Han var kung, kunde allt veta allt, och han var också lugn och behärskad men väldigt tydlig. 
 
Pedagog 4 
       Nej, ingen direkt men människor som är tydliga. Jag vet vad de står för.  

5.2 Utveckling av lärarledarskap/ledarskap 

Intervjun fortsatte med frågor om vad respondenterna gjort på ett professionellt och personligt 
plan för att utveckla sitt lärarledarskap/ ledarskap. En fråga utreder hur respondenterna anser att 
de har utvecklas i sitt lärarledarskap och på vilket sätt de har använt sitt lärarledarskap. 

P1 beskriver sina olika roller både som privatperson och i yrkesrollen och vilket sätt båda dessa 
roller inflätas i varandra. P2 menar att man får hjälp på vägen i sitt ledarskap. P4 anser att det är 
viktigt att få ny inspiration i läraryrket för att få ny energi. Det gäller även att fånga barnens 
intresse. Således ger kompetensutbildning inspiration och energi. Följaktligen är det är viktigt ha 
lusten kvar till sitt jobb och att inte bli tjatig som annars påverkar barngruppen. P5 uttrycker att 
genom arbetet med barn ökar en förståelse om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det 
gör att utveckling sker hela tiden menar respondenten. P6 menar att genom själva arbetet med 
barn kommer fler förverkliganden om hur man ska vara som pedagog. P8 menar att åldern är en 
tillgång ju äldre någon blir . Och att åldern ger en viss personlig auktoritet och pondus 
Innebörden av det är att en annan respekt ges. P9 att det är genom eleverna som det går att utläsa 
hur en undervisning fungerar och att det handlar om bemötandet av elever såsom att vara vänlig 
och tydlig. Flera av respondenterna påtalar även vikten av att lära sig av sina kolleger för att 
utvecklas i yrkesrollen. 

Pedagog 1 
        Det privata får hänga med eftersom man är ledare i det professionella, då kommer det sen in på det 
        privata. Man vill ha koll på saker, vara med och styra hemma och i familjen. Yrkessjukdom att man  
        vill vara med och organisera upp det. Jag kan sedan säga att sedan jag fick barn utvecklades man som 
        ledare ett steg till på något sätt. Som professionell växer man i det och hittar ett slags ledarskap som     
        passar en själv, man lär av sina misstag. Så förändrar sig ju den här ledarrollen med tiden. 
 
Pedagog 5 
        Man lär sig väldigt mycket när man jobbar, med barn, om ledarskap. Vad som fungerar och vad som 
        inte fungerar.    
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Pedagog 6 
       Ja, det hoppas. Ja, det har jag. Jag har ju börjat och jobba naturligtvis och sett hur andra betedde sig. 

5.3 Lärarutbildningen 

Lärarutbildningens utformning 
Respondenterna har deltagit i lärarutbildning under olika tidsepoker främst 70- och 80talet. En 
del av respondenterna har gått sin lärarutbildning under 90-talet. En av respondenterna har 
vidareutbildat sig under 2000-talet till lärare. Utformning av utbildningen skilde sig åt beroende 
av vilken tidsepok som respondenterna gick sin utbildning. Tidslängden varierade från 2.5 år till 
3.5 år. Ett par av informanterna var också tvungna att ha såkallad förpraktik innan de kunde bli 
antagna på sina utbildningar. Det innebar att de skulle ha haft en praktikplats inom 
barnomsorgen under en termin innan de blev antagna till förskollärarutbildning. Efter 
lärarutbildningen har avslutats har två av respondenterna vidareutbildat sig. Ett flertal av 
respondenterna har även tagit del av olika slag av kompetensutbildning. 
 
Praktik och teori skilde sig åt hos respondenternas olika typer av lärarutbildningar. I några fall var 
det praktik på olika skolor och med olika handledare. Praktiktiden pågick i princip varje termin 
men var kortare i början av lärarutbildningen och längre de sista terminerna. För de flesta av 
respondenterna var det mer än 15 år sedan de gick sin lärarutbildning. 
 
Handledare som förebild 
På frågan om handledare inom respektive utbildning hade påverkat respondenterna, kände de 
flesta att de hade blivit påverkade på något sätt, både av att se goda exempel och avskräckande 
exempel. Någon hade haft en väldigt bra handledare. Flera av respondenterna har i de flesta fall 
tagit intryck av duktiga lärare och deras arbetsätt, under praktiktiden. P1 beskriver sin praktik och 
handledare. P2 var anställd som fritidpedagog sedan många år, och vidareutbildade sig sedan till 
lärare på 2000-talet. Hon gjorde därför sin praktik på samma skola som hon jobbade som 
fritidspedagog på. Och hennes handledare var en kollega. P3 anser att handledarna inte gjorde 
något avtryck i hans eget sätt att vara som lärare. Det som var bra var den feedback som de gav 
honom. P4 har påverkats av bra förhållningssätt som hon mött under sin praktik. P5 hade en 
mycket duktig handledare på den längsta praktiken, och respondenten lärde sig mycket under den 
praktiktiden. P6 hade en duktig metodik och - pedagogiklärare, som var jordnära och hade 
mycket erfarenhet.P7. P8 ansåg att de som var handledare under praktiken var bra allihop. Men 
han hade en mentor på lärarutbildningen som gav ett speciellt intryck och hade en stor kunnighet. 
P8 menar att den handledaren var seriös och kunnig och det imponerade mycket. P9 refererar till 
en musiklärare som gjorde ett starkt intryck. Han utmärkte sig med humor och engagemang. De 
lektioner han gav var varierande och han lyckades fånga intresset hos studenterna. P9 beskriver 
även en indirekt förebild från sin egen skoltid. En mellanstadielärare som gjorde denna tid i 
skolan som den roligaste under hela grundskolan.  
 
Pedagog 1 
.       Vi hade olika då och det kan man tycka är bra, så vi fick se flera olika lärarpersonligheter. 
Pedagog 3 
        Inte mycket. Jag hade nog bra handledare men jag tror inte att någon av dem hade blivit någon 
        eftersträvansvärd förebild som jag medvetet funderade på när jag började jobba. Det var nog mest 
        att man var nöjd med den feedback man fick. 
Pedagog 4 
        Det påverkades man av så klart. Men det var ingen man kände så där wow, men sedan ute på 
        praktiken man träffar människor som brinner för sitt jobb och så där ska man bli, ofta är det 
        förhållningssättet. 
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Pedagog 5 
       Det var ju skiftande naturligtvis. Men jag hade en väldigt bra handledare på min längsta praktik. Hon 
       var jätteduktig och jag lärde mig mycket på den praktiken.   
 
En följdfråga ställdes vad det var som gjorde den här handledaren duktig. 
Pedagog 5 
        Hon var en duktig lärare, klar och bestämd, snäll och rolig. Liksom, alltihop på en gång. 
 
Lärarutbildningens påverkan 
När det gäller frågan om huruvida lärarutbildningen har förändrat något hos respondenterna 
beskriver de flesta att de har genomgått en viss förändring. De anser däremot att det är svårt att 
se om förändringen är orsakad av själva lärarutbildningen. Det kan handla om att de flyttade 
hemifrån och på så sätt genomgick en stor omställning i sitt liv. Betydelsen av lärarutbildningens 
inflytande var olika hos respondenterna. Det handlade dels om när utbildningen påbörjades och 
dels om vilka saker som hände parallellt i respondenternas liv. Det kunde handla om frigörelse 
och självständighet. Att flytta hemifrån och komma in i andra miljöer. Det sociala livet som de 
lärarstuderande innefattades i verkade ha en stor betydelse. Respondenten P3 beskriver hur han 
påverkades av det sociala livet som fanns omkring högskolan. Han menar att de diskussioner som 
fördes i skolan var distanserade från hans egen erfarenhet. Och det var tillsammans med 
kurskamrater som hade egna barn, och i de här diskussionerna på fritiden som kunskapen 
fördjupades och kunde knytas till de egna erfarenheterna. Således förändrades respondenten mer 
av den sociala omgivningen som han deltog i under sin lärarutbildning än av själva utbildningen. 
 
Pedagog 1 
       Nu kan jag inte säga någonting men då kanske det var något. Jag var 23 år och flyttade långt hemifrån. 
       Det har kanske med hela självständighets… och personligheten att göra också, men det hör ihop. 
       Det är klart att jag säkerligen förändrades under den här tiden men det kan jag inte svara på idag 
Pedagog 2 
       När jag gick lärarutbildning var jag mogen för det, eftersom jag var mycket äldre. Jag fick också nya   
       Arbetsuppgifter efteråt.  
Pedagog 3 
       Så det jag lärde mig mest under de här tre och halvt åren det skedde efter lektionstid. Det sociala  
       umgänget gav mig oerhört. Jag vill påstå att jag inte blev lärare förrän de här sista åren. Jag var inte  
       lärare när jag gick ut min lärarutbildning. För mig var det en ren mognadsgrej. Det är först de här sista 
       3-4 åren som jag kan säga att jag har full koll på det jag gör. 
Pedagog 4 
       Ja, det är klart att den gör, man känner när man gått en utbildning att det blir en liten status. Nu är 
       jag förskollärare nu ska jag kunna det här. Visst får man med sig saker som är viktiga, som man får  
       i sin utbildning.  
Pedagog 5  
       Jag vet inte egentligen. Det är klart att man lärde sig mycket på utbildningen. Det skulle vara hemskt  
       annars. 
 Pedagog 6  
        Även om det var längesedan jag gick den här utbildningen så håller den fortfarande. Det har 
        hänt väldigt mycket men det är väldigt mycket som kommer tillbaka. 
Pedagog 7  
        Alltså den har ju stärkt mig i min yrkesroll. Jag har ju känt mig säkrare. 
Pedagog 10 
        Jag tycker i så fall att det är ju arbetet som man fått utvecklas genom hela tiden. 
 
Lärarutbildningen och speciella lärdomar från den 
Respondenterna beskriver vad de speciellt lärt sig från lärarutbildningen. De menar att det kan res 
vara svårt att veta vad någon lärt sig med tiden och med erfarenheten. Och vad de fått med sig 
från lärarutbildningen. En del av lärarna var unga när de gick sin utbildning och det har i sin tur 
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påverkat hur de sedan har utvecklas i sin lärarroll. De har blivit äldre och fått mer erfarenhet. 
Följaktligen upplevde de sin utbildning olika. P2 fick bekräftat sina egna idéer och att hon gick i 
någons banor, saker och ting föll på plats. P7 menar att hon blev stärkt som person och i sin 
yrkesroll. Hon vågade vara mer delaktig i diskussioner. P5 anser att det mesta vad hon har lärt sig 
har kommit efter lärarutbildningen. Det är mest praktiken som har präglat och sedan lär man sig 
saker, hon vidareutbildade sig till speciallärare och när hon arbetat med det lärde hon sig väldigt 
mycket om barns svårigheter. P9 menar att det är under praktikperioderna som hon har fått flest 
intryck. Respondenten menar även att på den tiden hon gick lärarutbildningen så innebar de att 
lärarstudenterna hade mer ämnesstudier och hon fick därmed gedigna ämneskunskaper. P4 
upplevde att det var mycket dialogpedagogik och att pedagogens roll var en annan då mot idag. 
Hon menar också att det är bra att ha en bakgrund att stå på, att utbilda sig gagnar. Det räcker 
inte med att ha gått i livets skola. Kompetensutbildning är också viktig anser respondenten. 
 
Pedagog 1 
        Det var så längesedan och det är mest det sociala omkring. Det har ju hänt lite sedan dess, men det, 
        finns ingenting som jag går och tänker på, ja det lärde jag mig då. Jag vet inte om utbildningen man    
        gick då skulle vara användbar idag. 
 
Pedagog 3 
        Det är ganska sällan jag går tillbaka till min utbildning och tänker när jag jobbar. Om man ska vara 
        lite krass och generaliserande. Vi säger om jag började jobba 1998 på noll och inte haft  
        lärarutbildning, då hade jag nog inte varit långt ifrån där jag är idag ändå. Det är de här åren efter…. 
Pedagog 6 
       Ja, självklart att den förändrade mig, men det var så längesedan och jag var så ung. Jag vet inte om 
       den utbildningen präglade mig på något annat sätt än en annan utbildning skulle ha gjort. De  
       människor som gick utbildningen var inte så annorlunda mot vad jag själv var. När jag började 
       jobba så träffade jag människor som verkligen var annorlunda och gjorde att jag utvecklades och det  
       berikade mitt liv. 
Pedagog 10 
       Vi hade ju mycket psykologi och pratade om hur gruppen fungerar. 
 

Följdfrågan var om respondenten kunde använda den kunskapen om psykologin sedan. P10 
svarade att hon inte visste om hon tänkte så mycket på det. De hade även pedagogiskt drama 
under utbildningen, som var nytt för henne. Och det använde hon sedan i sitt arbete. 

5.4 Resultat av synen på personligheten 

Frågan ställdes vad respondenterna ansåg att personlighet var för dem. Det var respondenternas 
spontana svar och deras personliga uppfattning som var viktig i den här frågan.  

P1 anser att personlighet handlar om hur människor är som person. P2 tycker att det är det som 
individen själv står för det man själv är. En del är tydliga och en del är otydliga personligheter. P3 
menar att det är svårt att dölja personligheten och att den lyser igenom lärarrollen. P4 anser att 
personlighet är hur folk uppför sig och vad deras kroppsspråk visar. Och vad människor gör och 
säger handlar också om deras personlighet. P5 tycker att personlighet är ens läggning, där vissa 
saker förändras över tid, men att det finns en slags grundpersonlighet. Den här 
grundpersonligheten kan förstås påverkas av vad man är med om i livet. P6 menar att alla 
människor har sin personlighet. En viss personlighet kan innebära att hon faller mer för den 
personligheten än för en annan. P6 menar att hon idag är mer intresserad av att lära känna sina 
kollegers kunskaper och förmågor, än deras personlighet. P7säger att personlighet för henne är 
hur hon uppfattar saker och ting och hur hon reagerar på saker och ting. Beteendet handlar om 
personligheten. P9 menar att många olika personligheter kan passa som lärare, och att läraren inte 
nödvändigtvis måste ha medfödda ledaregenskaper . Ledaregenskaper kan förvärvas i 
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klassrummet. P10 tänker att personlighet handlar om hur människor är mot varandra. Det kan 
även handla om hur inspirerad en person är och då uppfattar andra människor det. Personlighet 
kan handla om hur en person är som ledare och hur den personen kan handskas med konflikter. 

Pedagog 3 
        Det är för och nackdelar med läraryrket. Det är väldigt personligt. Det är nog ganska svårt att                                     
        särskilja privatpersonen Emil från läraren både för mig själv och för andra. Jag tror nog att min 
        personlighet går igenom en hel del, trots att man naturligtvis det man går in i är i sin yrkesroll, när  
        man kommer hit och är bland elever och kolleger. 
Pedagog 8 
        Personlighet är det som ger stöd åt det professionella, man har en personlighet och den måste finnas 
        med, men det är inte det som jag jobbar utifrån utan det finns en profession också. Men 
        personligheten är en viktig del av det.  
 
Personligheten i förhållande till lärarrollen 
Hur respondenterna såg på personligheten och förhållandet till lärarrollen. Den här frågan ledde 
delvis tillbaka i föregående. Svaren uttrycktes av respondenterna på olika sätt. 
 

P1 beskriver att när hon hade med sina egna barn till skolan, då märkte hon tydligt hur hon gick 
ur mammarollen och in i lärarrollen och tvärtom och att det skedde mer eller mindre automatiskt, 
men att det fanns svårigheter med att kliva i och ur dessa båda roller. Respondenten menar att 
personligheten finns med och att det är olika roller som läraren ikläder sig. P1 menar även att 
läraren kan behöva vara sträng därför att en situation kräver det, fast känslan av stränghet inte 
finns och det kan vara obekvämt att agera strängt om det är emot den egna personligheten. Men 
det är nödvändigt i den situationen att agera utifrån en roll. 

 P2 anser att personlighet och lärarollen går hand i hand därmed kan de inte åtskiljas. P3  
beskriver hur nära sammanlänkade personlighet och lärarroll är. Och att hans elever finns 
medvetet eller omedvetet närvarande även när han slutat sitt arbete för dagen. Det går inte att 
stämpla ut från läraryrket med en stämpelklocka när dagen är slut. P4 menar att kanske 
omgivningen ser på lärarollen annorlunda än vad läraren själv gör. Hon beskriver sin roll hemma 
sedd ur familjens perspektiv när hennes egna barn var små och där familjen såg henne som mer 
pedagogisk än hon själv menade sig vara. P5 tror att två lärare kan planera och organisera och 
undervisa om samma sak men lektionerna blir ändå olika på grund av de båda lärarna har olika 
personligheter. P7 använder sin lyhördhet i yrket för att lyssna in barn och föräldrar. 
Lyhördheten har sitt ursprung från personligheten och den har även utvecklats i yrkesrollen. P8 
menar att det är väldigt viktigt att ha en relation med eleverna. Att känna eleverna innebär att 
läraren vet hur de reagerar på sitt eget individuella sätt. Hur eleverna fungerar i olika situationer 
menar respondenten är viktigt. Det innebär även att på olika sätt låta personligheten komma 
fram, man kan t.ex. skämta med dem och ta fram sin egen personlighet vid rätt tillfälle. P9 tror 
att läraren tar olika roller och att det är viktigt att vara tydlig inför barnen. Hon anser sig vara en 
organisatör men att det inte är självklart att det är en statisk egenskap. Det går att träna upp den 
egenskapen att vara organiserad. P10 menar att det är viktigt för lärarrollen hur personligheten är. 
Att kunna leda en grupp och se vilka behov gruppen har. Respondenten anser det viktigt att 
kunna lyssna på barn och kunna fånga upp stämningar. 

Pedagog 1 
       Personligheten avspeglar jättemycket i lärarrollen, man har ju med sig den i lärarollen.  
Pedagog 3 
        Jag tror nog att min personlighet som privatperson och min lärarroll hänger ihop rätt så tätt. 
Pedagog 4 
        När jag hade barn i samma ålder som de jag jobbar med, då sade jag att jag är inte förskollärare 
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        hemma, utan där är jag mamma, även om de tyckte att jag styrde och ställde vid matbordet och att 
        jag var övertydlig och pedagogisk så kände jag mig inte alls pedagogisk. 
Pedagog 5 
       Klart att man har mycket personlighet med sig, men alla människor har ju olika roller, man är ju inte 
       samma person hemma som man är i klassrummet eller i ett personalrum . 
Pedagog 7 
       Jag är väldigt lyhörd för vad barn och föräldrar, vad de säger och vad de gör. Och man har liksom 
       sina tentakler ute hela tiden. Som både tillhör min personlighet och min yrkesroll. 
Pedagog 9 
       Att man tar kanske olika roller där. Jag är nog en sådan organisatör t.ex. Det tycker jag man 
       behöver vara. Organisera ha förmåga att på något sätt vara tydlig för barnen i den här åldern. 
 
Arv och miljö 
Att svara på frågan om arv eller miljö har format var och ens personlighet, framstår för de flesta 
av respondenterna som att både arv och miljö har sin betydelse för personligheten. 

P2 menar att både arv och miljö spelar in men att miljön kan ge slags pånyttfödelse senare i livet 
och att förutsättningarna därmed ändras. P3 menar att arv och miljö är svåra att särskilja och att 
han kan se både fysiska och psykiska likheter mellan honom själv och hans far. Han menar att 
miljön spelar stor roll och att han själv har förändrats mycket sedan han blev vuxen. P3 anser att 
den sociala kompetensen växer i samvaro med lärare och elever. P4 tänker att betydelsen av arv 
och miljö är fifty-fifty. P5 tror att det är en blandning av både arv och miljö, men att hon har lärt 
sig jättemycket under åren hon har arbetat i skolan. P7 anser att det är både arv och miljö och att 
hon ända sedan var liten brytt sig om folk både på gott och ont, och gör det fortfarande. P8 tror 
att både arv och miljö påverkar individen. Han menar även att hur miljön präglar individen beror 
på arvet. Arvet är bara en grund man står på. P9 menar att det är hälften arv och hälften miljö 
som avspeglas i hur en individ blir. Respondenten tror själv att hade hon haft en annan position i 
syskonskaran eller att det varit färre syskon hade det kanske präglat henne annorlunda. P10 anser 
att det är både arv och miljö som präglar individen och att i arbetet med barn förstår läraren hur 
det fungerar och hur lärarrollen ska utformas. 

Pedagog 1 
       Båda två, fast jag tror nog mest på miljön man är ju uppvuxen i en familj som är på ett visst sätt 
       Om det är arv eller miljö vet jag inte. Fast så tror jag också att man kan förändra sin personlighet 
       även om det inte alltid är så lätt. Man kan inte säga men jag är uppvuxen så här man har ett eget  
       ansvar i det hela men att miljön spelar jättestor roll tror jag. 
Pedagog 3 
.       Arv och miljö är svårt att skilja dem åt, de är två sidor av samma mynt. 
Pedagog 6 
       Det är självklart att mycket har format mig under min uppväxt att jag är väldigt försiktig, men sedan 
       revolterade jag mot mina föräldrars sätt att leva. Snäll och duktig flicka. Det som format mig har  
       ju naturligtvis varit de människor jag träffat och att jag har varit nyfiken och sugen på utmaningar. 
Pedagog 8 
        Det är både och. Det är klart det finns en del i arvet men det är bara någon grund man står på, 
        sedan kan man väl säga att hur miljön präglar beror mycket på arvet.  
 
Personlighetens förändring över tid 
Respondenterna svarar på frågan om hur personligheten har förändrats. Det är svårt att svara på 
själva anser några av dem. Erfarenheten hos respondenterna har gett säkerhet vare sig den 
säkerheten tillkommit genom olika erfarenheter eller genom ålder och utveckling. P1 beskriver sig 
som en mycket säkrare person både som lärare och i det privata. P3 har förändrat sig från att vara 
blyg till en individ som utan större problem kan tala inför en stor grupp. P4 har blivit lugnare 
med åren och det har påverkat hur hon är både i klassrummet och utanför klassrummet. P5 anser 
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att det är svårt att avgöra själv på vilket sätt personligheten har förändrats, men en sak som ändrat 
sig är att hon är mer taktisk idag vad det gäller att få igenom något hon vill. Hon är även idag 
smidigare när hon vill få något genomfört. P6 menar att hon blivit mer tolerant och förstående 
både mot sig själv och mot andra. P7 har ändrat sin inställning när det handlar om omgivningen 
och vad människor säger till henne. Hon sovrar mer de intryck och åsikter som finns omkring 
henne. P7 förklarar vidare att det är lättare idag att ha distans till vad som sägs av omgivningen 
och att inte ta till sig allt vad människor säger utan kan låta en del rinna av. Det kan annars bli 
outhärdligt menar respondenten. P8 menar att åldern har medfört en säkerhet för honom. Han 
känner sig säkrare på grund av att han nu är äldre. Omgivningen relaterar även annorlunda till 
honom. Respondenten menar att åldern ger en viss pondus. P10 beskriver att hon har blivit mer 
van att stå inför stora grupper, som det är i skolan idag. I början av sin yrkeskarriär tyckte 
respondenten att det var mer skrämmande att stå inför en stor grupp men det har ändrats med 
tiden. 
 
Pedagog 1 
        Det är sådant som är jättesvårt att svara på själv, men man kan väl säga att  
        jag är mycket säkrare som person än när jag var yngre, att i lärarollen 
        kunde jag förr tänka att alla andra var mycket bättre, men nu så tänker jag inte så längre. 
Pedagog 3 
        Jag var ganska blyg och det är jag inte längre. Jag tvekar aldrig att gå upp i en folksamling eller göra  
        något när andra tittar på. Jag är aldrig osäker när jag går in i ett klassrum oavsett om jag känner   
       eleverna eller inte, förut var jag mycket försiktigare. 
Pedagog 6 
        Jag tror att jag har blivit mer tolerant och förstående.  
 
Pedagog 10 
       Man ändrar ju lite personlighet, inte den grundläggande, men om man jämför med en ung och äldre   
       Ledare så utvecklas man ju hela tiden ändå man står ju inte på samma ställe. 
 

5.5 Resultat med avseende på lärarrollen 

Läraryrkets betydelse 
På frågan om det känns som de var födda till lärare/ledare svarade de flesta nej. P1 beskriver 
läraryrket som ett möte mellan människor och att det handlar om intresse att vara lärare. Hon 
tycker att yrket passar henne men kan inte säga just vad i yrket som är den bärande punkten för 
henne. P2 svarade ja, med motiveringen att hon alltid har trivts bra. Alla respondenterna menar 
att det har valt det rätta yrket för dem, men att det inte var självskrivet. P3 kan inte se sig själv 
som exempelvis företagsledare eller skolledare. Han var inte en tydlig ledare under den större 
delen av sin lärarkarriär utan han tycker själv att det är under de senaste åren som det har 
utvecklas och att han blivit tydlig och rak. P6 tycker att det är omöjligt att svara på, men anser sig 
inte vara född ledare. Hon är bra på att se helheten och vad som ska göras om det kan sägas vara 
en bra ledaregenskap. P4 hade inte tänkt att hon skulle vara ledare och hon var blyg som liten.P4 
menar att hon inte hade några speciella ledaregenskaper. P5, P7, P8 och P9 har inte blivit lärare 
på grund av att de har haft specifika ledaregenskaper. P10 svarar nekande på frågan och menar att 
hade hon känt att det var viktig att vara ledare då hade hon valt yrket tidigare och även valt att 
vara ledare i andra sammanhang. 
 
Pedagog 1 
        Nej, det tror jag inte. Jag tror det handlar om intresse också. Att jag valt lärare för att vara ledare tror  
        jag inte.  
Pedagog 4 
       Man tänkte kanske inte på att man skulle vara en ledare. Jag var blyg som liten, Man kan ju styra i det       



33 

 

       tysta. Jag var ingen som var framträdande. Man har kanske ett visst sätt att man kan läsa andra      
       människor, om man ska vara en bra ledare måste man kunna läsa av andra människor. 
 
Lärarrollen idag och hur respondenterna ser på den 
Respondenterna uttrycker synen på sin lärarroll/ledarstil idag. Vad som formar deras egen 
lärarroll i dag och hur de har kommit fram till denna. De flesta av respondenterna menar att 
erfarenheter och kompetensutbildning hjälper till att forma deras lärarroll idag. Kolleger är 
betydelsefulla som influenser och speciellt angavs tips och råd som betydelsefulla. Det handlar 
även mycket om lärarnas uppdrag gentemot elever, nya kursplaner och förverkliganden och 
verkställande av läroplanen.  

P1 har en vägledande ledarstil som hon format genom sina erfarenheter som människa, lärare 
etc.P1 menar att det uppdrag som lärare har och både den pedagogiska och den sociala kontakten 
med elever har stor betydelse för hennes agerande i dag. P2 har utvecklat sin ledarstil genom att 
vara mer bestämd och att ha ordning och reda i klassrummet. Respondenten har påverkats i sin 
lärarroll genom att barnen har förstått och blivit intresserade. P3 har provat sig fram och menar 
att det för hans del handlar om att vara en stabil punkt för sina elever och att vara tydlig. P3 anser 
att det är ett samspel mellan läraren och eleverna och att det att det i sin tur bestämmer hur han 
ska vara som lärare. En slags ömsesidig respekt är nödvändig. P4 hoppas och önskar att hon är 
tydlig i sitt ledarskap och visar den riktning som de ska gå. P4 anser att det som formar hennes 
lärarroll idag är genom att lära av kolleger och genom de påbud som lärarna ska följa. 
Respondenten anser även att det är viktigt att berömma och att barn behöver bli sedda och förstå 
att de duger som människor. Barn ska få känna att de får växa i sin takt och känna att de är 
duktiga, enligt P4. P5 anser att läraryrket ställer krav på ledarskap och att det inte är en lätt 
situation att leda en grupp individer. Men att det är viktigt i den här ledarsituationen att 
respektera var och en och deras personlighet. P5 tror även att det är viktigt att tycka om 
människor att det finns en respekt där för människor. P6 menar att det som hänt under de här 
senaste åren sedan hon gick sin utbildning inte är annorlunda än det som var då. Det är samma 
förhållningssätt som behövs med barnen. Idag ser hon barnens personlighet på ett annat sätt. 
Hon känner inte att hon behöver lära sig ett nytt sätt att vara som pedagog idag utan det som hon 
lärde sig under den tid hon gick sin lärarutbildning, det fungerar fortfarande. Hon vet att hon kan 
fånga intresset hos en grupp barn på samma sätt som hon gjorde förut. Och det finns en annan 
säkerhet idag hos henne. P7 menar att hela livet är en utbildning och att lärdomar finns där att ta 
till sig. Hon har varit lyhörd genom att lära från sina kolleger, speciellt i början av yrkeskarriären, 
var det viktigt att lyssna på de som hade erfarenhet. I pedagogrollen menar P7 att hon försöker 
vara vänlig men bestämd . P8 beskriver en positiv spiral och hur det ena leder till det andra. Att 
om läraren inte tycker eleverna är besvärliga då blir det en positiv spiral som leder till att eleverna 
inte blir besvärliga. P8 menar att när eleverna får det positiva bemötandet och har positiva 
förväntningar på sig leder det till bra elever. P9 menar att en viktig aspekt är att det finns en lust 
att lära för eleverna. P10 anser att det är betydelsefullt att vara en bra förebild för barnen. Det 
man kräver av barnen som exempelvis att följa regler, bör lärarna också följa. Humor och ett fast 
ledarskap, är också en viktig aspekt menar P10. 

Pedagog 1 
        Det är också min livserfarenhet utanför jobbet som t ex att jag själv är förälder. Man har mer en  
        vägledande ledarstil. Och hur har man kommit fram till det? Det  är enda sättet att jobba att om vi  
        vill att barnen ska lära sig saker och känna att deras kunskap är deras egen. Och då måste de känna 
        att de kan påverka och att det är dom som är viktiga . De måste vilja känna det själva, och så är det 
        dom som gör jobbet. 
Pedagog 3 
       Tydlighet! Jag tänkte först säga ödmjukhet men det handlar ju om ömsesidig respekt är du för ödmjuk      
        så går inte det heller då kan du bli överkörd. Men just det här att man visar eleverna att det är dom     
        som väljer hur jag ska vara. 
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 Pedagog 4 
        Den formas av elever av mina kolleger, av påbud vi får hur vi ska jobba. Man vet vad  
        barn behöver, barn behöver bli sedda. Det är jättebra det här med läroplaner. De behöver  
        få växa vara duktiga och få beröm för det de kan för att gå vidare Att man duger som människa 
        Det är det man vill att de ska bli sedda. Man färgas av vad som gått bra och vad som gått mindre bra. 
        Sedan lär man sig av varandra . Det är så lite man behöver säga för att berömma en annan människa. 
Pedagog 5 
       Jag är inte auktoritär i den bemärkelsen att man vill liksom ha kadaverdisciplin och bestämma allt,              
       men man måste ju vara en auktoritet för barnen. Men det måste vara någon struktur. Samtidigt 
       är jag nog en väldigt demokratisk ledare, det tror jag. Som lärare kan man ju inte bara säga att så här 
       och så här ska det vara. Det är en blandning mellan att bestämma och sätta ramar och att sätta gränser 
       och att låta barnen utvecklas individuellt innanför de ramarna.  
Pedagog 6 
        Idag tror och hoppas jag att jag lyssnar på barnen. Jag ser varje barns personlighet på ett annat sätt 
        Idag. 
Pedagog 7 
        Jag är ledare i barngrupp men samtidigt så lyssnar jag ju på vad barnen har att komma 
        med och önskar, men ändå tydliggör att det är jag som är den vuxne som bestämmer.  
Pedagog 8 
        Trygg! Erfarenhet, jag har samlat på mig. Jag har skaffat mig ett förhållningssätt till barn  
        och barngruppen, som fungerar då blir man trygg i det när man märker att det fungerar. 
Pedagog 9 
       Att de känner lust är superviktigt, lusten och en positiv vilja att komma till skolan.  
       att vara tydlig och hyfsat vänligt, så lyssnar de. Och så märker man att det funkar. 
Pedagog 10 
       Att vara en förebild. 
 

Slutligen nämner flera av respondenterna vikten av att trivas med sitt jobb och med elever och 
barn i de åldrarna som de jobbar med. Att trivas och ha kvar det lustfulla lärandet är en aspekt 
som lärarna anser är viktigt för lärarrollen. 

5.6 Resultatsammanställning 

Öppnar upp den undersökande frågeställningen:  

 Vad har störst betydelse för lärarrollen: personlighet eller utbildning? 
 Vilka andra faktorer påverkar lärarrollen? 

För att återknyta till resultatet där det visar att respondenterna har uppfattningarna: att utbildning 
har betydelse för att ge en viss bas att stå på och för att öppna upp för diskussioner och ge 
perspektiv, men även det sociala samspelet har haft betydelse under utbildningen. Det kan då 
handla om utbyte av erfarenheter och diskussioner som belyste didaktiska frågor och gav insikt. 
Respondenterna har i stort sett en överensstämmande åsikt att det är efter lärarutbildningen och 
när de har börjat sin tjänstgöring, som de verkliga lärdomarna har tillkommit. Det skedde då i 
samspel och möten med elever, kolleger, omgivning och deras egna personliga erfarenheter. 
Utbildning har även bidragit till en bekräftelse av att tillhöra en yrkesroll och kunskap om hur 
denna roll ska utövas. 

Personligheten har betydelse hos respondenterna genom att den är tätt sammanlänkad med 
lärarrollen. Respondenterna beskriver hur de använder personligheten för att forma sin lärarroll, 
likväl som lärarrollen följer med och präglar det personliga livet och kan därmed vara svår att 
lyfta av. Lärarrollen sammanvävd med personligheten. Det handlar till stor del om olika roller 
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som respondenterna tar på sig. Men att personligheten alltid finns med. Personligheten liknas vid 
ett basredskap, ett slags attribut som läggs till lärarrollen. Det kan vara egenskaper såsom att vara 
tydlig, organiserad, stabil, vänlig och lyhörd. Dessa egenskaper kan ses som viktiga i 
förhållningssättet som en lärare har gentemot sina elever. Egenskaper kan antas ha utvecklats i 
lärarprofessionen, men i enlighet med vilken grundpersonlighet man hade från början. I 
slutändan handlar det om lärarens personliga val av att hur denne vill bemöta eleverna och vad 
som har visat sig fungera bäst för att uppnå målen och för att hantera en grupp. 

Resultatet visar även de många spektra som lärarrollen består av hos den individuella läraren. 
Följaktligen kan inte utbildning uteslutas, men att den kan vara mer eller mindre framträdande 
under tidens gång. Att man lär sig med tiden och genom erfarenhet är åsikter som är 
genomgripande i undersökningen. Lärdomar utvecklas även tillsammans med kolleger, genom 
kompetensutbildning etc. Hur personligheten spelar in avgörs på en individuell nivå hos var och 
en. De flesta anser att man inte födds till lärare och de utvecklar med tiden sin yrkesidentitet och 
sitt förhållningssätt. Slutsatsen av studiens resultat visar att respondenterna har i dag format sin 
personliga roll genom visioner av hur de vill vara som lärare och att anamma alla de ovan nämnda 
aspekterna. 

6. Metoddiskussion  

I den här undersökningen avsågs att intervjua tolv lärare. Det var 16 som tillfrågades med ett 
bortfall av 6 lärare återstod 10 stycken. Ett resultat av 10 stycken intervjuer visar förstås inte ett 
statistiskt godtagbart resultat. Men det ger en fingervisning om hur lärare ser på sin lärarroll. Det 
hade varit intressant att få med några lärare som nyligen gått lärarutbildningen för att se om 
utfallet hade blivit annorlunda.  

Bortfallen antas ha som orsak att lärarna hade mycket att göra i skolan. De tillfrågades tidigt 
under vårterminen men när intervjuer skulle genomföras var det i slutet av terminen och 
stundande sommarlov. Det var således många aktiviteter och arrangemang i skolan som krävde 
lärarnas uppmärksamhet. Likaledes utspelades samma förlopp under höstterminen, med 
julförberedelser och liknande som upptog lärarnas tid. Det ansågs därmed att orsaken till 
bortfallet berodde på att skolaktiviteterna tog mer tid och följden blev ett bortfall av 6 lärare. 
Studiens resultat lyfter fram tio unika uppfattningar. Vissa av frågornas var av sådan art som 
fodrade eftertanke och de var kanske inte lätta att svara på. Det var emellertid viktigt att få 
spontana svar och därför kunde inte frågorna ges i förväg. Intervjuerna blev mer eller mindre 
samtalsliknade och svaren utvecklades i den atmosfären. Det fanns tid för respondenterna att 
reflektera och spegla sina tankar. Utformningen av intervjun var följaktligen inte en formell 
intervju utan mer av ett samtal där intervjuaren var medskapare i samtalet. 

Den personliga kontakten med respondenterna, att ha haft någon form av relation sedan tidigare 
med respondenterna, var en fördel och har inte på något sätt gjort undersökningen partisk. Det 
har snarare medvetandegjort ett etiskt förhållningssätt tydligare och att inte ha förutfattade 
meningar. En utmaning innebar det att med öppet sinne möta varje respondent utan personliga 
värderingar. Bell (2006:57) menar att det inte alltid går att välja individer utifrån ett stort urval. 
Det innebär att forskaren får använda sig av en tillgänglig grupp. En tillgänglig grupp är som i 
den här undersökningen de personer som var tillgängliga och kunde delta i studien. Bell (2006:57) 
påtalar att resultaten som kommer från en tillgänglig grupp inte är generella och gäller således inte 
för alla utan för den grupp som har undersökts. Och resultatet kan inte generaliseras. 

Bell (2006:162) beskriver att de flesta intervjuer som görs kommer att hamna mellan 
ostrukturerade och strukturerade. Det innebär att i en intervju finns en struktur i form av att dela 
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in frågeställningar i olika temagrupper, samtidigt är intervjun är ostrukturerad genom att 
respondenten ges fritt talutrymme inom den här strukturen. Bell (2006:162) anser att det är viktigt 
att få den information som efterlyses för undersökningen, men att även ge utrymme till 
respondenten att tala om det som har betydelse för honom eller henne. Följaktligen gavs 
utrymme för respondenten genom en blandning av ostrukturerad och strukturerad intervju. 
Således behöver det inte vara en fokuserad och strukturerad intervju för att informationen ska 
komma fram. En fördel med en mer strikt och strukturerad intervjuform blir att materialet är mer 
lättanalyserat.  

I den här undersökningen var strukturen inte strikt utan intervjun bestod av frågeområden med 
frågor. Intervjuerna blev därmed mer samtalsliknande och det gav respondenterna frihet att styra 
samtalet. Följdfrågorna var ibland olika från respondent till respondent på grund av den friare 
utformningen av intervjun. Det fanns svårigheter med att formulera frågorna på ett adekvat sätt 
som relaterade till undersökningens syfte. Hartman (2008:34) beskriver att frågekonstruktionen 
blir lättare om problemformuleringen är klart preciserad. Det kan förtydligas att det fanns behov 
av att ytterligare putsa på problemformuleringen, även sedan intervjuerna avslutats. Det innebar 
att det under intervjun var svårt att se om respondenterna hade svarat på frågeställningen. 

En annan svårighet vid intervjuerna har varit när frågan inte blivit förstådd och att förtydliga utan 
att leda respondenten till ett förväntat svar. 

En avvägning gjordes när en respondent ville veta frågorna i förväg. Respondenten fick frågorna i 
förväg men hade glömt dessa när väl intervjun utfördes. Ett par av respondenterna upplevde att 
de behövde mer tid att tänka igenom vissa frågor. Fördelen med att ha en intervju där frågorna 
ges under intervjun är att det blir spontana svar. En risk med att ge frågorna i förväg är att svaren 
kan bli mer tillrättalagda och förlora sin kvalitet. Valet gjordes att inte omformulera frågorna, 
även om det skulle förtydliga för respondenten. Det handlade om att ha en kontinuitet i 
undersökningen, eftersom omformulerade frågor skulle kunna ge annorlunda resultat i de 
nästkommande intervjuerna. Patel och Davidsson (2003:103) anger att reliabilitet har en vidare 
mening i kvalitativa undersökningar. Om en person blir intervjuad flera gånger och samma fråga 
ställs kan forskaren få olika svar. I en kvalitativ studie anses det som att respondenten har ändrat 
uppfattning och reliabiliteten är fortfarande hög. 

De första intervjuerna som gjordes var mer trevande och lite mindre styrda, efterhand som fler 
intervjuer görs desto bättre går det. Men samtidigt fick de första intervjuerna mer talutrymme och 
tid. De nästföljande intervjuerna måste göras snabbare och effektiviteten styrde de senare 
intervjuerna, med risk för missad information.  

Det fanns både för - och nackdelar med metoden. Det är möjligt att frågorna hade kunnat 
formuleras på andra sätt. Valet togs att inte ändra frågeformuleringen även när tanken uppstod 
att frågorna skulle omformuleras, efter att de första intervjuerna hade gjorts. Följaktligen 
ändrades inte formuleringen och frågorna var lika under alla intervjuerna, men de kunde frågas i 
olika ordning. Frågorna var hjälpmedel i samtalet och var vägledande men inte styrande. 

 
I de intervjuer som genomfördes var avsikten att få till ett bra samtalsklimat och det gavs fritt 
spelrum till respondenterna att kunna uttrycka sina tankar. Ett problem med en mer fyllig och 
samtalsliknande intervju, är att det blir mycket material att sovra ifrån. Det tar således lång tid att 
skriva ned och analysera materialet. Följden av att sovra från ett sådant stort material är 
tidskrävande och det blir även ett svårtolkat material. 
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Ett annat problem uppstod när intervjuerna gjordes över en längre tidsperiod. Det medförde ett 
avbrott som innebar att undersökningen fick väckas till liv igen. Det går antagligen inte heller att 
undvika en tendens att vilja bli färdig, som kan påverka kvaliteten på de intervjuer som då blir 
mer gjorda av rutin för att kunna sammanställa resultatet. Och då återstår ett innehållsrikt och 
lärorikt material att analysera. 

Svaren som sammanställts i resultatredovisningen är i vissa fall mer utförliga för en del av 
respondenterna. Det innebär att vid vissa tillfällen har det kommit fram mer under intervjuerna. 
Relevant information från respondenternas svar har tagits med för att få en så bred tillförlitlighet 
som möjligt. I ett fall togs svaret bort eftersom svaret inte responderade till frågan. I ett annat fall 
ställdes inte en fråga till respondenten. Försök har gjorts genom att belysa frågorna genom att 
lyfta fram vissa svar som har tillfört undersökningen ett mervärde. En respondent ombads att 
svara på en fråga i efterhand, en fråga som inte hade ställts under intervjutillfället. En annan 
respondent ombads förtydliga svaret på en fråga. Det kan också ha varit beroende av att frågorna 
inte var tillräckligt tydliga vid intervjutillfället. Bedömandet är att dessa förtydliganden inte 
påverkade resultatet eller reliabiliteten. 
 

Svedner och Johansson (2001:28) påtalar att en intervju helst inte ska innehålla abstrakta frågor 
utan ha en karaktär av frågeställningar som bygger på konkreta erfarenheter. I den här 
undersökningen följdes inte det till fullo utan en del frågeställningar var av semiabstrakt natur, 
såsom vad innebörden av personlighet var för respondenterna och frågor om lärarrollen. 
Likaledes kan frågor om arvet och miljön tolkas som abstrakta. Dessa frågor var de som 
respondenterna hade svårast att besvara. 

Hartman (2008:23) menar att i forskning ingår det att vara nyfiken. För forskare handlar det 
således om organiserad nyfikenhet, det slag av nyfikenhet som utökar en människas vetskap. I 
framskridandet av den här studien har därmed min nyfikenhet ökat. Det har i sin tur medfört en 
önskan om att fördjupa studier inom området. Bell (2006: 169) påpekar att det finns svårigheter 
med att intervjua på ett objektivt sätt. Det gäller att skapa en balans mellan att få den intervjuade 
att känna sig lugn och trygg och samtidigt vara objektiv. I en del intervjuer blev det mer småprat 
och samtal omkring andra ämnen. Resultatet av det småpratet innebar å ena sidan ett 
tidskrävande arbete att urskilja informationen vid nedskrivningen, men gav å andra sidan ett bra 
samtalsklimat vid intervjutillfället.  

Svedner och Johansson (2001:25) menar att en svårighet kan vara att få respondenten att ge 
uttömmande svar och att dessa svar verkligen avspeglar den intervjuades inställning och 
erfarenheter. I den här undersökningen anses att metoden som sådan uppfyllde sitt syfte och var 
under de här omständigheterna den bästa metoden. Respondenterna svarade uttömmande och 
det gav ett gediget material att tolka och analysera ifrån. 

7. Resultatdiskussion 

Om man nu skulle säga att en viss personlighet söker sig till läraryrket, är det antagligen att 
förenkla den frågan. Den här undersökningen ger heller inget svar på det. Syftet var emellertid att 
utreda om de egenskaper hos lärare som anses göra lärare till kompetenta på sitt område mest 
beror på personlighet eller om det är ett resultat av utbildning? Frågeställningar som ställdes var: 

 Vad har störst betydelse för lärarrollen: personlighet eller utbildning? 
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 Vilka andra faktorer påverkar lärarrollen? 

Resultatet visar att det finns ett visst samspel mellan personlighet och utbildning. Hur mycket de 
olika delarna personlighet och utbildning utkristalliseras i lärarrollen går däremot inte att urskilja. 
Det är både skiktade lager och överlappningar av personlighet och utbildning som äger rum. 
Lärarrollen och dess egenskaper sammanstrålar med personligheten och personens erfarenheter. 
Således kan det inte sägas att personligheten betyder mest för lärarrollen och det kan inte heller 
sägas att utbildning betyder mest för lärarrollen. Erfarenhet och livsförändringar har även de en 
betydelse för hur lärarrollen utvecklas. 

Ledarskapserfarenhet innan lärarutbildning. Huruvida personerna valde läraryrket på grund 
av att vilja vara ledare eller att de har haft ledarskapserfarenhet kan inte befästas i den här 
undersökningen. Flera av respondenterna svarar att de inte har haft specifika ledaregenskaper. 
Det var få som hade någon formell ledarskapserfarenhet. Det var två stycken P2 och P3 som 
hade haft ledande funktioner inom idrott och kolloverksamhet. P1 hade vidare haft ett tidigt mål 
att bli lärare. För övrigt finns inga gemensamma nämnare som påvisar att respondenterna skulle 
bli lärare. Respondenterna, en del av dem, menade att de inte direkt hade en tanke på att arbeta 
med barn, medan andra ville arbeta med barn eller människor från början. Följaktligen finns det 
inte någon röd tråd som leder fram till läraryrket. Valet till lärare visar att det har varit slumpvis 
gjorda val av respondenterna eller att valet har föranletts av en vilja att arbeta med människor. 
Möjligtvis har en del respondenter påverkats av familjemedlemmars yrken som var lärarinriktade. 

Malten (2000:59) påvisar att ledaregenskaper går att få genom utbildning. Ledaregenskaper är 
inget som är avgörande för en person från början. Därmed är det inte nödvändigt att ha 
ledaregenskaper för att bli lärare och de egenskaper som avses med att kunna leda går således att 
förvärva genom övning. Respondenterna beskriver att de inte anser sig som i första hand ledare. 
P5 menar att hon lärde sig huvuddelen i det praktiska arbetet med barn om vad som fungerar och 
vad som inte fungerar. P9 anser att det går att lära sig ledaregenskaper i klassrummet och att det 
är möjligt att träna upp sin organisationsförmåga. Det betyder enligt min mening att det finns 
stort utrymme och möjlighet till att forma sig själv till en bra lärare oavsett ledaregenskaper. 
Träning ger även färdighet bekräftas av flertalet respondenter. 

Förebild innan lärarutbildning. Respondenterna ger spridda uppgifter från hur viktiga 
förebilderna har varit och om de har haft någon betydelse för deras egen lärarroll. P3 har haft sin 
egen far som stark förebild däremot har han ingen förebild från lärarutbildningen. P4 menar att 
förhållningssättet hos lärare hon träffade på praktiken inspirerade henne.  
 

Utveckling av lärarledarskapet. Flera av lärarna beskriver tiden efter lärarutbildning som viktig 
för prägling av lärarrollen. Mötet med elever och kolleger är faktorer som bygger upp både 
personlighet och lärarroll. En miljö som samspelar med personligheten genom att personligheten 
utvecklas och mognar. Möten som vidgar och ger insikt som de sedan använder i lärarrollen. 
Respondenterna är förstås barn av sin tid, att det är annorlunda att komma ut i skolor och 
förskolor under 70-talet än vad det är under 90-talet, eller 2000-talet. Ur den synvinkeln sett kan 
erfarenheten räknas som en viktig faktor och att det är genom arbetet i förskolor och skolor som 
en utveckling av lärarrollen har skett. Arwfedsson och Arfwedsson (2008:20) har beskrivit vikten 
av att se varje skola/skolklass som unik och att en lärare kan inte klara sig med en generell 
metod/kunskap, utan måste lära sig på plats vad som fungerar i varje enskild skola och klass.P3 
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nämner att det är först under de senaste åren som han har lärt sig att vara lärare. Innebörden av 
det uttalandet får anses att erfarenhet förtydligar och fördjupar lärarrollen. 
  

När tas en roll på och när tas inte en roll på? Ibland följer arbetet med hem och likväl följer det 
personliga och kanske ibland det privata med till jobbet. Colnerud och Granström (2002:106) 
bekräftar de tankarna att lärare oftast inte särskiljer sin person från lärarrollen, till skillnad mot 
kanske en läkare. Flera av respondenterna bekräftar den inställningen att läraryrket inte är något 
som det går att stämpla ut ifrån när dagen är slut. P3 beskriver en ständig process av ett medvetet 
eller omedvetet tänkande på skolan/elever. Att vara lärare innebär att inte stå stilla utan att även 
att vara en slags medlärare och medskapare. Huruvida det handlar om läraryrkets natur eller om 
det beror på individens personlighet och engagemang, kan inte klargöras här. 

Lärarutbildningens utformning . Respondenterna har slutfört olika lärarutbildningar med olika 
ämnesinnehåll och dessutom deltagit i dessa under olika årtionden. Lärarutbildningens olika 
skeenden och cykler kan därmed inte redogöras för här. Hösten-11 kommer även den nya 
lärarutbildningen träda i kraft. Avsikten med den här undersökningen var att se hur 
lärarutbildningen generellt har haft betydelse för den individuella läraren. 

Handledare och förebilder och hur de spelar in på olika sätt. Flera av respondenterna har tagit 
intryck av handledare eller lärare som de mött i sitt liv, och som de på ett eller annat sätt har 
påverkats av. En viss betydelse verkar det ha att en del av respondenterna har familjemedlemmar 
som är lärare. På det sättet att det var kanske inte främmande för dem att gå in i det pedagogiska 
rummet och identifiera sig som lärare. Det är möjligt att respondenter mött lärare som visat sin 
personlighet på ett relevant sätt. P9 beskriver en fantastisk musiklärare som var hennes 
handledare och som framstår som en inspirationskälla. P9 nämner även en lärare från 
mellanstadiet som gjorde skoltiden rolig på grund av ett engagerande sätt. På många sätt kan 
förebilder ha haft betydelse för hur respondenterna själva vill vara som lärare. Respondenterna 
kanske i sig själva även verkar som omedvetna eller medvetna förebilder för andra som en följd 
av att själva ha haft goda förebilder. P5 tog intryck av sin handledare som var både snäll och 
rolig. Följaktligen kan det ändå ha någon betydelse att handledares personlighet eller andra 
förebilder har inspirerat på olika sätt. 
 

Bergem (2002:89) menar att en närvarande personlighet gör att mötet mellan elev och lärare får 
de bästa förutsättningarna. Det kan ge lust att lära och sammankoppling med en lärare som 
förespråkar det är en huvudorsak till ett lyckat lärarledarskap. Likaså nämner Sjöberg (2011:54) att 
det enda som kan problematiseras är hur läraren är eller hur läraren bör vara. 

Påverkan från lärarutbildning. På vilket sätt utbildning spelar roll i lärares yrkesutövning idag, 
är beroende av hur längesedan det var när respondenterna gick sin utbildning, finns det vissa 
indikationer på i alla fall. För en del av respondenterna verkar utbildningen ha gett en grund att 
stå på. Respondenterna uttrycker en statushöjning och säkerhet som utbildningen har gett. P4 
uttrycker en yrkesstolthet som medför en säkerhet - Jag ska kunna det här nu. Det uppenbara är 
även då att fortbildningen har betydelse. Ett resultat av fortbildning kan tänkas vara att den lyfter 
upp medvetandet och att samma glöd uppstår som i de diskussioner som fördes under 
respondenternas utbildning. Men det är förstås svårt att säga, eftersom de flesta har varit lärare en 
längre tid och eventuellt hade resultatet sett annorlunda ut för några som gått lärarutbildning 
nyligen.  
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Det verkar ändå som att utbildningen och det sociala sammanhanget och de möten som 
utkristalliseras omkring utbildningen, spelar en viss roll för att utveckla personligheten såsom 
självständighet, social kompetens, reflektion, självförtroende och säkerhet. 

Diskussioner som skett under lärarutbildningen har gett lärdomar och ökad insikt. Reflektioner 
verkar vara något som gett många av respondenterna ny insikt när de gått lärarutbildningen. 
Respondenterna P1 och P3 beskriver det sociala omkring lärarutbildningen som särskilt viktigt 
för deras utveckling och lärande. 

Och det ger ytterligare en dimension till personligheten. Åtminstone ger det mer självsäkerhet. P7 
beskriver sin ökade säkerhet efter att hon gått klart sin utbildning, men sedan är det förstås 
praktiken som lärare som ger ännu mer. Det ger en viss grund med utbildning enligt 
respondenterna men det är i det praktiska arbetet som de största lärdomarna har sitt ursprung. 

Utbildning verkar även spela roll vad det gäller att få utvecklande arbetsuppgifter. P2 
vidareutbildade sig i mogen ålder och det innebar för henne ett lyft, vad det gäller arbetsuppgifter. 
Det är svårt för respondenterna att veta medvetet eller undermedvetet vad som de har påverkats 
av under sin utbildning. Utbildningen kan ha haft större betydelse i början av yrkeskarriären 
medan egen utveckling i yrket, kolleger, elever och fortbildning har gjort en större påverkan 
under vägen och gör det idag. 

Speciella lärdomar från lärarutbildning. Att precisera vad lärarutbildningen har tillfört 
lärarollen och vad som tillkommit i yrket och med erfarenhet är olika från var och en av 
respondenterna. Det här är ett område som det inte har forskats om. Arfwedsson och 
Arfwedsson (2008:204) talar om en lärares yrkessocialisation och att den kunskap som en lärare 
tillskansar sig är ganska dold, även för läraren själv och det finns inga undersökningar om lärares 
yrkessocialisation efter sin utbildning. Respondenter i den här studien framlägger ganska entydigt 
hur de har socialiseras i sin läraridentitet. I vissa fall kan man kanske tala om en mognad hos 
personligheten hos någon som var ung när denne gick lärarutbildningen. P1 och P3 beskriver det 
sociala livet på lärarhögskolan och att bryta sig loss som en betydelsefull aspekt. Vad det gäller 
praktisk erfarenhet uttalar sig flera av respondenterna som att den är mycket viktigt för 
utvecklande av lärarollen . P5 beskriver att det var först senare efter utbildningen som de viktiga 
lärdomarna kom. Det kanske är som att få sitt körkort, du har din lärarexamen men är för den 
skull inte jättebra på att köra utan du behöver öva mer . P6 tycker att det hon har lärt sig under 
sin lärarutbildning fortfarande håller idag. Samtidigt som hon säger att hon inte vet vad just den 
här speciella utbildningen lärde henne. 

Lärarförbundet (1998:36) talar det om en ”tyst” kunskap hos lärare. Den här praktiska 
kunskapen, vars källa är personliga värderingar, känslor och färdigheter finns där som ett slags 
underliggande skikt. Det innebär att den här kunskapen har uppstått genom erfarenhet och det är 
den som gör att vi kan omsätta kunskap i handling. P3 beskriver och även ifrågasätter om 
utvecklingen till lärare hade varit samma utan utbildning. P3 menar att det är först de sista åren 
under hans lärarbana, som han verkligen förstått och blivit den lärare han vill vara. Några av 
respondenterna menade just att den utvecklingsfas som de kommit fram till idag, vad det gäller 
lärarrollen, hade de kanske uppnått. Min uppfattning är att trots en lärarutbildning förstås inte 
kan vara heltäckande, men att den på något sätt triggar igång processer i personligheten som om 
det vill sig väl leder framåt och vidareutvecklar personen. 
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Synen på personligheten ser respondenterna som att den hänger ihop med egenskaper hos 
läraren. P1 menar att personligheten avspeglar jättemycket i lärarrollen, eftersom den är med hela 
tiden i lärarollen. P5 menar att personligheten är en läggning som bildar en slags grund hos 
personen men som även kan ändras över tid. Brody och Erlichman (1997:85) har beskrivit att 
olika personligheter har olika gener och olika miljöer. Och att det finns personlighetsdrag som är 
generella för alla men det finns även unika drag för just den specifika människan. 
Respondenterna har beskrivit specifika drag som de har haft som över tid har förändrats. 

Personlighet i förhållande till lärarroll. Huruvida personlighet och lärarroll går att särskilja från 
varandra är svårt att säga. Ibland är en lärare präglad i sitt privata av sin lärarroll och på 
motsvarande sätt finns personligheten med i lärarrollen. P1 beskriver det som att styra upp saker 
och ting även i det privata, och det går knappast att ta av sig personligheten i klassrummet. 
Personligheten styr förhållningssättet och hur läraren bemöter eleven och på vilket sätt 
klassrumsklimatet sätts. P3 beskriver det som att hjärnan alltid medvetet eller omedvetet är i en 
process som lärare. 

Stensmo (2008:237) menar att i vissa fall är gränsen mellan personligheten, det privata och 
lärarrollen tunn.  I teoridelen beskrivs en mångfacetterad och komplex bild av lärarrollen i sitt 
förhållande till utbildning och personlighet. En personlighet med dåligt självförtroende kanske 
blir avskräckt av alla dessa krav. Men genom respondenternas uppfattningar och reflektioner ger 
deras syn hopp. De vittnar om att i skolan finns möjligheter och plats för olika personligheter. P4 
och P3 beskriver att de varit blyga som yngre men att det inte finns med längre i deras lärarroller. 
P1 beskriver även en ökad säkerhet som yrket medfört hos henne genom erfarenhet och 
upplevelser på ett privat plan. 

Westlander (1993:158) påpekar att en distinktion kan göras mellan position (rollkrav) handlande 
och personlighet vad det gäller själva ledarskapsrollen. Westlander (1993:158) menar att om man 
genomlyser ledarskapet med avseende på personens egna egenskaper. Det synsättet innebär ett 
annat perspektiv och frågan öppnas upp- vad är kännetecknade för en person som leder andra? 

Maltén (2000:52) delger att det finns ett flertal studier som handlar om att finna generella 
personlighetsdrag eller egenskaper hos en bra ledare. Historiskt var det populärt att studera 
personlighetsegenskaper. Men slutsatsen av dessa studier var att det inte går att förutse vem som 
blir en bra ledare bara genom att se på personlighetsdragen. Det går därmed inte att urskilja en 
slags personlighet av alla personligheter som lämpar sig bättre. I den här studien framkommer 
inte vem som är den bättre läraren. Det är bara genom en subjektiva och personlig tolkning som 
det skulle kunna besvaras. Respondenterna har hittat sina egna förverkliganden och lyckanden för 
yrket. 

Bergem (2002) beskriver att det som blir ett givande möte mellan lärare och elever är det som 
visar vem läraren är, att läraren uttrycker sin egen personlighet och är närvarande. 
Respondenterna har visat betydelsen av det genom att de har funnit vilket förhållningssätt som 
fungerar i klassrummet. P3 beskriver det som att det inte går att stänga av läraryrket när han går 
hem. I engagemanget hos läraren finner elever/barn att de också räknas och förhållandet blir bra. 
Likaså lyhördhet, att lyssna in barnen anses som viktigt av respondenterna. P9 förtydligar vikten 
av att tycka om sitt arbete och att ha ett intresse för det. 

Palm (2006) menar att det inte handlar om vilka uppgifter som ges till elever, eller hur kunnig 
läraren och vilka metoder som används. Palm (2006) menar att när en bra pedagogisk situation 
ska uppstå är lärarens personlighet viktig. Det här är säkerligen inga nyheter för de verksamma 
lärarna.  
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Personlighet och huruvida en viss personlighet blir lärare går inte att bestämma här och nu. Det 
syftet var inte heller en huvudorsak i undersökningen, men naturligtvis leder det fram till nya 
frågeställningar. Respondenternas skilda bakgrunder, erfarenheter, utbildning och personlighet 
visar snarare på att de gemensamma nämnarna inte heller går att bestämma. Skulle man säga att 
det finns någon gemensam grund, handlar det eventuellt om att vikten av att bli inspirerad om 
det är inspiration från förebilder, utbildning, kolleger eller andra inspirationskällor kan inte slås 
fast i den här undersökningen. 

 Tills vidare får vi nöja oss med att det inte går att påvisa någon egentlig personlighet som söker 
sig till yrket. Lärarna ser sig om och hittar sin egen personlighet och en roll som passar i 
klassrummet eller i barngruppen. Ett kännetecken på att de har hittat rätt kan vara att läraren kan 
gå in och ut i sina roller och ändå ha en intakt personlighet. De använder sig av strategier för en 
specifik situation. Ett exempel är P1 som beskriver att det ibland är nödvändigt att vara sträng, 
fast det inte ingår i ens personlighet eller att man ens känner sig sträng, vilket innebär att det kan 
handla om ett nödvändigt agerande som behövs just i den stunden. Lärarrollen kan sägas i det 
fallet styra över personligheten och att det handlar om ett visst antagande av en roll. 

Stensmo (2008:237) påtalar att en lärare bör ha sådan insikt och kunna prova sig fram till sin egen 
ledarstil som passar just den egna personligheten. Det finns ingen ledarstil som passar alla. Det 
handlar även om att ompröva och se till varje situation och kontext. P8 beskriver att han i sitt 
ledarskap har hittat ett förhållningssätt som balanserar personlighet med professionalitet. 

Rapporter som har gjorts visar att lärare formar sin lärarroll grundat på sina personliga 
egenskaper Colnerud och Granström (2002:108) beskriver att det finns vissa önskvärda 
egenskaper som lärarna själva tycker de ska ha. Dessa egenskaper är då flexibilitet, kreativitet, 
positivitet, lyhördhet och ödmjukhet. P7, P6 och P5 bekräftar den rapporten och menar att det 
är viktigt att vara lyhörd. 

Arv och miljö, reflekterar respondenterna över och flera av dem reflekterar över sitt eget arv och 
sin miljö och vad som har avgjort i deras personligheter. Frågan som ställdes medförde kanske ett 
givet svar att både arv och miljö har betydelse.  

Personlighetens förändring över tid Personlighetens förändring över tid. Respondenterna 
är eniga om att det är svårt att svara på själv. Men de flesta ser någon förändring hos sin egen 
personlighet. P6 har blivit mer tolerant och P4 har blivit lugnare och p1 har blivit säkrare. P10 
vågar stå inför större grupper. I det stora hela verkar det som tiden och erfarenheten har gett 
respondenterna ökad säkerhet och de personlighetsdrag som hade kunnat bli till nackdelar i 
läraryrket såsom osäkerhet och blyghet har försvunnit. Lärarrollen har därmed slipat ner dessa 
egenskaper och andra mer lärarorienterade egenskaper har tagit deras plats.  
Brody och Ehrlichman (1998:29) beskriver hur personligheten styr 
 
Maltén (2000:35) menar att människan är komplicerad och att de även förändrar sig från en tid till 
en annan vilket medför att även arbetsplatser förändras. Behov och motiv växlar och det växlar 
om och om igen mellan individens och organisationens behov. Maltén (2000:35) anser därmed att 
ledarskapet bör vara situationsanpassat eftersom ledningsstrategier är dynamiska. Respondenterna 
har förklarat att de hittat sätt att vara och sätt som fungerar beroende på elever och situationer i 
olika omständigheter. 
 

Läraryrket idag Arfwedsson och Arfwedsson (2008:200) lägger tyngdpunkten på vad en ny 
lärare har med sig, ämneskunskaper, allmän pedagogik och metodik, kunskap om skolans 
organisation, läroplan m.m. och några praktikperioder och en personlig teori om vad han/hon vill 
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göra i skolan. Arfwedsson och Arfwedsson (2008:200) menar att det saknas en kontextbunden 
kunskap om just en särskild skola, elever, kolleger och traditioner. Det innebär svårigheter för 
den nye läraren, att kunna anamma skolans enskilda kultur. Respondenterna verkar samstämma i 
att det är genom kolleger, läroplan och möten som sker i skolan som de utvecklas i sin lärarroll. 

Läraryrket förklaras av Stensmo (2008:237) som bestående av karaktärsegenskaper som innefattar 
starka och svaga sidor. Dessa sidor är utsatta för tidens oömma bemötande som gör att de 
förändras. De lärarkaraktäristika som Stensmo nämner kan då bestå av olika egenskaper: P5 
beskriver hur hon balanserar sina demokratiska drag med lite mer auktoritära. P7 förtydligar hur 
viktigt det är att ha en bestämd roll som vuxen i förhållande till barnen. Den kunskapen har dessa 
pedagoger förvärvat genom sin erfarenhet. 

En aspekt som alla respondenterna förtydligar är att de har lärt sig vad som fungerar i 
klassrummet och i elevrelationerna. Bergem (2009:34) beskriver det som en slags social 
sensitivitet och en lärares förmåga att handla utifrån signaler från varje elev. Det är troligen 
svårare om det finns svårigheter att avläsa människor och situationer. En lärare kanske är lite av 
en skådespelare till sin personlighet, som älskar att framträda, men det handlar då inte om en 
egocentrisk stil, utan precis som Bergem menar, läser en lärare av sin klassrumssituation. P8 
beskriver att genom att känna sina elever och ha en bra relation med dem är det lättare att agera 
på ett individuellt sätt med var och en. 

Lärarna i undersökningen har ganska klara synsätt vad som de anser är en bra ledare/lärare eller 
vad som krävs och hur det går att uppfylla dessa. De har också själva funnit sin plats och trygghet 
i rollen, enligt min mening. 

Ett sätt att vara, är att lärare tänker elever och skola även på sin fritid. Det här trodde jag var ett 
fenomen, som var genusbetingat, att det var mest kvinnliga lärare som gjorde det. Men i den här 
studien har manliga lärare också bekräftat att de inte stämplar ut trots att skoldagen är slut. P3 
menar att eleverna följer honom på ett eller annat sätt efter att han slutat för dagen. Beror detta 
fenomen på personligheten eller är det jobbets natur? Att inte koppla bort jobbet utan vara 
engagerad, tänka, bearbeta, reflektera och till och med leta material etc på sin fritid. 

P6 beskriver just sitt engagemang i förskolan som mycket ändrat sedan hon jobbade under 70-
talet med en annan inställning till att gränsdragning mellan jobb och det personliga. Det tycks 
nästan som att då var gränserna otydligare och personligheter sågs som en tillgång. Idag kanske 
lärarrollen är mer statisk och den som blir lärare har eventuellt någon subjektiv förebild som 
han/hon anser vara den bästa för att utöva och utveckla just sin egen lärarroll. Dessutom följer 
många fler krav lärarens vardag idag än tidigare. 

Hartman (2005:199) menar även att samhällsynen och människosynen ser olika ut i olika tider 
och det påverkar förstås hur en lärare arbetar.  

Någon av respondenterna ansåg att det behövdes en speciell personlighet för att vara lärare och 
en annan respondent tycker sig vara född till att vara lärare, med den innebörden att det passade 
henne mycket bra. Respondenten P9 tror istället att det finns många olika slags personligheter 
som passar till lärare. Det är i alla fall önskvärt att det ska finnas många olika slags personligheter 
för att kunna möta mångfalden i skolan. 

Lärarollen och hur den formas, om det mest handlar om personlighet eller utbildning. Precis 
som med mycket annat spelar olika faktorer in. Det skulle förstås vara intressant att undersöka 
vilka personligheter passar bättre för läraryrket och vad det i sin tur innebar. Det finns 
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naturligtvis bra och dåliga lärare och. Alla blir inte stjärnlärare, men att uppehålla en lust att lära 
sig och därmed lära ut till elever, är kanske en slags stjärnstatus. En lärare som lyckas få elever att 
tycka det är roligt att lära sig och att gå i skolan, måste rimligtvis få en stor stjärna i kanten. 

Stensmo (2008:237) menar att en av lärarens karaktärsegenskaper består av entusiasm. Vad som 
förmodligen är betydelsefullt är att en lärare kan variera sig och se till varje situation och det är 
antagligen en förmåga som utkristalliseras genom erfarenhet. Respondenterna har till viss del 
intygad att så är fallet. 

Enligt Stensmo (2008:237) handlar det om att lärare kan vara lågmälda/högmälda eller introverta 
eller extroverta etc.P9 tror att många olika slags personligheter passar som lärare. Resultatet visar 
till viss del att de som deltagit i undersökningen har olika personligheter. Det framstår som mer 
utav slumpen som avgörande för läraryrket. P1 var den som alltid vetat att hon skulle bli lärare 
och kanske då ett undantag i den här undersökningen.. Sett till arv och miljö och om det har 
betydelse för val i livet, då möjliggör det förstås för andra analyser och tolkningar än ovanstående. 
Det måste till en mer genomgripande och långsiktig analys, och framförallt material för att ta ett 
sådant perspektiv. 

Westlander (1993:158) påpekar att en distinktion kan göras mellan position, handlande och 
personlighet vad det gäller själva ledarskapsrollen. 

Respondenten P8 beskriver att han har utvecklat sitt ledarskap till att vara en trygg punkt för 
eleverna, likaså respondenten P3 talar om att vikten av att vara en stabil punkt. Det innebär 
förstås att en tillitsfull relation byggs upp mellan elever och lärare och det möjliggör för läraren 
att bli en trygghet för eleverna. Bergem (2000:105) menar även att en aspekt som omgivningen 
tillskriver läraren, är just att läraren ska vara en trygghet för elever i deras uppväxt - och läromiljö. 

7.1 Egna reflektioner 
Den här undersökningen har lyft fram och bekräftat lärarollens mångfacetterande drag och hur 
personligheten på ett eller annat sätt spelar in. Det har gett mig personlig insikt och 
tillgodoräknande av mina egna insatser som lärare. I den teoretiska delen av uppsatsen och även i 
lärarutbildningen betonades ett reflekterande över den egna lärarrollen och den ständiga 
utvecklingen hos läraren. I inledningen av det här examensarbetet och även initialt i 
lärarutbildningen reflekterade jag över en lärare som betytt något för mig. Det är därför på sin 
plats att jag avslutar med en reflektion om min egen lärarroll och den här undersökningen. De är 
nog många saker i lärarrollen som verkligen passar min personlighet som handen i handsken, och 
förvisso en del saker som bör förfinas på grund av min personlighet. När jag kopplar ihop min 
egen lärarroll, utbildning och personlighet. En sak har i alla fall övertygad mig att det finns många 
olika slags lärare och att det är möjligt att bli en av dem och att det finns möjligheter att utvecklas 
till en bra lärare. 

Det kanske är delvis slumpen som avgör vem som väljer att bli lärare. De processer som försiggår 
omedvetet är förstås svåra att belysa. Min övertygelse är i alla fall att man bör ha ett intresse för 
att vara lärare och vara öppen för att alltid vilja utvecklas i sin lärarroll och som människa. Vi 
förmodar att någon väljer läraryrket liksom ett arrangerat äktenskap utan känslor eller hjärta 
inblandat. Ett äktenskap gjort utifrån förnuft och ekonomi. Förhoppningsvis utvecklas det här 
arrangerade äktenskapet även det till kärlek. Reflektionen handlar om huruvida läraryrket blir bäst 
utfört genom kärlek vid första ögonblicket som sedan sakta övergår till äkta kärlek eller blir det 
bäst utfört när det är ett arrangerat äktenskap. Det behöver kanske inte vara den enda kärleken 
men att det som finns hos läraren är en lust och kärlek till läraryrket och dess hela innebörd. 

Personligheten är nog den viktigaste delen i att få ihop en helhet och bli en bra lärare. Att finna 
en balans mellan att visa sig själv och ändå ha en gräns mellan jobbet och det privata. Och att visa 
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sin personlighet utan att bli för personlig. Det handlar förstås om en säkerhet i lärarollen och 
yrket men kanske även om hur en person är. En öppen personlighet finner kanske lite mindre 
skiljelinje mellan sitt personliga jag och arbete. En mer reserverad personlighet är kanske mer 
reserverad från början eller har hittat en strategi för att ha distans. Båda personligheterna har sina 
egna dilemman att ta ställning till i läraryrket. Att vara för personlig och gränslös medför sina 
problem och att vara för distanserad och rigid medför andra problem. 

Att vara tillmötesgående finns det kanske även gränser för, att på sin fritid göra saker eller tänka 
på något som man kan använda i arbetet som lärare verkar vara något som finns hos många, att 
vara helt fri från det går inte. Samtidigt måste sägas att arbetet som lärare kräver hela 
personlighetens användande.  

Lärarutbildning ger plats för diskussioner och reflektioner som leder mig framåt i ett utvecklande 
som lärare. Förvisso lär jag mig mycket av utbildningen, men det är bara i förhållandet till 
praktiserandet och reflekterande som det griper tag i mig och visar mig fortsatt färdriktning. Att 
förhålla sig till sin personlighet och att använda sin lärarkompetens och utbildning tror jag 
egentligen tar många år för att förverkliga till fullo? Lärarutbildningen har fått utstå mycket kritik 
av lärarstudenter och av andra, och det handlar inte bara om den lärarutbildning som finns idag. 
Förmodligen har de flesta lärarutbildningar fått kritik och det kommer förmodligen även den nya 
lärarutbildningen att få. Det går antagligen att gå en hel lärarutbildning utan att den griper tag i 
personen och utan att det ger något. Men det är fortfarande personen själv som gör det till vad 
det är, som gör en utbildning till levande kunskap och tar emot lärdomar. Det kanske sker 
utanför klassrummet eller i klassrummet. 

Läraryrket per se kräver ett stort engagemang och en lust till att utvecklas som människa och 
lärare. Sett med det ljuset skulle läraryrket kunna vara ett kall. Det fungerar inte att vara en bra 
lärare/pedagog utan att vara engagerad och tycka det är roligt. Det är i alla fall en bra grogrund 
för att få det att fungera. Viljan att lära sig med öppet sinne och att vara lyhörd inför barn. Att se 
som barnet på nya sätt och nya möjligheter varje dag, att till sig ny forskning och inte benhårt 
hålla fast vid egna sanningar. Är läraryrket bara ett yrke eller är det ett kall som kräver sin 
speciella person och personlighet, en moder Teresa eller en Gandhi?  

7. 2 Avslutande diskussion 

För att ge en rättvis bild av den här typen av undersökningar måste den göras både djupare och 
bredare. Materialet är för litet för att säga att det finns en absolut sanning om ämnet. Det ser 
onekligen ut som att personlighet har en stor plats hos lärarna själva och hos de förebilder de 
haft. De flesta blir mer inspirerade av olika egenskaper som de tillskriver en god lärare. Dessa 
egenskaper kan vara tydlighet, brinner för sitt yrke, snäll, humoristisk och strukturerad osv. 
Frågan kan ställas om det går att vara en god och kunnig lärare utan att ha en personlighet som 
omfattar dessa egenskaper? Vad kom först hönan eller ägget?  

Förvisso har kanske rollen som lärare, som sin andra natur, att läraren måste vara tydlig framför 
en grupp med barn, och personligheten om den nu skulle vara en rörig personlighet får 
underordna sig lärarrollen. Miljön hjälper till men för att det ska gro och växa måste det finnas en 
bra jordmån. En personlighet som kan ta till sig läraryrkets alla sidor. Slutsatsen är att utbildning 
har betydelse för lärarrollen och speciellt i samklang med rätt personlighet. Utbildning lyfter 
medvetenheten och ger vatten till lärarens jordmån, som kan utvecklas i sin egen kraft och med 
sin egen näring. Utbildning ger läraren ett redskap till ett forskande och vetenskapligt synsätt. 
Därmed spelar personligheten en stor roll både på ett relationellt plan och för lärarens egen 
självinsikt. 
 



46 

 

En fortsatt forskning skulle kunna vara att finna den där felande länken om den finns som skulle 
vara avgörande för att bli en bra lärare. Den här undersökningen ledde framförallt till mer frågor 
och behov av reflekterande. Undersökningen ledde till att finna orsaker till valet att bli lärare. Är 
det lättare att ta det valet om du har bra förebilder eller föräldrar som är lärare? 

Lortie (1975;2002:44) tar upp det perspektivet. Föräldrar som är lärare, kan genom uppmuntran 
påverka sina barn till samma yrkesval indirekt. Lortie (1975;2000:44) beskriver att det kan handla 
om hur föräldrarna värderar sitt yrke. Lärarföräldrarna överför hur de värderar läraryrket till sina 
egna barn. Att därmed en del blir lärare genom identifikation med sina föräldrar. Det är förstås 
inte överraskande. Lortie (1975;2002:35) menar att genom att bli lärare så gör även människor en 
klassresa, de som inte tillhör medelklassen eller högre från början. Lortie (1975;2002:35) påvisar 
att det är fler lärare som kommer från medelklassen som blir lärare. Ett problem av denna 
snedrekrytering kan vara att det bli en likriktad skola utan mångfald i läraryrket.  

Arfwedsson och Arfwedsson (2008:139ff) ger en analys av hur samhällsförändringar är det som 
snabbast ger förändringar i skolan. Det innebär att vad som händer i samhället utanför skolan får 
en omedelbar effekt på skolan. Samhällsproblem kommer och går. På 80-talet diskuterades 
exempelvis TV och dess påverkan. Idag diskuteras andra problem. Det står emellertid klart att 
undervisningens innehåll och dess former påverkas av de tekniska framstegen, den 
socioekonomiska - och allmänpolitiska utvecklingen som sker i samhället. Arfwedsson och 
Arfwedsson (2008:140) diskuterar vidare att det är bevisat utan tvivel hur samhällsutveckling och 
nya reformer gjort en lärares arbete än mer krävande och än mer komplicerat. Jämförelsevis 
krävdes det av en lärare i en homogen realklass under 50-talet att denne skulle i princip ha en bra 
ämneskunskap så var det tillräckligt. Det krävs idag en mycket större professionell kompetens 
och mer didaktiskt kunnande för alla lärargrupper från förskola till gymnasium. 

Hartman (2005:11) citerar Janusz Korczak, en polsk läkare och pedagog, ”Den Gud hatar gör 
han till Pedagog”. Min fråga är då, är inte gränsen hårfin mellan kärlek och hat? I alla fall står mitt 
hopp till det. Och om det nu det påståendet är sant, desto större anledning att bevisa att gudarna 
har fel. Slutligen vill jag ge en metafor över läraryrket. 

Min metafor liknas vid en ryggsäck som har tagits på någon gång vid tidens begynnelse packad 
med kunskap och utvecklingsmöjligheter. Det är början på en lång resa. I ryggsäcken finns lite 
smått och gott. Ett överlevnads- kit som består av erfarenhet och sunt förnuft. Nödprovianten är 
det dagliga påfyllandet av lustfyllt lärande, varvat med lagom långa dagsmarscher, och vila för att 
inte trötta ut sig. Att ha en lagom dos entusiasm och inte en för brinnande låga i lägerelden. 
Lägerelden kan annars locka till sig rovdjur och orsaka mindre önskvärda händelser och kanske 
svårläkta sår. Ett kärl medtags för livsnödvändigt vatten. Detta vatten är personligheten som 
genomsyrar var och ens liv. Ibland hittas nytt vatten och kärlet fylls på och kanske till och med 
smaksätts, men det är fortfarande vatten. Kompassen är nedpackad och den symboliserar olika 
metoder som visar riktningen, att tas fram vid behov. Den här vandringen bör förstås göras i 
sällskap, eller att möten inträffar under vägen. Det är kanske inte lika givande att göra resan 
liknande en ensamsegling jorden runt. I möten sker utveckling både önskvärda möten och 
mindre önskvärda möten. De förblir alla lärdomar på vägen. Vi växer och ser oss själva genom 
andra. Det är möjligt att ryggsäcken packas om eller att den känns som en stor börda för att i 
nästa stund vara oumbärlig för att finna en lösning. Läraryrkets resa omfattar även att finna plats 
för sin egen personlighet. Resans mål är kanske inte att komma fram, det kan vara själva 
processen i resandet och en öppen biljett till framtiden, där det ibland är nödvändigt att återvända 
för att se klart igen och för att rita om kartan. 

En konklusion är att forskningsområdet personlighet och utbildning i förhållande till lärarrollen 
förtjänar än mer uppmärksamhet. Den här undersökningen har snorklat under ytan på lärarrollen, 
men det behövs fler djuphavsdykningar för att förnimma alla olika skiftningar som finns i det 
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djupaste koralliknande läraryrket. I framtiden kanske elever kan välja vem de vill ha som lärare. 
En lärare som passar just deras egen personlighet och lärstil. Den som inspirerar mest! 
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Bilaga 
 
 
Forskningsetiska anvisningar för uppsatsstudenter vid Högskolan 
Dalarna 
När ett uppsatsarbete, som involverar människor, genomförs är det av största vikt 
att det sker under 
Etiskt godtagbara former. Vid Högskolan Dalarna finns det därför en 
Forskningsetisk nämnd som 
skall se till att uppsatser på grundutbildningsnivå sker i enlighet med grundläggande 
forskningsetiska 
Principer och krav. För dig som student finns ett antal punkter, som du bör tänka 
på, innan du 
genomför ditt uppsatsarbete, under det att ditt uppsatsarbete pågår samt efter det 
att du avslutat 
uppsatsen. Skriver du din uppsats inom ramen för ett forskningsprojekt, gäller även 
Lag om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagtexten finns 
tillgänglig på 
Nämndens hemsida. 
Innan uppsatsarbetet genomförs 
Innan du genomför uppsatsarbetet, är det nödvändigt, att du sätter dig in i de 
forskningsetiska 
principer och krav, som gäller vid Högskolan Dalarna. Din handledare kan upplysa 
dig om dessa, 
men de finns även tillgängliga på Forskningsetiska nämndens hemsida. Om du 
och/eller din 
handledare bedömer din undersökning som etiskt problematisk, eller tror att den 
kan innehålla en 
etisk problematik, måste den etikprövas. Detta innebär att du lämnar in en ansökan 
till 
Forskningsetiska nämnden, som granskar studien, och avgör huruvida den får 
genomföras eller inte, 
Samt vad som krävs för att den skall få genomföras. Ansökningsblanketter, samt 
anvisningar för hur 
Du skriver en ansökan hittar du på nämndens hemsida. Tänk på att lämna in din 
ansökan i god tid då 
Nämnden endast sammanträder några få gånger per termin. I sin granskning 
fokuserar nämnden på 
tre huvudfrågor: Är undersökningen vetenskapligt hållbar? Kan den skada som 
studien eventuellt 
innebär uppvägas av den nyttan (kunskapsvinster) den kan tänkas leda till? Är 
informationen till dem 
Personer som undersöks och det sätt varpå deras samtycke inhämtas adekvat? 
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Under uppsatsarbetets genomförande 
Som en del av uppsatsarbetet kanske du behöver tillfråga människor, om de vill 
delta i din studie. 
Det du då måste tänka på är, att deltagare skall ha information om uppsatsen innan 
de tillfrågas. Om 
detta innebär att du måste skriva ett informationsbrev skall detta vara skrivet på ett 
enkelt och 
Förståeligt språk. Det får inte innehålla några tvingande eller uppfodrande 
formuleringar om 
deltagande. Mall för hur ett informationsbrev bör utformas finner du på nämndens 
hemsida. Om du 
involverar barn under 15 år i ditt uppsatsarbete och vill behandla känsliga 
personuppgifter måste din 
Studie etikprövas. Du måste i dessa fall även begära målsmans skriftliga samtycke 
och tillstånd samt 
Barnets samtycke. Om din undersökning sker på en skola behöver du även rektors 
och 
Lärares tillstånd. Kom alltid ihåg att allt deltagande i en studie är frivilligt, vilket 
även måste framgå i 
informationsbrevet. Om en av dina uppgiftslämnare vill avbryta sitt deltagande 
under det att 
undersökningen pågår, får du absolut inte utöva några former av påtryckningar eller 
på annat sätt 
försöka påverka hans/hennes beslut. 
Efter det att uppsatsarbetet genomförts och godkänts 
Efter det att du avslutat uppsatsen och den har blivit godkänd bör du informera 
dina 
Uppgiftslämnare om dina resultat. Du är även skyldig att se till att eventuellt 
empiriskt material 
(såsom enkäter, ljudupptagningar, videofilmer etc.), makuleras på ett sådant sätt att 
det inte kan 
Komma i orätta händer. 
Några slutord 
Om du undrar över något, står nämnden gärna till tjänst med råd och synpunkter. 
Telefonnummer 
och e-postadresser till nämndens ledamöter finner du på nämndens hemsida. 
Forskningsetiska 
nämndens hemsida hittar du på www.du.se Gå in på länken Forskning, gå sedan 
vidare till länken 
Nämnder och råd och välj där länken Forskningsetiska nämnden. 
Fastställd av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna 2004-01-27 
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Intervjufrågor 

Bakgrund 

Hur ser din bakgrund ut vad det gäller ledarskap? Innan lärarutbildning? 

Följdfråga vilken typ av ledare var du då, och hur utvecklades det? 

Förebilder? 

Din lärarutbildning 

Hur var din lärarutbildning utformad? Hur lång var den? Praktik och teori, 
förhållande mellan dessa? 

Hur påverkades du av din handledare? Var hon/han Bra, dålig? 

Hur har din utbildning förändrat dig? 

Vad kommer du ihåg från din utbildning? Hur har det präglat dig? 

Vad har du speciellt lärt dig från din lärarutbildning? 

Förebild på lärarutbildningen? 

Personlighet 

Vad är personlighet för dig? 

Hur ser du på din egen personlighet i förhållande till din lärarroll? 

Vad tror du format din personlighet: arv el miljö? 

Hur har dina personlighetsdrag förändrats? 

 

Lärarrollen 

Hur ser du på ledarskap? 

Känns det som om du ”är född” till ledare? 

Vad formar din lärarroll idag? 

Vilken ledarstil anser du att du har? 

Hur har du kommit fram till just den här ledarstilen? 
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