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Förord 
 

Det känns nästan overkligt att sätta punkt för ett arbete som pågått i många år. 

Arbetet med avhandlingen har känts både inspirerande, intressant, lärorikt och 

mödosamt. Samtidigt som jag längtat efter att få avsluta detta arbete har det 

inneburit mycket glädje och intressanta, ovärderliga möten med människor. 

Det är till alla er som jag nu vill rikta mitt tack.  

Först och främst vill jag tacka er lärare som deltagit i studien. Tack för att 

ni så modigt och öppenhjärtigt delat med er av era vedermödor och glädjeäm-

nen från ert pedagogiska vardagsarbete. Våra möten rymde så mycket mer än 

vad som varit möjligt att beskriva i den här studien. Utan ert engagemang hade 

den här studien inte varit möjlig att genomföra. 

Även ni handledare har varit ovärderliga. Huvudhandledare lektor Diana 

Berthén, du har läst otaliga texter, oförtrutet ställt skarpa frågor som lett till 

att jag kunnat skärpa min blick och förbättra min studie. Ditt stöd i processen 

har varit otroligt värdefullt! Biträdande handledare, lektor Gun-Marie Wetso, 

du föreslog att jag skulle genomföra studien i kommunen. Du har trott på min 

förmåga även när jag själv inte gjort det. Professor, Mara Westling Allodi, 

också biträdande handledare, du har delat med dig av värdefulla kunskaper 

som hjälpt mig att kvalificera min text. Mitt stora och varma tack till er! 

Jag vill också rikta ett tack till kommunen och Pedagogiskt utvecklings-

centrum Dalarna (PUD)! Tack Gunnar Olsson, du var en av initiativtagarna 

till att denna studie blev av. Tack också till Mats Lundgren och ett postumt 

tack till Ina von Schantz Lundgren för ert stöd under studiens planering och 

genomförande. 

Också till er läsare av mina texter vill jag rikta mitt tack. Framförallt vill 

jag tacka professor Pirjo Lahdenperä, professor Rolf Helldin, lektor Eva Sil-

jehag, lektor Fia Andersson, docent Margareta Ahlgren, professor Silwa 

Claesson och professor Anders Gustavsson, som varit mina läsare vid olika 

läsgruppsseminarier. Diskussionerna och era synpunkter vid dessa seminarier 

har varit mycket värdefulla. Ett särskilt tack till Fia för att du även gav mig 

värdefulla synpunkter under slutfasen. Tack också till Ann-Mari Enström för 

korrekturläsningen och till Ezra Alexander för den engelska översättningen. 

Till doktorandgruppen vid specialpedagogiska institutionen vid Stock-

holms universitet, vill jag också framföra mitt tack. Det har varit oerhört sti-

mulerande att få vara en del av gruppen och få dela texter, vedermödor och 

glädjeämnen med er. Ett särskilt tack till Barbro Johansson! Du inte bara ledde 

doktorandgruppen de första åren under min doktorandtid, utan du bjöd även 

frikostigt in mig i ditt hem och hjälpte mig med den slutgiltiga genomgången 

av avhandlingstexten. Tack för din vänskap och för din hjälp! 

Jag vill även tacka alla mina kollegor på Högskolan Dalarna! Här skulle 

det vara möjligt att räkna upp åtskilliga personer, men utrymmet räcker inte 

till. Tack Gunilla Lindqvist, du har stått mig särskilt nära och du har varit en 

förebild för mig. Vi har varit både rumskamrater och doktorandkompisar. Men 



 

nu är den tiden över och jag ser fram emot nya spännande utmaningar tillsam-

mans med dig! Tack också för att du tog dig an min text i slutskedet! Tack 

också till Maggan Berglund! Du introducerade mig i arbetet vid högskolan 

och du har betytt mycket för mig som vän och kollega! Tack till min dokto-

randkompis Farhana Borg för våra samtal om ’doktorandlivet’! Lycka till 

framöver!  

Tack också till vänner utanför ’universitetsvärlden’! Tack för att ni stått ut 

med att jag inte hört av mig och att vi inte umgåtts så mycket. Nu blir det 

förhoppningsvis ändring på det. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till min familj. Eric, 

min son, och Bengan, min sambo! Ni har bidragit till att jag emellanåt kunna 

släppa avhandlingsarbetet och ni har påmint mig om att livet även består av 

annat. Tack för er glädje och humor! Eric, du har varit min speciella ’support’ 

på många olika sätt. Förutom att du trott på mig har du varit datasupport, fixat 

skrivbordsmöbler och andra praktiska detaljer. Bengan, du har stöttat mig på 

olika sätt i vardagen, men du har även stått ut med alla böcker och papper som 

belamrat huset. Dessutom har du stått ut med allt prat om avhandlingen – men 

nu är det över. 
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1. Introduktion 

Nya formuleringar började dyka upp i talet om lärares arbete i klassrummet 

under 2000-talet – lärares ledarskap. Det nya talet till trots, har lärare i alla 

tider, oavsett i vilket samhälle och i vilken skolform utbildning bedrivits, lett 

undervisning och pedagogiska aktiviteter, och tagit ställning till didaktiska 

aspekter såsom vad barn ska lära sig, hur de ska lära sig, varför de ska lära sig 

just detta, vem som ska lära sig och med vem de ska lära sig. Redan under 

1600-talet presenterade Comenius (1989) i verket ”Didacta Magna, den stora 

undervisningsläran”, råd till hur lärare skulle lära barn ’allt’. Hur kan då lära-

res arbete i termer av ledarskap i allmänhet förstås?  

För att inledningsvis ringa in lärares ledarskap kan det nämnas att Gran-

ström (2007) beskriver lärares arbete i termer av ledarskap och lärarskap. Det 

är alltså inte allt lärararbete som betecknas som ledarskap. Detta ses som lära-

rens kunskaper om och förmåga att hantera processer och interaktion i barn-

gruppen. Ledarskap handlar, enligt Granström, om att organisera undervis-

ningen. Lärarskap beskrivs som lärarens kunskaper om innehållet i undervis-

ningen och förmåga att förmedla detta innehåll.  

Internationellt motsvaras lärares ledarskap av den engelska benämningen 

’classroom management’. Detta definieras i ett ofta använt citat som “the ac-

tions teachers take to create an environment that supports and facilitates both 

academic and social-emotional learning” (Evertson & Weinstein, 2006, s. 4). 

Enkelt uttryckt tycks lärares ledarskap handla om att skapa förutsättningar för 

barns lärande (se även t.ex. Emmer & Sabornie 2015; Nordenbo, Søgaard Lar-

sen, Tiftikçi, Wendt & Østergaard, 2008), det vill säga att möjliggöra att de 

didaktiska aspekter som ses relevanta i utbildningen realiseras. Ledarskapets 

betydelse framhålls för att stödja barns lärande och deltagande i undervisning 

och pedagogiska aktiviteter i en gemenskap med andra barn. I synnerhet fram-

hålls denna betydelse för barn vars lärande förstås som problematiskt, det vill 

säga för barn i behov av särskilt stöd (se t.ex. Jordan, Schwartz & McGhie-

Richmond, 2009; Soodak, 2003). Hur kan då lärares ledarskap förstås när det 

inbegriper barn i behov av särskilt stöd? 

Ledarskap skulle alltså kunna betraktas som något som ingått i lärares ar-

bete under lång tid, men trots detta verkar ledarskap relaterat till lärare vara 

något nytt. Men vari består då det nya? Och framförallt: Vari består det nya i 

mötet med barn i behov av särskilt stöd? 

Mitt intresse för lärares ledarskap väcktes när jag i början av 2010-talet fick 

en förfrågan om att genomföra en studie om lärares ledarskap i den kommun 

jag då arbetade i som lärare. Förfrågan specificerades inte mer än så och jag 

såg ämnet som intressant utifrån mina mångåriga lärarerfarenheter. Jag kom 
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att undra över vad lärares ledarskap innebär i lärares pedagogiska vardagsar-

bete. Dagligen har läraren till uppgift att leda en grupp av barn, som består av 

individer som sinsemellan är olika. Barn har olika erfarenheter, intressen och 

förutsättningar för att delta i de aktiviteter som iscensätts och för att lära sig 

det som ses som ändamålsenligt inom förskolan eller skolan. Läraren har där-

med även till uppgift att leda undervisning och pedagogiska aktiviteter samt 

att fungera som ledare för barn vars lärande ses som särdeles ansträngande, 

långsamt eller på andra sätt problematiskt. Ledning av undervisning och pe-

dagogiska aktiviteter inbegriper alltså ett ansvar för barn i olika behov, varav 

en del barn ses som i behov av särskilt stöd (jfr Florian & Spratt, 2013; 

Kershner & Chaplain, 2014). Mitt forskningsintresse riktades mot lärares er-

farenheter av vad ledarskap innebär i lärares vardagliga arbete med barngrup-

per i allmänhet och i mötet med barn som ses som i behov av särskilt stöd i 

synnerhet. Jag såg det som intressant att utforska lärares ledarskap med ut-

gångspunkt från lärares frågor, intressen och kunskaper.  

Utifrån detta intresse såg jag det som ändamålsenligt att använda mig av en 

deltagarorienterad ansats, en forskningscirkel, med lärare och mig själv som 

deltagare. Idén var att forskningscirkeln skulle utgå från deltagarnas frågor om 

lärares ledarskap. Vidare skulle forskningscirkeln kunna göra det möjligt att 

frågor undersöktes under en längre tidsperiod. Därigenom skulle frågor kunna 

fördjupas och nya frågor skulle kunna ställas över tid. På så vis skulle kunskap 

kunna genereras om det undersökta kunskapsobjektet; lärares ledarskap.  

Forskningscirkeln kom att genomföras inom ramen för en specialpedago-

gisk satsning i kommunen. Satsningen genomfördes i samverkan med en hög-

skola och bestod i att lärare i kommunen genomgick en utbildning i special-

pedagogik. Forskningscirkeln var fristående från utbildningen i den bemärkel-

sen att jag var fri att utforma studien enligt mina önskemål.  

Lärares ledarskap – utbildningspolitiska innebörder  

När den nuvarande lärarutbildningen iscensattes under 2010-talet, tillskrevs 

lärares ledarskap en särskild betydelse i examensordningen (SFS 

1993:100/2010:541). För lärarutbildningens förskollärar-, grundlärar-, ämnes-

lärar- och yrkeslärarprogram formuleras ledarskap som ett obligatoriskt inne-

håll. Vidare uppges ledarskap vara en del av vad som beskrivs som den utbild-

ningsvetenskapliga kärnan för programmen. Även om det verkar som om le-

darskap framställs som något nytt i lärarutbildningen, kan, som inledningsvis 

berörts, lärares ansvar för och funktion i att leda undervisning och pedago-

giska aktiviteter förstås som en självklar del av lärares arbete. Detta reser frå-

gor om vad som tidigare uttryckts rörande lärares arbete i detta avseende, i det 

utbildningspolitiska sammanhanget. Om det skulle vara så att lärares ledar-

skap inte formulerats tidigare, vad har i så fall skrivits fram? Vilka eventuella 
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skillnader respektive likheter framträder över tid i synen på lärares ledning av 

undervisning och pedagogiska aktiviteter?  

För att kasta ljus över dessa frågor har jag gjort en genomgång av främst 

policytexter som har föregått lärarutbildningsreformer. Dessa texter är uttryck 

för vilket slags ansvar och vilka funktioner som setts som centrala för lärare, 

och troligtvis har sådana föreställningar relevans för innebörder av lärares led-

ning av undervisning och pedagogiska aktiviteter. Föreställningarna är uttryck 

för en utbildningspolitisk vilja som inte nödvändigtvis tar sin utgångspunkt 

från lärares erfarenheter från den pedagogiska vardagspraktiken.  

I denna genomgång av policytexter tar jag avstamp i den lärarutbildnings-

utredning (SOU 1965:29, IV:1), som föregick lärarutbildningsreformen och 

som genomfördes med anledning av grundskolans införande på 1960-talet. 

Genomgången avslutas med den utredning (SOU 2008:109), som förelåg in-

förandet av den nuvarande lärarutbildningen på 2010-talet. Eftersom lärarut-

bildningsutredningarna utgår från reformer i för- och grundskola, refereras i 

vissa fall även till policytexter som föregick dessa reformer. Tidsperiodens 

avgränsning motiveras med att 1960-talet kan förstås som en brytpunkt. Den 

’nya’ skolan, grundskolan, infördes med en vision om att barn från olika sam-

hällsklasser och med olika kön skulle utbildas tillsammans – ’en skola för 

alla’. Den nya utbildningssituationen borde ha inverkat på vilka föreställ-

ningar som formulerades om lärarens ledning av undervisning och pedago-

giska aktiviteter. 

I följande avsnitt använder jag den enhetliga beteckningen barn av lästek-

niska skäl. I policytexterna används dock olika benämningar, ’elev’ respektive 

’barn’, beroende på vilken kontext som avses, grundskolan eller förskolan.  

1960-talet – läraren som individuell arbetsledare  

Då 1960-talets grundskola infördes, med idén om en skola för alla1 barn, sågs 

den tidigare principen för särskiljning av barn utifrån samhällsklass och kön, 

som icke önskvärd. Mötet mellan människor med olika bakgrunder, anlag och 

intressen formulerades som centralt för byggande av ett samhälle på en demo-

kratisk grund. Idén som nu tydligt framfördes – skolan som ett medel för att 

bygga ett demokratiskt samhälle – kan ses i ljuset av andra världskriget (jfr 

Richardson, 1983). Dess lidande och förstörelsen hade, enligt Richardson 

(1983), på ett uppenbart sätt, visat behovet av fostran till demokrati, frihet och 

humanitet. 

                                                      

 
1 Idén om den sammanhållna skolan, grundskolan, omfattade inte alla barn. Exempelvis place-

rades barn som diagnostiserats som utvecklingsstörda i en annan skolform, vid den tiden be-

nämnd särskolan, nuvarande grundsärskolan. Vidare omfattades inte heller alla barn av skol-

plikt under större delen av 1960-talet. För barn med grav utvecklingsstörning infördes skolplikt 

1968, då Omsorgslagen trädde i kraft.  
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I den utredning (SOU 1961:30, VI) som föregick införandet av läroplanen för 

grundskolan (Lgr 62), framhölls att det stora samhällsproblemet bestod i män-

niskors bristande förmåga att samverka snarare än i människors bristande kun-

skaper. Det antogs att grunden till ett demokratiskt samhälle just utgörs av 

människors samverkan, och att skolan fostrade individer till fria personlig-

heter med en vilja till samverkan med andra människor, betonades. En sådan 

fostran hade tidigare fastslagits som skolans främsta uppgift i den utredning 

som förelåg grundskolans införande (SOU 1948:27). 

För att förverkliga visionen om den ’nya’ skolan behövde framförallt två 

uppfattade problem lösas. För det första hävdades att den ’gamla’ skolan var 

alltför auktoritär för att fostra de individer som nu efterfrågades. Lärarutbild-

ningsutredningen (SOU 1965:29, IV:1) riktade kritik mot läraren, vilken an-

sågs vara alltför auktoritär. Vidare uttrycktes att undervisningen utgick från 

lärarens aktivitet, vilket fick till följd att barnen passiverades och att samarbete 

mellan barnen motverkades. Arbetssättet i skolan behövde därmed demokra-

tiseras för att gagna fostran av barnen till fria personligheter. För det andra, 

riktade lärarutbildningsutredningen kritik mot att läraren behandlade klassen 

som en enhet. Istället behövde skillnader som ansågs föreligga mellan olika 

barns anlag, intressen och behov, hanteras (SOU 1965:29, IV:1). Den presen-

terade lösningen på båda problemen riktades mot läraren och klassrummet – 

läraren skulle leda undervisningen på ett ’nytt’ sätt. Lärarutbildningsutred-

ningen beskrev läraren som en arbetsledare för det enskilda barnet, vilket 

ställde nya krav på läraren:  

Man måste ständigt understryka, att det inte är alldeles samma sak att vara pe-
dagog i den nya skolsituationen som i den gamla. Medan man förr lade stor vikt 
vid verksamheten i katedern – den muntliga föredragningens klarhet och livlig-
het, utformningen av frågorna, konkretionen i framställningssättet, förmågan 
att skapa uppmärksamhet och tystnad – måste läraren nu även stiga ner från 
katedern och vara arbetsledare. Förr skulle han främst kunna fånga klassens 
uppmärksamhet, numera måste han i första rummet kunna stimulera den en-
skilde elevens arbete. Utöver intresse för elevens person (. . .) och erforderliga 
psykologiska insikter behövs i den nya situationen kanske framför allt organi-
sationsförmåga. Läraren skall kunna organisera arbetet i klassen så att hänsyn 
tas både till de enskilda elevernas behov och till klassen som helhet. (SOU 
1965:29, IV:1, s. 93) 

 

Lärarutbildningsutredningen (1965:29, IV:1) formulerade lärares ledning som 

arbetsledning av elevers ”självverksamhet” (s. 96). En idé om ett detta skulle 

bedrivas i demokratiska former kan skönjas; läraren skulle kliva ner från ka-

tedern och möta barnet på ’golvet’. Genom att läraren skulle leda barnet i att 

arbeta självständigt skulle barnet fostras till den fria samhällsmedborgaren. 

Betonandet av lärarens arbetsledning av barns självverksamhet kan förstås 

mot bakgrund av influenser från progressivistiska strömningar (jfr Englund, 
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2005). Inom sådana tankeströmningar framhålls barnens aktiva förhållnings-

sätt för det demokratiska samhällsbygget (jfr Englund, 2005; Nordin, 2012). 

Lärarens arbetsledning av barnets självverksamhet, benämndes även indi-

viduell handledning (SOU 1965:29, IV:1). Därmed betonades vikten av att 

lärarens ledning skulle individualiseras till det enskilda barnets arbete. Det 

ansågs föreligga skillnader mellan barnens ”arbetstyp” (SOU 1965:29, IV:1, 

s. 96): ”Det är här fråga om skillnader inte endast i arbetstempo och arbetsrytm 

utan också i arbetets kvalitet och graden av egen insats från elevernas sida” 

(SOU 1965:29, IV:1, s. 96, med referens till Lgr 62). Det antogs att lärarens 

individuella ledning av det enskilda barnet skulle kunna lösa den angivna pro-

blematiken med barnens svårigheter på ett enklare sätt inom den ordinarie 

klassens ram (SOU 1965:29, IV:1).  

Emellertid framställdes lärarens individuella handledning som problema-

tisk för barn med skolsvårigheter (1965:29, IV:1). Dessa barn ansågs behöva 

mest handledning men lärarutbildningsutredningen uttryckte oro för att hand-

ledningen kunde komma att ske slumpvis, och att den inte tillräckligt skulle 

anpassas till barnens begåvning. Vidare befarades att läraren kunde vara mer 

intresserad av så kallade studiebegåvade och intresserade barn. Utredningen 

betonade även att lärarens människointresse skulle omfatta ’alla’2 barn. 

1970-talet – läraren som samspelare för självständighet  

Under 1970-talet poängterades liksom i den tidigare lärarutbildningsutred-

ningen (SOU 1965:29, IV:1) skolans betydelse för det demokratiska samhälls-

bygget (SOU 1978:86). Nu betonades att skolan inte enbart skulle verka för 

att bevara demokratin utan också för att utveckla den. Vikten av att barnen 

fostrades till aktiva och självständiga medborgare, framhölls. För detta ända-

mål, antog SIA-utredningen (SOU 1974:53), som föregick införandet av 

grundskolans nya läroplan (Lgr 80), att skolans arbetsmiljö behövde förbätt-

ras. I synnerhet beskrevs brister i undervisningens anpassning till barns olik-

heter och brister i stödåtgärder för barn. I SIA-utredningen hävdades att barns 

möjligheter inte alltid togs till vara och att barn ”med skolsvårigheter” (SOU 

1974:53, s. 34) inte gavs jämlika möjligheter till utbildning. Inte heller hade 

den särskilda undervisningen för elever med skolsvårigheter minskat. Tvär-

tom beskrevs i lärarutbildningsutredningen (SOU 1978:86), med hänvisning 

till Skolöverstyrelsen, att den särskilda undervisningen i form av samordnad 

specialundervisning, hade ökat på ett sätt som ”hotade spränga tillgängliga 

resursramar” (s. 279−280). Nu skärptes formuleringar om skolans och lärarens 

ansvar för ’alla’ barn. SIA-utredningen (SOU 1974:53) betonade att skolan 

                                                      

 
2 Formuleringen ’alla’ avser samtliga barn inom skolformen ifråga och innefattar alltså inte alla 

barn i generell mening. 
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hade ett särskilt ansvar för elever med skolsvårigheter och lärarutbildningsut-

redningen (SOU 1978:86) framhöll att samtliga lärare skulle ta mer hänsyn till 

barns olikheter. 

Lärarutbildningsutredningen (SOU 1978:86) formulerade lärares ledning i 

termer av handledning. I likhet med 1960-talets lärarutbildningsutredning 

(SOU 1965:29, IV:1) framhölls lärarens handledning som betydelsefull för att 

hantera olikheter mellan barn och för demokratisk fostran (SOU 1978:86). I 

direktiven till SIA-utredningen tillskrevs handledningen betydelse för barns 

studiesituation: ”Lärarens uppgift blir allt mindre att uppträda som specialist 

inom ett avgränsat ämnesområde. Viktigare är uppgiften att skapa bästa möj-

liga studiesituation för varje [emfas tillagd] elev bl a genom handledning” 

(SOU 1974:53, s. 67). I lärarutbildningsutredningen (SOU 1978:86) betona-

des handledningens demokratiska former, och ett demokratiskt samspel mel-

lan läraren och eleven förordades. Samspelet antogs främja en ökad frihet och 

ett ökat inflytande för barnet, vilket förmodades leda till att barnet blev mer 

aktivt och självständigt. Läraren skulle inte längre enbart leda barnet i att in-

hämta kunskaper, utan även ge barnet möjligheter att söka och bearbeta kun-

skaper. Förändrade krav på lärarens ledning av undervisningen framträder: 

Fostran till demokrati måste innebära att elevens förmåga att självständigt söka 
och bearbeta kunskap stimuleras och att relationerna mellan elev och lärare ut-
formas som ett demokratiskt samspel. (. . . .) Denna ökade frihet för eleven leder 
i sin tur till att läraren på ett annat sätt än tidigare måste fungera som planerare 
och organisatör av undervisning. (SOU 1978:86, s. 78) 

 

I likhet med den tidigare lärarutbildningsutredningen (SOU 1965:29, IV:1) 

kan 70-talets lärarutbildningsutredning (SOU 1978:86) förstås som genomsy-

rad av demokratiska strömningar och som influerad av progressivistiska idéer 

(jfr Englund, 2005). 

Under 1970-talet reformerades även förskollärarutbildningen. I likhet med 

lärarutbildningsutredningen (SOU 1978:86) framhöll barnstugeutredningen 

(SOU 1975:67) vikten av att barnen fostrades till demokratiska samhällsmed-

borgare. Här betonades förskolans betydelse. Även när det gäller barn ”med 

särskilda behov” (SOU 1975:67, s. 122) framträder stora likheter mellan 

barnstugeutredningen och lärarutbildningsutredningen. I barnstugeutred-

ningen betonades personalens ansvar för ’alla’ barn, och för de barn som be-

skrevs ha särskilda behov poängterades att förskolan var synnerligen betydel-

sefull. 

Också i synen på den vuxnes ledning av pedagogiska aktiviteter uppvisar 

barnstugeutredningen (SOU 1975:67) stora likheter med lärarutbildningsut-

redningen (SOU 1978:86). Barnstugeutredningen betonade vikten av samspe-

let mellan den vuxne och barnet. För att ett ändamålsenligt samspel skulle 

komma till stånd, föreskrevs att den vuxne skulle inta en speciell ”håll-

ning”(SOU 1975:67, s. 60), dialogpedagogisk hållning. I den första delen av 
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huvudbetänkandet (SOU 1972:26) som föregick det första läroplansliknande 

dokumentet för förskolan (Pedagogiskt program för förskolan) (Socialstyrel-

sen, 1987), beskrevs dialogpedagogik:  

Den dialogpedagogiska modellen utgår från att det bör försiggå en kontinuerlig 
dialog mellan barn och vuxen, på både ett inre och ett yttre plan, som gäller ett 
ömsesidigt givande och tagande i fråga om känslor, upplevelser och kunskaper. 
Målet för detta slag av pedagogik kan sägas vara att individen successivt skall 
arbeta sig fram till de värderingar och normer den så småningom vill hävda och 
själv efterleva. (s. 46). 

 

I det samspel som framhölls mellan den vuxne och barnet sattes barnets själv-

ständighet i förgrunden. Att den vuxne inte skulle leda barnet mot den vuxnes 

intresse, betonades: 

Härmning är viktig från inlärningssynpunkt, men den får inte utnyttjas av den 
vuxne för att leda barnet dit den vuxne vill. ”Alla gör så, du skall också göra så 
nu”, är ett farligt majoritetsargument, därför att det fostrar konformitet, i stället 
för självständigt ställningstagande. (SOU 1972:26, s.110) 

  

Samtidigt som barnets självständighet poängterades, antog barnstugeutred-

ningen (SOU 1975:67), att barnet inte kunde utvecklas till en självständig in-

divid utan den vuxnes ledning. Förskolläraren eller barnskötaren skulle agera 

som modell för barnet, vilken barnet i sin tur kunde imitera och identifiera sig 

med. För den yngre åldersgruppen (1–3 år) konkretiserades ledningen som att 

den vuxne skulle påverka barnets utveckling till självständighet genom fasthet 

och en tillåtande attityd.  

1990-talet – läraren som handledare för livslångt lärande 

Under 1990-talet reformerades utbildningssystemet och lärarutbildningen på 

nytt. Skälet till reformerna motiverades främst av samhällets allt snabbare för-

ändringstakt och dess växande informationsflöde (SOU 1999:63). Lärarut-

bildningsutredningen (SOU 1999:63), som föregick en reformering av utbild-

ning till bland annat förskollärare och lärare i grundskolan, formulerade att 

samhället krävde andra slags medborgare än tidigare: ”Den ökande komplex-

iteten i samhället gör att det ställs allt högre krav på medborgarrollen. Arbets-

livet ger signaler om stigande krav på problemlösningsförmåga, kreativitet 

och flexibilitet” (s. 52). Betydelsen av ett livslångt lärande poängterades, me-

dan utbildning som ett medel för det demokratiska samhället inte tydliggjor-

des på samma sätt som i de tidigare lärarutbildningsutredningarna (SOU 

1965:29, IV:1; SOU 1975:67; SOU 1978:86). Kunskaper betonades i 1990-

talets lärarutbildningsutredning (1999:63) i högre grad än vad som tidigare 

hade gjorts och detta gällde även för förskolan. I de förändrade krav som nu 
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formulerades för samhällsmedborgaren och som utbildningen skulle tillgo-

dose, framhölls kunskaper, anpassning och flexibilitet. De förändrade kraven 

kan förstås mot bakgrund av att utbildningssystemet influerades av nyliberala 

tankeströmningar (jfr Nordin 2012; Sjöberg 2009). Grundläggande för sådana 

tankeströmningar är idén om individens frihet, vilja till och förmåga att handla 

(Nordin, 2012; Sjöberg, 2009). Också individens moraliska ansvar för att 

handla betonas, enligt både Nordin (2012) och Sjöberg (2009), såsom ett an-

svar för sitt eget lärande och för att göra sig anställningsbar på en flexibel 

arbetsmarknad. Även den decentralisering som genomfördes av ansvar från 

centrala till lokala aktörer genom kommunaliseringen av grundskolan kan ses 

som en del av en nyliberal tankeströmning (se t.ex. Nordin, 2012). I utred-

ningen (SOU 1999:63) framhölls i och med den förändrade ansvarsfördel-

ningen lärarnas inflytande och ansvar över den pedagogiska verksamheten.  

I likhet med tidigare policytexter (se t.ex. SOU 1974:53), lades tyngd vid 

att samtliga lärare skulle omfatta värderingen att vara lärare för ’alla’ barn 

(SOU 1999:63). Vidare skulle samtliga lärare kunna möta vad som formule-

rades som en naturlig variation av barns olikheter. Utredningen förordade att 

barns olikheter borde ses som resurser i förskola och skola, samtidigt som det 

antogs att olikheterna var en stor utmaning för personalen:  

Den stora utmaningen är – utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt – hur 
förskolans och skolans personal skall hantera det faktum att elever har olika 
förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Hur skall elevers olikheter 
framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans pedagogiska 
arbete i en för alla elever gynnsam riktning? (SOU 1999:63, s. 192) 

 

Lärarens arbete sågs nu vara så radikalt förändrat, att det benämndes ett ”nytt 

läraruppdrag” (SOU 1999:63, s. 10). Medlet för att tillgodose de förändrade 

kraven, var emellertid inte nytt – lärarens ledning – vilket formulerades hu-

vudsakligen, liksom tidigare, i termer av handledning. Lärarutbildningsutred-

ningen (SOU 1999:63) menade att det fanns många likheter mellan lärares 

uppdrag i olika skolformer, och i detta sammanhang nämndes ledarskap. 

Denna benämning användes inte fortsättningsvis. Enligt utredningen skulle 

läraren handleda barnen i att söka, sovra, tolka och värdera information. Det 

hävdades vara problematiskt att ange en specifik riktning för handledningen. 

Samhället tillskrevs en så snabb förändringstakt att det inte ansågs möjligt att 

förutsäga vilka kunskaper som skulle komma att värderas i framtiden. I likhet 

med 1970-talets lärarutbildningsutredningar (SOU 1975:67; SOU 1978:86) 

framställdes samspelet mellan läraren och barnet som centralt för lärarens 

handledning. Den blivande läraren skulle ”skapa en kreativ lärandemiljö, där 

barn och elever vågar ställa frågor och i en dialog med läraren söka olika vägar 

till svar” (SOU 1999:63, s. 93). Detta ställningstagande innebar inte att utred-

ningen tog avstånd från lärarens auktoritet, men det framhölls att den borde 

förtjänas från barnen. 
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2000-talet – läraren som ledare med auktoritet för goda resultat 

Under 2000-talet påbörjades återigen ett arbete med att reformera utbildnings-

systemet. Förklaringsgrunderna till reformerna förändrades från att ha relate-

rats till samhällets behov av medborgare till att relateras till uppfattade brister 

i det svenska utbildningssystemet. Den utredning (SOU 2007:28) som före-

gick införandet av en ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet (Lgr 11), uttryckte att allmänhetens förtroende för lärare kunde vara 

lågt. Möjligen var förtroendet särdeles lågt för lärare i förhållande till andra 

yrkesgrupper: ”Ett särskilt problem som kanske drabbat läraryrket i högre ut-

sträckning än andra yrken är om omvärlden har bristande tilltro till lärarna” 

(SOU 2007:28, s. 167). En annan brist utgjordes, enligt lärarutbildningsutred-

ningen (SOU 2008:109), av att svenska barns resultat i internationella mät-

ningar medförde ett ”mer allmänt utbrett” (s. 102) ifrågasättande av den 

svenska skolan. Till skillnad mot den tidigare anförda idén om att individers 

bristande förmåga att samarbeta utgjorde det centrala problemet (SOU 

1965:29, IV:1), framträder nu det huvudsakliga problemet som barns bristfäl-

liga kunskaper (SOU 2008:109).  

När det gäller den tidigare understrukna idén om samtliga lärares ansvar 

för ’alla’ barn (se t.ex. SOU 1978:86; SOU 1999:63), antogs nu att läraren inte 

kunde ha kompetens att möta ’alla’ barns behov: 

”En skola för alla” är en självklarhet i ett demokratiskt kunskapssamhälle. Det 
behöver dock inte betyda att alla elever måste undervisas samtidigt av samma 
lärare. En individanpassad undervisning värd namnet tar också hänsyn till att 
en del elever har särskilda behov som inte kan tillgodoses i den stora gruppen. 
(…) Det är istället speciallärarna som med sin expertkompetens har nyckelrol-
len att stödja dessa elevers kunskapsutveckling. (SOU 2008:109, s. 188–189) 

 

Samtidigt betonade lärarutbildningsutredningen (SOU 2008:109) vikten av att 

lärare för de ”minsta barnen” (s. 241) var ”väl förtrogna med den stora variat-

ionen i utvecklingen, och lärarens, den vuxnes, betydelsefulla roll för att möta 

och stimulera barnets utveckling” (s. 241). 

Lärares ledning formulerades i utredningen (SOU 2008:109) framförallt 

som ledarskap. Ledarskap gavs en central betydelse i lärares yrkesutövning, 

och föreslogs bli ett nytt ämnesinnehåll i lärarutbildningen. Ledarskapets be-

tydelse framhölls i utredningen för att generera goda resultat i skolämnen och 

för att lärare skulle bli säkrare i sin yrkesutövning.  

En förändrad syn på lärares ledning, genom dess relation till auktoritet, 

framträder i utredningen (SOU 2008:109). Tidigare sågs lärarens auktoritet 

som att den skulle förtjänas från barnen (SOU 1999:63), medan den nu fram-

ställdes som en förutsättning för lärarens ledarskap: ”Det behövs emellertid 

en vägledare som med kompetens och auktoritet kan stödja barn och ungdo-

mar på väg ut i samhället” (SOU 2008:109, s. 196). Vidare ackompanjerades 

ledarskapet av formuleringar såsom att lärare skulle vara säkra och tydliga. 
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Samtidigt, i skrivningar som gällde förskolan, formulerades vikten av att lä-

rare uppmuntrade barnens inflytande.  

Också en förändrad syn på riktningen på lärarens ledning, i termer av le-

darskap, synliggörs. Medan tidigare lärarutbildningsutredningar (SOU 

1978:86; SOU 1999:63) förespråkat att lärare skulle leda barnet i att söka och 

bearbeta kunskaper i allmänhet, hade nu en given riktning slagits fast. Ledar-

skapet skulle syfta till att generera prestationer i form av goda resultat i sko-

lämnen. Att ett större fokus lades på kunskaper relaterades i lärarutbildnings-

utredningen (SOU 2008:109) till att resultaten i grundskolan började dala i 

internationella undersökningar. 

Från att möta barns olikheter till att leverera goda prestationer – 

sammanfattande kommentarer 

Genomgången av policytexterna från 1960- till 2000-talet, visar att lärares 

ledning av undervisning och pedagogiska aktiviteter har setts som centralt un-

der hela tidsperioden. Den bild som framförallt växer fram under den övervä-

gande delen av tidsperioden, är att lärares ledning skulle lösa ett uppfattat pro-

blem – att hantera klassers eller gruppers heterogenitet. Genom lärarens indi-

viduella ledning skulle ’alla’ barn, oavsett olikheter i förutsättningar, intressen 

och bakgrunder, kunna ingå i ordinarie klasser eller grupper. Denna idé luck-

ras upp i grundskolan under periodens sista decennium. Lärares kompetens 

framställdes nu inte längre som tillräcklig för att möta barns olika behov inom 

den ordinarie klassens ram. En idé om särskiljning träder fram. Klassers 

heterogenitet synliggörs som ett problem som inte är möjligt att lösa genom 

klasslärares ledning. Ledning av undervisning för en del barn i behov av sär-

skilt stöd, tycktes kräva expertkompetens, det vill säga att undervisningen 

borde ledas av speciallärare för dessa barn. 

Innebörder av ledningens funktion har förskjutits över tid. Idéförskjut-

ningen handlar om en rörelse från ledning som ett redskap för att fostra demo-

kratiska medborgare till ett redskap för att barn ska leverera goda prestationer. 

Bilden av lärares ledning som ett redskap för demokrati träder fram under 

1960-talet för att accentueras under det nästkommande decenniet. Därefter 

försvagas denna idé successivt och ersätts under 1990-talet med idén om lära-

res ledning som ett redskap för lärande. Under 2000-talet förskjuts idén ytter-

ligare. Lärares ledning formulerades nu som ledarskap och träder fram som 

ett redskap för barns prestationer, i termer av konkurrenskraftiga resultat. 

Emellertid framstår lärares ledarskap, inom den ordinarie klassens ram i 

grundskolan, inte som ett sådant redskap för ’alla’ barns prestationer. Ef-

tersom klasslärares kompetens inte framställdes som tillräcklig för att leda 

undervisning för alla barn, framträder inte ledarskapet som ett redskap för att 

leverera ändamålsenliga resultat för en del av barnen. 
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Också innebörder av ledningens former har förskjutits under tidsperioden. 

Den under 1970-talet framförda idén om ledningens demokratiska former, 

såsom det demokratiska samspelet mellan lärare och barn, förskjuts under 

1990-talet till bakgrunden. Under 2000-talet träder idén fram om ett ledarskap 

präglat av auktoritet, och bilden av ledningen i demokratins tjänst ersätts nu 

av bilden om ledarskap i de konkurrenskraftiga prestationernas och auktorite-

tens tjänst.  

Sammantaget visar genomgången av policytexterna att frågan om hur lä-

rare bör och kan leda undervisning och pedagogiska aktiviteter för barn i be-

hov av särskilt stöd, har setts som synnerligen väsentlig över tid. Men de in-

nebörder som träder fram av lärares ledning i policydokumenten, är som tidi-

gare påpekats, uttryck för utbildningspolitiska visioner. Innebörderna tar alltså 

inte nödvändigtvis sin grund i lärares erfarenheter av sina pedagogiska var-

dagspraktiker. Men vilka innebörder ges då lärares ledarskap utifrån lärares 

erfarenheter av möten med barn i olika behov? Hur framstår lärares ledarskap 

i nutida pedagogiska vardagspraktiker i allmänhet? Och i synnerhet: Hur fram-

står lärares ledarskap i mötet med barn som ses vara i behov av särskilt stöd? 

Att inom ett specialpedagogiskt sammanhang utforska en företeelse som 

lärares ledarskap, vilken framhållits som väsentlig, om än i olika formule-

ringar, i det utbildningspolitiska sammanhanget, är angeläget. Studiens ut-

gångspunkt möjliggör att lärares erfarenheter av att leda pedagogiska aktivi-

teter i vardagspraktiken i möten med barn i olika behov, varav en del i behov 

av särskilt stöd, kan synliggöras. Därmed kan kunskaper som bidrar till kun-

skapsutvecklingen inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet gener-

eras. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens utgångspunkt är att utforska lärares ledarskap utifrån lärares erfaren-

heter. För detta ändamål skapades en forskningscirkel.  

Studiens syfte är att utifrån cirkeldeltagarnas erfarenheter beskriva och ana-

lysera innebörder av lärares ledarskap i allmänhet, och i mötet med barn i be-

hov av särskilt stöd i synnerhet. Studiens frågeställningar är: 

 

– Hur beskriver lärarna sitt ledarskap i det pedagogiska vardagsarbetet? 

 

– Hur beskriver lärarna sitt ledarskap i mötet med barn i behov av sär-

skilt stöd? 
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Samtal om lärares ledarskap fördes i en forskningscirkel och detta utgör ett 

sammanhang där förändringar förväntas ske. Därmed formuleras också föl-

jande frågeställning: 

 

– Hur kommer innebörder av lärares ledarskap till uttryck över tid? 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

I studien används formuleringen barn i behov av särskilt stöd för att beteckna 

barn som kan förstås att på olika sätt befinna sig i svårigheter inom utbild-

ningsinstitutionen. Användandet av denna beteckning motiveras av att den an-

vänds i officiella sammanhang (se t.ex. SFS 2010:800). När det gäller barn i 

behov av stöd i förskoleklass och i de obligatoriska skolformerna uppges att 

barnen ska ges stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd om de inte 

når de ”kunskapskrav” (Skolverket, 2014, s. 10) som föreskrivs i läroplanerna 

(Lgr11; Läroplan för grundsärskolan, 2011). Behov kan således ses som att de 

”konstrueras i relation till konstruerade krav” (Assarson, 2007, s. 41). I före-

liggande studie relateras inte behov av särskilt stöd till specifika kunskapskrav 

utan denna formulering används i en vidare mening för att beskriva att vissa 

barn befinner sig i svårigheter för att delta i pedagogiska aktiviteter tillsam-

mans med andra barn eller för att lära sig det som förstås som relevant i relat-

ion till de krav som ställs i den specifika situationen. I andra situationer är det 

möjligt att barnen inte är i behov av sådant stöd (jfr Assarson, 2007). 

Det specialpedagogiska fältet ses dock som bredare än att det enbart rör 

barn i behov av särskilt stöd. Inom detta fält studeras bland annat frågor som 

kan relateras till förbyggande arbete, för att barn inte ska ’bli’ i behov av sär-

skilt stöd, såsom miljöer för lärande (se t.ex. Allodi Westling, 2010c). Frågor 

med relevans för det specialpedagogiska fältet, kan följaktligen relateras till 

samtliga lärares pedagogiska vardagspraktiker. Att studera lärares ledarskap i 

en studie i specialpedagogik, så som görs i den här aktuella studien, relaterar 

till en förståelse av specialpedagogik som ett mångfacetterat kunskapsfält (jfr 

Nilholm & Björck-Åkesson, 2007).  

Avhandlingens disposition  

Avhandlingens återstående kapitel är fem till antalet och har organiserats en-

ligt följande: Kapitel två, Lärares ledarskap – en bakgrundsbild presenterar 

kortfattat en utgångspunkt för hur ledarskap förstås i denna studie. Utifrån 

denna utgångspunkt presenteras därefter tidigare forskning. Kapitel tre, Teo-

retiska utgångspunkter, består av två delar. Den första delen innehåller teore-

tiska antaganden för studien i dess helhet och den andra delens innehåll utgörs 

av teoretiska antaganden för studiens undersökta kunskapsobjekt lärares le-

darskap. I kapitel fyra, Forskningscirkeln, redovisas och diskuteras studiens 
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metod och genomförande. Kapitel fem, Innebörder av lärares ledarskap, pre-

senterar studiens resultat i två delar. Den första delen innehåller två övergri-

pande teman och i den andra delen framställs hur de analyserade innebörderna 

av lärares ledarskap kommer till uttryck över tid i cirkelsamtalen. Också av-

handlingens avslutande kapitel sex, Diskussion, består av två delar. I den 

första delen diskuteras några av studiens centrala resultat och i den andra delen 

diskuteras forskningscirkelns samtal. Avslutningsvis behandlas studiens slut-

satser. 
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2. Lärares ledarskap – en bakgrundsbild 

Forskning med relevans för lärares ledarskap har genomförts utifrån olika ut-

gångspunkter, såsom pedagogiska, specialpedagogiska, organisationspsyko-

logiska utbildningssociologiska, och utvecklingspsykologiska. En motsva-

rande benämning för lärares ledarskap är inom internationell forskning, som 

tidigare nämnts, classroom management.  

Internationell och nationell forskning kan, utifrån mina sökningar, grovt 

delas in i tre kategorier: I studierna har dels ett fåtal aspekter isolerats, exem-

pelvis lärares beteende, i avsikt att undersöka dess påverkan på barns och ung-

domars beteende. Dels har ett flertal aspekter studerats, till exempel lärares 

beteende och barns och ungdomars bakgrunder, i avsikt att undersöka hur 

dessa tillsammans kan påverka barns och ungdomars beteende. Dels har ett 

flertal aspekter studerats, såsom lärares ledning, barns och ungdomars hand-

lingar, stödbehov och bakgrunder samt institutionella och samhälleliga vill-

kor, i avsikt att undersöka hur olika aspekter kan växelverka. Detta innebär att 

olika aspekter kan influera varandra och att lärares ledning kan gestaltas på 

olika sätt beroende på sammanhang. Forskning inom de två förstnämnda ka-

tegorierna kan förstås som att den huvudsakligen utgår från antaganden om ett 

enkelriktat orsakssammanhang. Det vill säga att en aspekt (ledarskapsbete-

ende) eller flera aspekters samverkan (ledarskapsbeteende och barns bakgrun-

der) påverkar barns och ungdomars beteende. I den tredje kategorin antas att 

den påverkan som sker är dubbelriktad. Enkelt uttryckt innebär detta att lära-

res agerande influerar barns och ungdomars beteende samtidigt som barns och 

ungdomars beteende influerar lärarens ageranden. 

Studier inom den första kategorin, vilka företrädesvis undersökt lärares be-

teendes påverkan på barns och ungdomars beteende, visar framförallt att det 

är otillräckligt att lärare korrigerar barns och ungdomars oönskade beteenden 

i stunden för att dessa ska minska väsentligt eller upphöra (se t.ex. Anderson, 

Evertson & Brophy, 1979; Emmer & Evertson, 1981; Karlberg, 2012; Kern & 

Clemens, 2007; Kounin, 1970; Lane & Menzies, 2015; Lastrapes, 2013; 

Mundschenk, Miner & Nastally, 2011; Webster-Stratton, Reid & Stolmiller, 

2008). För att så kallade problembeteenden ska minska väsentligt eller upp-

höra, behöver dessa förebyggas. I en ofta citerad studie av Kounin (1970) 

framgår att följande principer är centrala: att läraren gör olika saker samtidigt, 

överblickar skeenden i klassrummet, fångar och bibehåller barngruppens upp-

märksamhet, erbjuder barnen utmanande och varierande uppgifter samt skapar 

mjuka övergångar mellan aktiviteter. Andra exempel på principer för att före-

bygga oönskade beteenden uppges vara lärares positiva förväntningar på samt 

beröm och belöningar av barn och ungdomar (se t.ex. Kern & Clemens, 2007).  
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Även om en rad olika principer för ledarskap har bekräftats som effektiva i 

olika studier över tid, kan oenighet mellan forskare om huruvida principer är 

effektiva, råda. Exempelvis beskriver Bear (2015) forskares disparata slutsat-

ser om huruvida beröm och belöningar är effektiva principer för att påverka 

barns och ungdomars beteenden. Av den sammanfattning Bear gör av dessa 

slutsatser, kan nämnas att beröm och belöningar å ena sidan är verksamt i syn-

nerhet för att minska oönskade beteenden hos barn och ungdomar med vad 

som beskrivs som beteendeproblem. Å andra sidan påverkar uppmuntran och 

beröm barns och ungdomars beteende att bli självupptaget och moraliskt omo-

get, vilket enligt Bear, ofta är karakteristiska beteenden för barn och ungdomar 

med så kallade problembeteenden.  

Inom den andra kategorin visar forskning att olika aspekter i omgivningen 

har betydelse för hur lärares ledning påverkar barns och ungdomars beteende. 

Exempelvis visar Lewin, Lippit och White (1939) samt Andersen (2010) att 

barns familjebakgrunder har betydelse i detta avseende. I den klassiska studien 

av Lewin m.fl. undersöktes i en nordamerikansk experimentell studie hur den 

vuxnes så kallade ledarstilar påverkade barngrupper och barns agerande. Olika 

typer av ledarstilar som benämns auktoritär, demokratisk och laissez-faire 

iscensattes i olika grupper som arrangerats för tillfället, bestående av tio-åriga 

barn. Forskarna drar slutsatsen att en auktoritär ledarstil påverkade miljön i 

barngrupperna till att bli mer aggressiv i jämförelse med en demokratisk le-

darstil. Forskarna redovisar även skillnader mellan barns beteenden när en och 

samma slag av ledarstilar utövades. Barn som hade en auktoritär uppfostran i 

hemmet anpassade sig i högre grad till en auktoritär ledarstil och visade då 

färre aggressiva beteenden. I en jämförande studie (Andersen, 2010) av under-

visningen i fem danska respektive fem finska skolklasser (årskurs 1–6), dras 

slutsatsen att barn i behov av särskilt stöd, barn med så kallade låga socioeko-

nomiska bakgrunder och barn med annan kulturell bakgrund utvecklade ett 

mer negativt beteende, i jämförelse med andra barn, vid en låg grad av styr-

ning från lärarens sida. När dessa barn lämnades utan lärarens tillsyn och åter-

koppling i vad som beskrivs temaarbete i mindre grupperingar, ansåg barnen 

arbetet vara mödosamt. Vidare genererade arbetet konflikter och oro för dessa 

barn.  

Också lärares attityder uppges ha betydelse för hur lärare organiserar arbe-

tet i klassrummet och för hur ledarskapet utövas (Atjonen, Korkeakoski & 

Mehtäläinen, 2011; O’Donoghue & Chalmers, 2000; Jordan, Schwartz, & 

McGhie-Richmond, 2009; Rix, Hall, Nind, Sheehy & Wearmouth, 2009). Ex-

empelvis sammanfattar Jordan m.fl. (2009) ett forskningsprojekt som omfattar 

intervjuer av lärare och klassrumsobservationer i Kanada under arton års tid, 

att lärare som såg ’alla’ barn som sitt ansvar oavsett stödbehov, varierade ar-

betsorganisationen i klassrummet i högre grad än när ansvaret för barn i behov 

av särskilt stöd sågs som någon annans. Detta uppges ha påverkat barnen över-

lag till att bli mer intresserade av sina arbetsuppgifter och resulterade även i 

det som beskrivs som framgång i skolarbetet. Även Rix m.fl. (2009) drar en 
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liknande slutsats utifrån en systematisk litteraturstudie, vilken omfattar studier 

av den obligatoriska skolan för åldersgrupper 7–14 år. Forskarna uppger att 

de lärare som ansåg att ’alla’ barn var deras ansvar och i synnerhet interage-

rade med barn i behov av särskilt stöd, bidrog i högre grad till att barn oavsett 

behov av stöd deltog i aktiviteter i jämförelse med andra lärare.  

Den tredje kategorin av forskning, som tydliggör att olika aspekter växel-

verkar, berörs här endast kortfattat. Av denna forskning ges en mer ingående 

presentation i kapitlets kommande delar (s.18–28). Ett exempel på forskning 

inom denna kategori är Österlinds (1998) studie. Hon belyser lärarens ledar-

skap av undervisningen i två klasser (årskurs 4–6), där en specifik arbetsform, 

’eget arbete’ användes. Barnen planerade och genomförde individuella arbets-

uppgifter och arbetsformen ses som ett sätt för lärarna att leda arbetet med 

många barn i en heterogen barngrupp. Lärarna handledde barnen individuellt, 

vilket förändrade villkoren i klassrummet. Bland annat blev barnens prestat-

ioner mindre synliga för de andra barnen i grupperna. I denna studie synlig-

görs att villkoren influerade lärarnas ledarskap samtidigt som ledarskapet för-

ändrade villkoren. 

I andra studier (se t.ex. Markström, 2005; Meland, 2011; Palla, 2011) tyd-

liggörs ömsesidighet mellan hur lärarnas ledning gestaltas och barns möjlig-

heter till lärande. Utifrån att samtal mellan personal och specialpedagoger i 

två förskolor studerats, synliggör Palla (2011) att en konkret ledning för barn 

i svårigheter förordades. Genom personalens konkreta anvisningar skulle bar-

nen kunna delta i aktiviteter. Detta, menar Palla, utgjorde en förutsättning för 

att barnen kunde delta i aktiviteter och lära sig, men samtidigt beskars möjlig-

heter för vad barnen kunde erfara och lära sig. 

Den forskning som ovan återgetts och relaterats till olika kategorier, indi-

kerar att lärares ledarskap kan förstås utifrån olika utgångspunkter. I förelig-

gande studie tar jag avstamp i en förståelse av lärares ledarskap utifrån en 

relationell utgångspunkt. För att tydliggöra vad en sådan förståelse innebär 

presenteras i följande avsnitt en definition av ledarskap utifrån en relationell 

utgångspunkt. Dock tar inte denna definition sin grund specifikt i lärares le-

darskap, utan från en allmänt hållen definition av ledarskap. Därefter precise-

ras lärares ledarskap genom att forskning om relationer mellan lärare och barn 

presenteras, samt genom att lärares ledarskap sätts in det sammanhang, utbild-

ningsinstitutionen, där lärares ledarskap utövas. Slutligen följer en mer kon-

kret presentation, än vad som inledningsvis gjorts, av forskning som har rele-

vans i förhållande till förståelsen av lärares ledarskap i denna aktuella studie. 

Ledarskap – en relationell utgångspunkt  

Ledarskap har definierats med en variation av innebörder (se t.ex. Alvesson 

2001/2013; Yukl, 2012). Enligt Yukl (2012) kännetecknas de flesta definit-

ioner av att ledarskap innebär en påverkansprocess: 
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Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara 
överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledar-
skap är också den process som syftar till att underlätta individuellt och gemen-
samt arbete mot delade mål. (s. 11) 

 

I övrigt skiljer sig definitionerna åt när det gäller vem som utövar påverkan, 

syftet med påverkan, på vilket sätt den utövas och vilket resultat den ger 

(Yukl, 2012). Alvesson (2001/2013) betonar att ledarskap inte handlar om en 

mekanisk påverkan från ledarens sida, utan att ledarskap är en komplex social 

process: ”Leadership is not just a leader acting and a group of followers re-

sponding in a mechanical way, but a complex social process in which the 

meanings and interpretations of what is said and done are crucial” (s.100). 

Alvesson understryker att ledarskap ofrånkomligen utövas mellan människor 

och att ledarskap ses som något ömsesidigt och relationellt.  

Ledarskap handlar om att utöva inflytande på hur verkligheten konstrueras, 

utifrån en viss världsbild (Alvesson, 2001/2013). Närmare bestämt innebär 

detta ett inflytande på uppfattningar och tolkningar om vad och hur något ska 

göras i ljuset av hur ’verkligheten’ är beskaffad. Här ges ledaren företräde att 

definiera verkligheten (Smirchich & Morgan, 1982). Därmed tillskrivs relat-

ionerna mellan en ledare och övriga inblandade asymmetri och ledarskapspro-

cessen ses som genomsyrad av makt. I en formell ledarroll, såsom lärarens, är 

ledarens definitionsföreträde legitimerat och utgör en referenspunkt för övriga 

inblandade i processen (Smirchich & Morgan, 1982). De konstruerar även sina 

bilder av situationen, vilka kan sammanfalla med eller gå stick i stäv mot le-

darens bild. Detta innebär att ett och samma agerande från ledarens sida kan 

ge upphov till olika tolkningar. Likaväl som att ledarens agerande kan upp-

fattas som kunnigt och relevant av vissa kan det av andra uppfattas som irre-

levant. Därmed kan olika känslor av tillit, legitimitet och motivation skapas 

hos berörda (Alvesson, 2001/2013). 

Ledarskapsprocessen innebär en förhandling om hur en situation ska för-

stås och den största utmaningen för ledaren är att påverka de inblandade till 

en samstämmig bild (Smirchich & Morgan, 1982). Ledarskapsförhandlingar 

behöver dock inte innebära att ledaren ger en sammanhängande och logisk 

bild av en situation. Ledarens handlingar kan baseras på olika motiv, det vill 

säga att ledarens bild av en situation och vad ledaren eftersträvar kan grunda 

sig på motstridiga föreställningar och syften (Yukl, 2012). Vidare är det inte 

heller givet, enligt Yukl (2012), att ledarens handlingar får positiva konse-

kvenser trots goda intentioner från ledarens sida. Handlingarna kan även få 

oavsiktliga och negativa följder.  

Utifrån en förståelse av lärares ledarskap som relationellt, påverkar alltså 

både lärare och barn ledarskapet. Dock är de antaganden om ledarskapet som 

ovan presenterats, relaterade till att såväl ledare som så kallade följare är 

vuxna. Ledarskapsförhandlingar i en sådan situation kan förstås som att de 
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äger rum i ett sammanhang med relativt jämställda personer. Utbildningsin-

stitutionen befolkas av vuxna och barn, vilkas relationer kan förstås i högre 

grad som asymmetriska i jämförelse med en arbetsplats med enbart vuxna. 

Det är ändå rimligt att anta att både lärare och barn influerar ledarskapet. Trots 

att lärare tillskrivs ett formellt definitionsföreträde och att lärare och barns 

relationer präglas av asymmetri, kan det inte tas för givet, att barn agerar på 

ett för läraren relevant sätt. 

Lärares ledarskap utövas inte utifrån vilken ’världsbild’ som helst, utan 

sammanhanget för ledarskapet ses som betydelsefullt i detta avseende (jfr Al-

vesson, 2001/2013). Enligt Alvesson (2001/2013) är det viktigt att uppmärk-

samma relationerna mellan ledaren och övriga inblandade samt samman-

hanget för ledarskapets utövande för att förstå vad ledaren försöker påverka 

människor till samt ledarens och övriga inblandades handlingar. I denna studie 

är det alltså relevant att uppmärksamma lärares och barns relationer samt ut-

bildningsinstitutionen, det sammanhang i vilket lärares ledarskap utövas.  

Relationer mellan lärare och barn 

Utifrån en förståelse av lärares ledarskap som relationellt, utövas ledarskapet 

i en relation mellan lärare och barn (jfr Alvesson 2001/2013). Relationen kan 

beskrivas utifrån hur de förhåller sig till varandra, i termer av asymmetri (se 

t.ex. Jackson, 1968/1990) respektive symmetri (se t.ex. Emilsson, 2008) dels 

utifrån dess kvalitet (se t.ex. Hamre & Pianta, 2001). Lärare och barns relat-

ioner definieras som relativt opersonliga av Jackson. Han menar att lärare fö-

reträder en institution och är därmed utbytbara. I en svensk studie (Claesson, 

2004), beskrivs däremot lärare och barns relationer som mer personliga. 

Claesson (2004) tydliggör att lärare inte mötte barn som anonyma personer. 

Hennes analyser av lärarnas och barns möten baserar sig på intervjuer och 

observationer av sex lärare, som undervisade i olika årskurser (1–9) i grund-

skolan och i gymnasiet. I studien visas att lärarna mötte barnen som specifika 

personer, som lärarna hade skapat en relation till. Det var således speciella 

personer som lärarna samtalade med och sökte stödja, vilket, enligt Claesson, 

innebär att många aspekter och känslor sammanflätades i mötena mellan lä-

rarna och barnen. 

Flera forskare tydliggör att relationer mellan lärare och barn kan präglas av 

närhet, värme och tillit respektive vara konfliktfyllda (se t.ex. Hamre & Pianta, 

2001; Nurmi, 2012; Allodi Westling, 2010b). Goda relationer mellan lärare 

och barn framhålls som synnerligen viktiga när barn inte ’driver’ sitt arbete 

utan läraren behöver vara pådrivande (se t.ex. Lilja, 2013; Wedin, 2007). Fre-

lin (2010) intar en liknande ståndpunkt och tydliggör att lärare förhandlade 

auktoritet genom relationer till barn och unga. Utifrån Frelins studie, i vilken 

elva lärare från den svenska förskolan till gymnasiet intervjuats och observe-

rats, kan utövande av ledarskap och lärarnas och barnens relationer förstås 
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som sammanflätade. I de fall där lärarna såg barns agerande eller kunnande 

som problematiskt, uppgavs lärarna intensifiera sina strävanden efter att skapa 

och upprätthålla goda relationer. Frelin skildrar lärarnas strävanden att upp-

fattas som rättvisa, välvilliga och begripliga. 

Hamres och Piantas (2001) studie visar att lärare ägnade mer tid åt att stödja 

barns lärande, beteende och kamratrelationer när lärare uppfattade relationer 

till barn som positiva. Detta ses i sin tur ha främjat barnens anpassning och 

lärande samt ha påverkat relationens kvalitet positivt. Om däremot relationer 

mellan lärare och barn präglades av konflikter, hävdar forskarna att lärare i 

högre grad försökte kontrollera barns beteende. Därmed skapades en sämre 

social miljö. En negativ relation kan vara en anledning till lärares strävan att 

exkludera barn, menar forskarna. Hamres och Piantas studie bygger på inter-

vjuer av 26 lärare i motsvarande svensk förskoleklass och på dokumentationer 

av 179 barns resultat och beteende från motsvarande förskoleklass till och med 

barnens åttonde skolår i Nordamerika. 

Doumen m.fl. (2008) drar slutsatsen att negativa relationer mellan lärare 

och barn snarare förvärras än förbättras över tid. I studien ingick 212 barn och 

deras lärare från 33 belgiska förskolor (kindergarten). Forskarna visar att kon-

fliktfyllda relationer mellan personalen och barnen vid förskolans start följdes 

av fler konflikter dem emellan efter ett halvår. Detta gav i sin tur upphov till 

en ökad frekvens av aggressivt beteende hos barnen vid årets slut. I en forsk-

ningsöversikt av Jennings och Greenberg (2009) påvisas att relationers ömse-

sidighet skapar svårigheter. Det är inte helt enkelt för lärare att agera som 

varma och stödjande förebilder för ’alla’ barn när barn agerar på ett störande 

sätt. Forskarna sammanfattar att lärares negativa känslor hade ett samband 

med en lägre grad av omsorg om barn och en lägre grad av engagemang från 

barnens sida.  

Utbildningsinstitutionen – myller, tvång och offentlighet 

Utbildning organiseras inom en särskild institution, vilket skapar en speciali-

serad miljö för lärares ledarskap (jfr Hjörne & Säljö, 2013). Ledarskapet ut-

övas i speciella rum, såsom klassrum, i vilka undervisning och pedagogiska 

aktiviteter organiseras kollektivt. Detta skapar vissa särdrag för institutionens 

klassrum, vilka beskrivs av Jackson (1968/1990): ”crowds, praise and power” 

(s. 10). Dessa särdrag har analyserats utifrån Jacksons studier av nordameri-

kanska klassrum (elementary school) under 60-talet, men särdragen kan ändå 

ses som intressanta för en nutida svensk utbildningsinstitution. Särdragen in-

nebär dels att lärarna ges definitionsföreträde för att värdera barnens hand-

lingar och prestationer, dels att klassrummet präglas av makt samt att lärarnas 

och barnens relationer är asymmetriska. Jacksons karakteristika tillför en tyd-

lig asymmetri i ledarskapets utövande. Asymmetrin innebär inte enbart att lä-

raren ges definitionsföreträde i ledarskapsrelationen, utan asymmetrin innebär 
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även att läraren och barnet vistas i utbildningsinstitutionen utifrån olika grun-

der. Läraren kan när som helst lämna institutionen medan barnet tvingas att 

vistas där. Skolor benämns av Jackson som ”total institutions” (s. 31) och lik-

ställs med tvångsinstitutionerna mentalsjukhus och fängelser. Också i en 

svensk studie beskrivs förskolan som en tvångsinstitution (Markström, 2005). 

Men Markström (2005) framhåller även institutionen som kvalificerande, där 

alla barn ska få samma möjligheter till förberedelse inför framtida krav och 

förväntningar i utbildningssystemet och i samhället. Detta innebär, enligt 

Markström, att barn ska få tillgång till förebyggande, kompenserande och 

kompletterande insatser. Hon synliggör dock, genom observationer av två för-

skolors dagliga aktiviteter och intervjuer med personal, barn och föräldrar, att 

personalen stod handfallen när barnen visade ovilja att vara där. 

Ett annat särdrag, klassrummets myller, som urskiljs av Jackson 

(1968/1990) har också relevans för förståelsen av lärares ledarskap. Lärares 

ledarskap utövas alltså i ’rum’ där många interaktioner pågår samtidigt mellan 

olika individer. Myllret skapar offentlighet, enligt Jackson, eftersom lärarnas 

handlingar kan iakttas av andra. Jackson menar att detta skapar en utsatthet 

för barnen i och med att det är möjligt att lärares tillrättavisningar av barn kan 

iakttas av andra. 

Även Doyle (1977, 2006) uppger specifika karaktärsdrag för utbildnings-

institutionen. Doyles analyser bygger på observationer av 58 lärarstuderandes 

undervisning i nordamerikanska klassrum (secondary school) under 1970-ta-

let. Karaktärsdragen har många likheter med dem som hittills beskrivits uti-

från Jacksons studie (1968/1990). Doyle analyserar klassrummets handlingar 

som samtidiga, snabba och oförutsägbara. Därmed blir det inte möjligt att i 

förväg kunna säkerställa vad som kommer att ske i klassrummet, vilket kan 

förstås som att lärare inte fullt ut kan planera ledarskapets utövande. Men Do-

yles beskrivna särdrag ter sig även motsägelsefulla i förhållande till varandra. 

I och med att händelser sker samtidigt och i ett snabbt tempo förefaller klass-

rummets offentlighet att begränsas. Lärarens överblick av rummets händelser 

är inte total, eftersom läraren omöjligt kan överblicka samtliga barns agerande 

samtidigt ( Landahl, 2006). Därmed blir vissa ageranden osynliga för läraren 

och alltså omöjliga att värdera och medvetet påverka i stunden.  

De institutionella särdragen utifrån ovanstående exemplifierade studier, 

kan således förstås som att de skapar speciella villkor för ledarskapets utö-

vande. Men det är även möjligt att förstå särdragen som att de skapar andra 

villkor än de ovan beskrivna. Klassrummet skulle kunna skapa en utsatthet för 

läraren, framför Landahl (2006). Genom klassrummets offentlighet kan barn 

observera, värdera och föra motstånd mot lärarens handlingar. Detta kan för-

stås som att läraren inte bara kan komma att möta enskilda barns motstånd, 

utan barnen kan även gå samman och föra ett kollektiv motstånd mot läraren. 

Schwartz (2010, 2013) och Österlind (1998) exemplifierar att barns möjlig-

heter till ett enat motstånd kan försvåras genom hur undervisningen organise-

ras. Utifrån fältstudier av en svensk förortsskola (årskurs 7–9), drar Schwartz 
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slutsatsen att barnens interaktioner reducerades genom en specifik arbetsord-

ning i klassrummet. Ordningen innebar att barn hölls sysselsatta med indivi-

duella arbetsuppgifter, från det att de trädde in i klassrummet. Även i Ös-

terlinds (1998) studie dras en liknande slutsats. Hon beskriver att barnen pla-

nerade och genomförde individuella arbetsuppgifter och att läraren handledde 

barnen individuellt. Detta minskade klassrummens offentlighet, och därige-

nom minskade barnens möjligheter att föra ett enat motstånd mot läraren.  

De institutionella särdragen och villkoren förstås inte enbart som att de in-

verkar på utövandet av lärares ledarskap, utan även som att ledarskapet inver-

kar på de institutionella särdragen och villkoren. Trots den asymmetri som 

tillskrivs lärares och barns relationer och grund för vistelsen på utbildningsin-

stitutionen, förskolan, skapades enligt Emilsson (2008) ömsesidighet mellan 

lärare och barn i vissa situationer. Emilsson har studerat förskollärares och de 

yngsta barnens (1–3 år) interaktion på två svenska förskolor. I de interaktioner 

som beskrivs som ömsesidiga intog lärarna ett närvarande, lyhört och lekfullt 

förhållningssätt. På så vis influerade lärarna barns möjligheter att påverka in-

teraktionen. Enligt Emilsson närmade sig lärarna barnens perspektiv och i 

dessa situationer skapades symmetriska relationer mellan lärarna och barnen. 

I Österlinds (1998) studie synliggörs att då läraren handledde barnen indivi-

duellt, förändrades förutom klassrummet till att bli mindre offentligt även re-

lationers innebörder. Relationerna mellan läraren och barnen betraktades inte 

på samma sätt av samtliga barn. De barn som beskrevs som mer positivt in-

ställda till det arbetssätt som användes såg relationen till läraren som mer per-

sonlig och positiv än de barn som beskrevs som mer motvilliga. De senare 

uppfattade relationen till läraren som i högre grad präglad av kontroll.  

Utifrån de exemplifierade studierna kan alltså utbildningsinstitutionen för-

stås som präglad av särskilda karakteristika och villkor som inverkar på lärares 

ledarskap. Samtidigt kan ledarskapets utövande ses som att det inverkar på 

särdragens innebörder och förändrar institutionens villkor. Emellertid verkar 

inte särdragens innebörder och villkoren alltid förändras på samma sätt för 

samtliga barn.  

Lärares auktoritet 

Auktoritet ses som nära förknippad med ledarskap. Lärares auktoritet behäftas 

ofta med problem och har så gjorts under en längre tid, åtminstone utifrån 

lärares uppfattningar (Landahl, 2006). En bild kan skapas, menar Landahl 

(2006) av att lärarens auktoritet har försvagats eller blivit mer beroende av 

läraren som person över tid. Dock hävdar han att denna bild är problematisk: 

”Den skapar en tudelning av historien: när läraren hade, och när läraren inte 

längre har auktoritet. En sådan berättelse förbiser det faktum att lärare i alla 

tider har upplevt problem med sin auktoritet” (Landahl, 2006, s. 130–131). 
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Denna slutsats drar Landahl utifrån en genomgång av tidskrifter och lärar-

handledningar under 1900-talet samt intervjuer med tolv lärare i årskurs 7–9 

under 2000-talet. Lärares auktoritet är, hävdar Pace och Hemmings (2007), 

både en alltför onyanserad och förbisedd aspekt inom pedagogisk forskning. I 

en internationell forskningsöversikt av kvalitativa studier från motsvarande 

svensk förskoleklass till gymnasium sammanfattar forskarna att auktoritet ofta 

har en negativ klang. Pace och Hemmings hävdar att auktoritet varken är po-

sitiv eller negativ i sig, men däremot kan auktoritet leda till både positiva och 

negativa handlingar.  

Auktoritet är inte något som läraren har eller inte har, menar Pace och Hem-

mings (2007), utan auktoritet skapas genom förhandlingar mellan lärare och 

barn. Enligt forskarna nås samförstånd mellan läraren och barnet om det som 

läraren söker påverka barnet mot, ses som förståeligt av barnet, sammanfaller 

med dess intresse och om barnet har möjlighet att uppfylla lärarens intent-

ioner. Auktoritet ses som ett resultat av att lärare ges legitimitet av barnen, 

vilken kan ta sin utgångspunkt i olika grunder. Exempelvis kan läraren upp-

fattas som särdeles kunnig, ha karisma eller speciella befogenheter, såsom att 

bedöma barn. Pace (2003) visar i en nordamerikansk studie av fyra klasser 

(motsvarande årkurs 7–9) att grunderna inte kom till uttryck på ett renodlat 

sätt i interaktionen mellan lärarna och barnen. Grunderna sammanblandades 

och utgjordes, enligt Pace, av olika antaganden om utbildningens syfte. Anta-

ganden var många gånger oklara och för-givet-tagna. Visserligen kunde lä-

rarna på kort sikt nå legitimitet genom en blandad grund, men de motstridig-

heter som denna rymmer antas skapa svårigheter på längre sikt: 

Conflicting demands of liberty, control, competition, and equality contribute to 
confused classroom relationships. These relations maintain the order needed for 
education to occur but work against deep involvement in teaching and learning 
and recreate ambivalence toward authority and the value of schooling. (Pace, 
2003, s. 1580) 

 

Huruvida legitimitet och därmed auktoritet skapas kan inte förstås som att det 

sker oberoende av det sammanhang där lärare och barn befinner sig. Det om-

givande samhället ges betydelse i detta avseende (se t.ex. Lewis, Romi, Qui, 

& Katz, 2005), vilket exemplifieras i följande avsnitt.  

Lärares auktoritet och kontextuella villkor 

Kontextuella villkor, såsom samhälleliga strukturer, tillskrivs betydelse för lä-

rares auktoritet i en studie av Lewis m.fl. (2005). Med utgångspunkt i en jäm-

förande studie av lärares användande av disciplinära strategier i Kina, Israel 

och Australien, påvisar forskarna skillnader i lärares auktoritet mellan och 

inom länderna. Lewis m.fl. har genomfört en enkätstudie i vilken lärares re-

spektive barns och ungdomars uppfattningar jämförts om lärarnas användande 
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av disciplinära strategier i allmänhet samt disciplinära strategier i relationen 

till barns och ungdomars så kallade utmanande beteenden, i synnerhet. Lewis 

m.fl. menar att lärare i allmänhet och manliga lärare i synnerhet ges högre grad 

av auktoritet i Kina i jämförelse med de andra länderna. I studien synliggörs 

att de kinesiska lärarna, i synnerhet männen, utfärdade färre bestraffningar och 

i högre grad involverade barn och unga i diskussioner om ordningsskapande. 

Omvända förhållanden redovisas för de australiska skolorna. Manliga lärare i 

kinesiska skolor uppgavs använda sig i lägst grad av vad som beskrivs som 

aggressiva beteenden. Forskarna förklarar detta med att lärarnas handlingar 

återspeglade deras förväntningar på att legitimitet skulle erhållas. Lewis m.fl. 

menar att de kinesiska lärarnas förväntningar avspeglade att lärare och syn-

nerligen manliga lärare ges en relativt hög grad av auktoritet i Kina i jämfö-

relse med de andra länderna. Den mer tvingande och explicita maktutöv-

ningen, som tillskrivs de australiska lärarna, kan förstås som uttryck för svå-

righeter för lärarna att nå legitimitet.  

Även lärares föreställningar, analyseras av Lewis m.fl. (2005), som bety-

delsefulla för lärares auktoritet. Exempelvis tydliggörs skillnader inom län-

derna mellan hur lärare uppgavs agera för att skapa legitimitet. Lärare som 

involverade barn och unga i diskussioner om ordningsfrågor, belönade önsk-

värda beteenden samt gav vinkar om oönskade beteenden, tillskrivs en mer 

positiv syn på barnen och ungdomarna än de lärare som vidtog bestraffande 

åtgärder. Vidare involverade lärare i högre grad den yngre åldersgruppen 

(motsvarande årskurs 7–9 i svensk grundskola) än den äldre åldersgruppen 

(motsvarande årskurs 1–2 i svenskt gymnasium) i diskussioner om ordnings-

frågor. Skillnaden mellan lärarnas ageranden i mötet med olika åldersgrupper, 

förklaras av forskarna som att lärarna förväntade sig att de i högre grad skulle 

kunna nå legitimitet med barnen i den yngre åldersgruppen. 

Skillnader i auktoritet kan även skapas för en och samma lärare i ett och 

samma skolämne, vilket kan relateras till institutionella strukturer. I en norda-

merikansk studie av Gregg (1995) studerades en lärares matematikundervis-

ning i en så kallad hög- respektive lågpresterande grupp av barn (motsvarande 

årskurs 7–9 i svensk grundskola). Han synliggör att läraren nådde samförstånd 

i den ’högpresterande’ gruppen för innehållet och hur uppgifter skulle utföras. 

Därmed kom den ’högpresterande’ gruppen att uppfattas av läraren som lätt 

att leda. Gruppen skildras som motiverad av de framtida möjligheter under-

visningen antogs ge, i form av höga betyg, inträde till åtråvärda studier och 

välbetalda arbeten. Samförstånd mellan läraren och barnen skapades utifrån 

matematikundervisningens innehållsliga tradition, vilken kan förstås som 

framtidsorienterad. Med andra ord lönade det sig för barnen att arbeta och 

avstå lockelser i stunden för att kunna erövra en lockande framtid. I den ’svag-

presterande’ gruppen skapades, enligt Gregg, en motsatt situation. Läraren 

kunde inte nå samförstånd för den framtidsorienterade traditionen, eftersom 

barnen inte såg sig själva som att de skulle kunna erhålla bra betyg, studera 
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vidare och göra yrkeskarriär. Ämnesinnehållet uppfattades som ointressant 

och läraren mötte motstånd från gruppen.  

I lärarens ledning av den svagpresterande gruppens undervisning skapades 

flera paradoxer (Gregg, 1995): För det första minskade läraren sin påverkan 

på barnens agerande för att barnen skulle utföra arbetsuppgifterna. Istället fick 

barnen ett ökat utrymme för att småprata och vandra runt i klassrummet. Detta 

kan ses som att läraren modifierade sina krav för att nå samförstånd med bar-

nen i stunden. Emellertid undergrävdes lärarens auktoritet på längre sikt, ef-

tersom utrymmet för oönskade handlingar ökade. Därigenom ökade barnens 

motstånd mot att utföra arbetsuppgifterna och ordningsproblemen förvärra-

des. För det andra utfärdade läraren straff genom att ställa in vad som beskrivs 

som roliga uppgifter. Dessa hade kunnat skapa intresse för undervisningsin-

nehållet och ökat möjligheter för läraren att nå legitimitet. För det tredje 

ställde läraren ledande frågor i en strävan efter att kontrollera gruppen och 

skapa ordning. Därmed blev disciplinfrågor primära medan lärande av ämne-

sinnehållet blev sekundärt. Barnens lärande kom därigenom att motverkas, 

vilket undergrävde deras framtida möjligheter såsom att nå goda betyg och 

göra yrkeskarriär. Förmodligen försvårades möjligheter till samförstånd mel-

lan läraren och barnen för ämnets framtidsorienterade rationalitet. För det 

fjärde osynliggjordes frågor om barnens ointresse för ämnet genom lärarens 

och hennes kollegors föreställningar om barnens felaktiga attityder, bristande 

moral och motivation. På så vis, påpekar Gregg (1995), att institutionella 

strukturer, i termer av den framtidsorienterade traditionen bevarades och legi-

timerades av lärarna, samtidigt som deras auktoritet undergrävdes. 

Ovanstående studier visar att lärares auktoritet kan relateras till och växel-

verka med såväl samhälleliga och institutionella strukturer som individrelate-

rade aspekter såsom lärares föreställningar. Vidare synliggörs att när läraren 

inte nådde samförstånd med de barn som benämns svagpresterande, om hur 

de borde agera, skapades negativa cirklar som var svåra att bryta. 

Den svenska utbildningsinstitutionens ledarskap   

Forskning om ledarskap inom utbildningsinstitutionen i Sverige har främst 

handlat om rektorers ledarskap och har sedan mitten av 80-talet ökat betydligt 

(se t.ex. Ludvigsson, 2009). Floran av studier är rik (se t.ex. Berg, 1990; Ek-

holm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp, 2001; Höög, Johansson & Olofs-

son, 2011; Hultman, 1998; Johansson, 2011; Leo, 2010; Nihlfors & Johans-

son, 2013; Nytell, 1994; Scherp, & Scherp, 2007; Törnsén, 2009). Studier om 

rektorers ledarskap har några beröringspunkter med föreliggande studie. Dels 

har forskare utgått från ett relationellt perspektiv (se t.ex. Ludvigsson, 2009; 

Tillberg, 2003; Ärlestig, 2009), dels har forskning genomförts med en delta-

garorienterad ansats (Wingård, 1998). I den här aktuella studien relateras dock 
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ledarskapet till lärare och i följande avsnitt presenteras studier som har rele-

vans för hur lärares ledarskap gestaltas inom svenska utbildningsinstitutioner. 

Gestaltning av lärares ledarskap  

I flera studier visas att lärares ledarskap, det vill säga ledning av undervisning 

och pedagogiska aktiviteter kan gestaltas i olika former (jfr Bartholdson, 

2007; Lundgren, 2006; Markström, 2005; Palla, 2011; Schwartz, 2010, 2013; 

Österlind, 1998). Ledningen kan gestaltas såväl implicit som explicit (jfr Bart-

holdson, 2007; Lundgren, 2006; Markström, 2005; Palla, 2011; Schwartz, 

2010, 2013; Österlind, 1998). Kännetecknande för den implicita formen av 

ledningen är att den syftade till att skapa ordning på ett milt sätt, genom att 

barnen kontrollerade och reglerade sitt eget agerande (se t.ex. Bartholdson, 

2007; Palla, 2011; Österlind, 1998). Österlind (1998) preciserar denna form 

av ledarskap som att barnen internaliserade och disciplinerade sig själva till 

yttre krav på sina prestationer och effektivitet i skolarbetet. Den explicita led-

ning syftade till att skapa ordning genom att läraren tydligt uttalade sina in-

tentioner och gav konkreta instruktioner för hur barnen skulle agera (se t.ex. 

Schwartz, 2010, 2013).  

I Österlinds (1998) studie, i vilken lärare och barn i två klasser (årskurs 4–

6) intervjuats, beskrivs ett implicit och individuellt utövande av ledarskapet. 

Lärarna handledde barnen individuellt, och klassrumsarbetet organiserades 

genom individualisering av arbetsuppgifter och tid. Lärarens ledning försköts 

därmed från kollektiva och explicita former till mer individuella och implicita 

former: ”Läraren är inte längre ’dirigent’ eller ’lagledare’ utan Handledare” 

(Österlind, 1998, s. 133). Österlind menar att ledningens form, förändrade ka-

raktären för den ömsesidiga påverkan mellan lärare och barn. Hon konstaterar 

att barns motstånd förmodligen tog sig ett mer indirekt uttryck i termer av 

undanglidande och individuellt förhandlande i dialog med lärare, snarare än i 

att söka stöd av andra barn.  

Det implicita och individuella ledarskapet kunde såväl missgynna som 

främja lärande, menar Österlind (1998). Emellertid tycktes ledarskapets ge-

staltning inte alltid skapa samma innebörder för samtliga barn. I generell me-

ning verkade handledningen begränsa det möjliga lärandet, genom att barnens 

uppgifter blev ”ytinriktade” (Österlind, 1998, s.133). En förutsättning för le-

darskapets gestaltning var att barnen disciplinerade sig själva och att lärarens 

stöd inte efterfrågades av alltför många barn samtidigt. Därmed gavs barnen, 

enligt Österlind, uppgifter som inte uppfattades som alltför utmanande utan 

sågs som möjliga att lösa utan lärares stöd. Likväl tycks svårigheter ändå ha 

skapats för så kallade svagpresterande barn såsom att dessa barn kunde få svårt 

att förstå meningen med arbetssättet. Vidare pekar Österlind (1998) på, att 

lärare kunde komma att ställa lägre krav och ”till och med ’ge upp’ [citat-

tecken i original]” (s.133) vissa barn. Dels förväntades inte samtliga barn klara 

samma sak, dels sågs skolarbetet som barnens ansvar. Lärarens implicita och 
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individuella ledarskap verkade även främja möjligheter till lärande. Österlind 

konstaterar att pressen på att barnen skulle ’hinna med’ att göra det andra 

gjorde eller att framstå som kunniga inför andra, minskade. Vidare kunde den 

frihet som gavs, möjliggöra att barn skapade sina egna ”bildningsprojekt” (Ös-

terlind, s. 131). Dock, indikerar Österlind, att de positiva möjligheterna inte 

gällde för samtliga barn. Utifrån en enkät om barnens bakgrunder, drar hon 

slutsatsen att barn med föräldrar som hade akademisk utbildning och goda 

resurser främst gynnades, medan barn vars föräldrar hade lägre utbildnings-

nivå och färre resurser missgynnades.  

Lärares ledarskap framträder i en studie av Markström (2005) som implicit 

individuell ledning i förskolan. I studien, vilken baseras på fältstudier av två 

förskolor, analyseras ledningen som dubbelsidig; dels som en underordning 

av barn, dels som ett möjliggörande för barns erfarande. Genom att barnen 

underordnade sig ordningar, kunde de delta i aktiviteter och skapa nya erfa-

renheter. Palla (2011) analyserar att implicit individuell ledning ansågs som 

önskvärd av personalen i de förskolor som ingick i hennes studie. Slutsatsen 

dras utifrån analyser av samtal mellan specialpedagoger och personal. Palla 

drar också slutsatsen att den implicita ledningen osynliggjorde de vuxnas 

maktutövande och istället fokuserades barnet och barnets beteenden. Persona-

lens föreställningar om vad det innebar att vara ett ’normalt’ barn medförde 

att vissa barn sågs som speciella eller som alltför avvikande. Även i Lundgrens 

studie (2006) som rör grundskolan dras liknande slutsatser. Dessa baserar hon 

framförallt på intervjuer av tre lärare och fyra barn som ses vara i behov av 

särskilt stöd samt observationer av klassrumsarbetet i årskurs 5 och 6. Lund-

gren skriver att skolans oförmåga att hantera barns olikheter skapar individu-

ella problem, men det är barnen som får härbärgera ansvaret för problemen. 

Barnen framställdes som svårstyrda och uppfattades behöva särskild expertis 

för att ledas. 

Idén om en ändamålsenlig ledning och hur ledarskapet gestaltades föränd-

rades när barnens handlingar uppfattades som problematiska (Markström, 

2005; Palla, 2011). Palla (2011) tydliggör att en önskvärd gestaltning av den 

individuella vägledningen var mer explicit när ett barns lek uppfattades som 

problematisk. Personalen rekommenderades då av specialpedagogen att träda 

in i leken som rollmodell för barnet och att vägleda barnet genom direkta upp-

maningar. Den förändrade ledningen analyseras av Palla som tveeggad: Å ena 

sidan ansågs barnet vara i behov av en mer konkret vägledning för att möjlig-

göra barnets deltagande och erfarande. Å andra sidan begränsades barnets ut-

rymme för handlingar, deltagande och erfarande. 

Wedin (2007) tydliggör att lärares ledarskap kan gestaltas på olika sätt i 

mötet med olika barngrupper. Utifrån en fältstudie av två lärares vardagsar-

bete i årskurs 7–9, ger Wedin exempel på att en av lärarnas ledning förändra-

des när läraren fann gruppen svår att påverka. Läraren ledde då gruppen så att 

barnens utrymme för handlingar inskränktes. I avsikt att skapa ordning 
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minskades barnens talutrymme. Lärarens intention att ’bilda’ barnen fick i si-

tuationen, enligt Wedin, ge vika för ordningsskapande. I ett annat exempel 

skildras att en lärare förändrade sin ledning mot att bli mer tillåtande i mötet 

med en barngrupp som ansågs besvärlig. Detta förklaras av att läraren möttes 

av fler motståndsstrategier från barnens sida, då hon gav uttryck för irritation 

över barns beteenden. Lilja (2013) exemplifierar i en fältstudie av lärares ar-

bete i fem olika grundskolor (årskurs 1–9), att då en av lärarna verkade ställas 

i en situation mellan att ägna gruppen och ett enskilt barn uppmärksamhet 

verkade läraren se mellan fingrarna med det enskilda barnets agerande. Trots 

att barnet, enligt Lilja, agerade på ett provocerande sätt för läraren fick barnets 

agerande fortgå. Detta analyseras som att läraren antingen valde att ägna sig 

åt de andra barnen eller inte uppmärksammade det enskilda barnets agerande. 

När ledarskapet gestaltades som implicit i kollektiva former tydliggörs svå-

righeter för barn i behov av särskilt stöd, visar Westers (2008) studie. Den 

implicita ledningens förutsättning, barns självdisciplinering, det vill säga att 

barnen själva reglerade sina handlingar, utpekas av Wester som problematiskt 

för dessa barn i flera avseenden. De genomförda fältstudierna i tre klasser 

(årskurs 7–9) på olika skolor indikerar att såväl lärarna som barnen bidrog till 

att skapa svårigheterna: För det första disciplinerade sig inte de så kallade 

högpresterande barnen. Lärarens stöd efterfrågades trots att barnen förmodli-

gen skulle ha klarat att arbeta på egen hand. Därigenom minskade tiden för 

läraren att stödja barn som var i större behov av stöd. För det andra strävade 

lärarna efter att hjälpa barn i den ordning stöd efterfrågades. På så vis kunde 

barn som var i behov av särskilt stöd, få vänta en förhållandevis lång tid för 

att få stöd av läraren. För det tredje disciplinerade inte heller samtliga barn sig 

själva till att vara tysta, utan även barn som var högljudda pockade på lärares 

uppmärksamhet. Därigenom skapades svårigheter för läraren att stödja barn 

som beskrivs som tysta och stillsamma. För det fjärde disciplinerade inte samt-

liga barn sitt beteende i termer av att de accepterade lärarens stöd, även om de 

ansågs vara i behov av stöd.  

Även explicit kollektivt ledarskap kan vara förenat med problematik, vilket 

utpekas av Schwartz (2010, 2013). I en studie av en förortsskola (årskurs 7–

9) tydliggör Schwartz motsättningar mellan lärares ledarskap och barns lä-

rande. Den aktuella skolan hade profilerat sig som en ’effektiv’ skola med ett 

tydligt ledarskap. Idén om ledarskapet uppges vila på en särskild pedagogik 

utarbetad i en amerikansk förortsskola. Det tydliga ledarskapet analyseras, ut-

ifrån det fältarbete som Schwartz genomfört, som att lärarna utövade en stark 

kontroll genom en viss organisation för undervisningen. Lärarna höll barnen 

sysselsatta med individuella uppgifter från det att barnen trädde in i klassrum-

met. På så vis disciplinerades barnen vanligen till tystnad. Genom att interakt-

ionen mellan barnen minimerades och att arbetsuppgifterna inte relaterades 

till barnens erfarenheter påverkades barnens möjligheter till lärande negativt. 

Lärandet påverkades till att bli ytligt, konstaterar Schwartz, och hälften av 

barnen erhöll inte gymnasiebehörighet. Föreställningen om att barnen på den 
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aktuella skolan var i behov av ett tydligt ledarskap, förmedlar, enligt Schwarz, 

idén om förortens barn som speciella. Därmed krävs ett särskilt ledarskap. 

Lärares ledarskap i mötet med barn i behov av särskilt 
stöd 

Kapitlets forskningsgenomgång tar sin grund i en förståelse av lärares ledar-

skap som relationellt. Sammanfattningsvis ger de ovan exemplifierade studi-

erna en mångfacetterad bild av lärares ledarskap, och i synnerhet framträder 

denna bild av ledarskapets utövande i mötet med barn och unga som kan för-

stås som i behov av särskilt stöd.  

För det första förstås lärares ledarskap som att det utövas i en relation. Re-

lationer mellan lärare och barn i behov av särskilt stöd kan se olika ut (se t.ex. 

Hamre & Pianta, 2001). Dels dras slutsatsen att lärare gav barn stöd i större 

utsträckning om de uppfattade relationerna till barn som positiva (Hamre & 

Pianta, 2001). Dels synliggörs att lärare ägnade mer tid till att försöka förbättra 

problematiska relationer till barn vars lärande sågs som bekymmersamt (Fre-

lin, 2010).  

För det andra ges olika bilder av huruvida det skapas legitimitet för lärares 

ledarskap i mötet med barn och unga i behov av särskilt stöd. Exempel ges på 

att det skapas såväl svårigheter (se t.ex. Gregg, 1995) som möjligheter för lä-

rare att influera dessa barns agerande (se t.ex. Frelin, 2010). 

För det tredje kan ledarskapet gestaltas på olika sätt i mötet med barn i 

behov av särskilt stöd. I forskningsgenomgången exemplifieras både en im-

plicit ledning (se t.ex. Lundgren, 2006; Wedin, 2007; Österlind, 1998) och en 

explicit ledning (se t.ex. Markström, 2005; Palla, 2011) av dessa barn.  

För det fjärde indikeras att ledarskapets gestaltning kan få olika konsekven-

ser för barn i behov av särskilt stöd. En implicit ledning kan ge barn otillräck-

ligt med uppmärksamhet och stöd för att lära sig det som avses (se t.ex. Wedin, 

2007; Österlind, 1998). Att lärare leder barn på ett explicit sätt ses möjliggöra 

att barn kan delta i aktiviteter. Samtidigt kan ledningen begränsa vad barn er-

far och lär sig (se t.ex. Markström, 2005; Palla, 2011). 

Utifrån den mångfacetterade bild som träder fram i denna forskningsge-

nomgång av lärares ledarskap i mötet med barn i behov av särskilt stöd, skapas 

ett behov av att bättre förstå och bidra till kunskapsutvecklingen om ledar-

skapet utifrån lärares erfarenheter. Synnerligen betydelsefullt blir det då att 

bidra till kunskapsutvecklingen om lärares ledarskap som inbegriper barn som 

är i behov av särskilt stöd.  
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3. Teoretiska antaganden. 

I det här kapitlet, som består av två delar, presenteras studiens teoretiska an-

taganden. I den första delen belyses teoretiska antaganden för studien i sin 

helhet och i den andra delen presenteras teoretiska antaganden för det under-

sökta kunskapsobjektet lärares ledarskap.  

I. Teoretiska antaganden – studien i sin helhet 

Följande antagande är centrala för studien: kunskap kan utvecklas i och genom 

interaktion mellan människor, kunskap och makt är förenade samt kunskap 

och handling är sammanflätade.  

Kunskap i och genom interaktion  

Det första centrala antagandet är att kunskap kan utvecklas i och genom inter-

aktion mellan människor. Interaktionen möjliggör att människor delar olika 

erfarenheter och kunskaper, och därmed kan kunskapsutveckling ske (se t.ex. 

Holmstrand, 2008). Kunskapsutveckling kan alltså förstås som att den vilar på 

en social och relationell grund.  

Lärares erfarenheter tillskrivs en central betydelse i den här aktuella studien 

i och med att innebörder av ledarskap undersöks utifrån lärares erfarenheter. 

Hur kan då erfarenheter förstås? Erfarenheter ges av Härnsten (2006) en dju-

pare innebörd än upplevelser. Hon menar att en upplevelse behöver synliggö-

ras och bearbetas för att den ska bli till erfarenhet. Detta kan göras på olika 

sätt, bland annat, enligt Härnsten, att sätta ord på och föra samtal om upple-

velsen. Vidare antas förståelsen av en specifik erfarenhet påverkas av tidigare 

erfarenheter. Tillika kan den specifika erfarenheten influera hur kommande 

erfarenheter förstås. ”Erfarenhet är således en process”, skriver Härnsten 

(2006, s. 390). Att skapa erfarenheter genom att dela upplevelser med andra 

människor blir därmed en fråga om vilka upplevelser människor lyfter fram. 

Närmare bestämt handlar detta om vad människor minns, hur upplevelser tol-

kas och framställs, vad människor ser som möjligt att dela med sig av till andra 

samt vad människor väljer att uttala sig om. 

Vilka kunskaper kan då människor bidra med i mötet med andra? I den här 

studien, i vilken praktiker, det vill säga lärare, involveras, förmodas att lärarna 

framförallt kan bidra med kunskaper som växt fram genom yrkesutövningen, 

så kallad yrkeskunskap (jfr Andersson, 2007). Sådana slag av kunskaper kan 
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benämnas tyst kunskap och beskrivas utifrån skilda innebörder (se t.ex. Mo-

lander, 1993). För det första definieras tyst kunskap som att den inte helt kan 

fångas i ord, utan att den består i ett görande. Kunskapen tar sig uttryck i själva 

handlandet och i bedömningen av handlandet i exempelvis blicken för vad, 

hur och när något ska göras. För det andra beskrivs tyst kunskap som under-

förstådd och inbäddad i människors handlingsvanor och föreställningar. Kun-

skapen kan alltså ses som tagen för given i yrkesutövandet. För det tredje de-

finieras tyst kunskap som tystad, det vill säga att människor inte kan göra sina 

röster hörda och att människors kunnande inte erkänns. I föreliggande studie 

antas lärare kunna göra sina röster hörda genom interaktion med andra män-

niskor. Emellertid kan de kunskaper som lärarna kommer att dela med sig av 

grunda sig på för-givet-taganden. Detta reser frågor rörande vilken kunskaps-

utveckling som är möjlig i den här aktuella studien. 

Det är rimligt att förmoda att lärarna i föreliggande studie utvecklat olika 

erfarenheter och kunskaper i läraryrket. Som inledningsvis berörts ses olik-

heter mellan människors erfarenheter och kunskaper som väsentliga för kun-

skapsutveckling. Genom att exempelvis en grupp av lärare sinsemellan delar 

och kontrasterar erfarenheter av en företeelse, såsom lärares ledarskap, antas 

kunskap utvecklas om företeelsen ifråga (jfr Holmstrand & Härnsten, 2003; 

Lahdenperä, 2011). Även om det förefaller troligt att lärarna i den aktuella 

studien utvecklat olika erfarenheter och kunskaper, kan det inte tas för givet 

att olikheterna synliggörs i interaktionen (se t.ex. Wenger, 1998). Människor 

i en grupp kan komma att yttra sig allt mer likartat över tid för att skapa en 

känsla av gemenskap i gruppen (Wenger, 1998). I den här aktuella studien har 

en grupp av människor, lärare och en forskare, träffats under en längre tidspe-

riod. Det finns därmed en risk för att deltagarnas uttalanden likriktas över tid 

och därigenom kan, vad som i forskningssammanhang ses som en relevant 

kunskapsutveckling, komma att motverkas. 

De erfarenheter och kunskaper lärare ger uttryck för, är förmodligen inte 

helt väsensskilda, eftersom de kan ses som influerade av idéer, normer och 

traditioner som är rådande inom de utbildningsinstitutioner lärarna verkar i 

(jfr Burr, 2003; Berger & Luckmann, 1966). I generell mening kan människors 

förståelse av världen förstås som knuten till en viss tid och kultur, inbegrip-

ande en viss social och ekonomisk ordning (Burr, 2003). Detta innebär inte att 

människors förståelse är determinerad, utan människor kan ses som att de kon-

struerar den ’sociala verkligheten’ samtidigt som de responderar till den (Ber-

ger & Luckmann, 1966; Burr, 2003). Å ena sidan ses enskilda individer inte 

som fria att konstruera verkligheten på vilket sätt som helst, eftersom de träder 

in i ett samhälle redan vid födseln. Å andra sidan antas individer vara ständiga 

medskapare av samhället, vilket gör att de bidrar till dess förändring. Om 

ovanstående resonemang relateras till lärare, kan lärarna förstås som att de 

träder in i en befintlig utbildningsinstitution. Därigenom influeras deras före-

ställningar och ageranden av institutionens rådande idéer, normer och tradit-

ioner. Verksamheten inom institutionen kan förstås som objektiv, genom att 
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institutionen har existerat före lärarnas inträde (jfr Berger & Luckmann, 

1966). Samtidigt agerar lärare inom institutionen och bidrar till att idéer, nor-

mer och traditioner förändras. Relationen mellan lärares förståelse och den 

institution läraren verkar inom, kan därmed ses som växelverkande. På så vis 

är det möjligt att anta att lärares upplevelser och erfarenheter inte är begrän-

sade i den meningen att de är statiska. Hur lärare sätter ord på en upplevelse 

eller ser på en erfarenhet kan alltså förändras, genom att lärare just upplever, 

interagerar och skapar erfarenheter. 

När det gäller antagandet att kunskap kan konstrueras genom interaktion 

mellan människor, är ett viktigt påpekande för den här aktuella studien, att 

forskaren deltar i den interaktion som förs mellan deltagarna. Forskarens er-

farenheter och kunskaper framhålls som väsentliga för kunskapsutvecklingen 

(se t.ex. Lahdenperä, 2014; Lundberg & Starrin, 2006). Forskarens erfaren-

heter i att problematisera och att systematisera framhålls som betydelsefulla. 

Vidare framhåller Lahdenperä (2014) samt Lundberg och Starrin (2006) det 

väsentliga i att forskaren bidrar med relevant forskning för att kontrastera och 

utmana övriga deltagares kunskaper om och erfarenheter av det som studeras. 

Holmstrand tydliggör (2008) att det varken är forskarens eller lärarnas erfa-

renheter eller kunskaper som ska ges ett överordnat värde i interaktionen mel-

lan forskaren och lärarna: ”Det är inte den ena eller den andra parten som 

överför sina kunskaper på den andra, utan det är bådas perspektiv och kun-

nande som är utgångspunkten för något nytt och annorlunda” (s.199). 

 Utifrån ovanstående resonemang blir det möjligt att hävda att den här stu-

dien kan bidra till kunskapsutvecklingen om lärares ledarskap. Dock kan kun-

skapsutvecklingen inte betraktas som fristående från de institutioner och det 

samhälle deltagarna i studien verkar i och är en del av. Förutom att kunskaps-

utveckling kan ses som ett bidrag till ett forskningsfält i allmänhet, reses frå-

gor i vems intresse kunskapsutveckling sker. Om kunskaper leder till föränd-

ringar, vem främjas då av dessa förändringar?  

Kunskap och makt  

Det andra centrala antagandet för denna studie är att kunskap och makt är för-

enade och att all mänsklig verksamhet genomsyras av makt (jfr Biesta, 2013). 

Således kan människor inte agera oberoende av maktstrukturer. Kunskapsut-

veckling kan förknippas med förändringar och förbättringar samt att männi-

skor ges ökade möjligheter till inflytande (se t.ex. Reason & Bradbury, 

2001/2008; Bradbury, 2015). Exempelvis framhålls inom deltagarorienterad 

forskning att forskningen bör leda till förbättrade praktiker för underprivilegi-

erade grupper i samhället (se t.ex. Reason & Bradbury, 2001/2008; Bradbury, 

2015). En sådan grupp inom utbildningsinstitutionen kan förstås som barn 

som inte gynnas av utbildningen, vars lärande ses som att det inte är tillräck-

ligt, barn som inte ges tillräckligt eller adekvat stöd, eller barn som inte ges 

möjligheter att delta i en gemenskap med andra barn. Deltagarna i den här 
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aktuella studien arbetar eller har arbetat inom utbildningsinstitutioner, vilka 

kan förstås som genomsyrade av makt. I jämförelse med barnen tillskrivs lä-

raren en högre maktposition. I yrkesutövningen har läraren tilldelats makt och 

ansvar för att exempelvis bedöma och kontrollera barns kunskaper och age-

rande samt identifiera stödbehov. Alltså kan lärare förstås som priviligierade 

i relation till barnen.  

Att lärare kan frigöra sig från makt i innebörden att undfly makt ses som 

en omöjlighet (Biesta, 2013). Människor kommer alltid att verka genom den 

makt som genomsyrar verksamheten de deltar i:  

We are always operating within power/knowledge ‘constellations’ – that is, of 
power/knowledge versus power/knowledge, and not of knowledge versus 
power or power versus knowledge. There is, therefore, potential for action, 
change and critique, but we have to understand this in terms that are fundamen-
tally different from the idea that emancipation is an escape from power. (Biesta, 
2013, s. 11) 

 

Den kunskap som eventuellt utvecklas i föreliggande studie kan alltså inte leda 

till att lärarna i denna studie kan frigöra sig från maktstrukturer, det vill säga 

att lärarna kan avsäga sig makten att bedöma barns kunskaper, agerande och 

stödbehov. Lärarna kommer alltså såväl före som efter studiens genomförande 

att agera inom och verka genom den makt som genomsyrar de utbildningsin-

stitutioner lärarna är verksamma i. Inte heller kan interaktionen mellan lärarna 

och forskaren i studien ses som fria från maktstrukturer. Kemmis (2006) stäl-

ler sig kritisk till att i en studie enbart involvera professionella, såsom lärare, 

eftersom de kan ’ge röst’ åt rådande normer på en arbetsplats. Utifrån Kemmis 

resonemang finns det således risk för att lärares deltagande i en studie snarare 

kan komma att bevara och möjligen befästa den rådande ordningen på utbild-

ningsinstitutionen, snarare än att ifrågasätta den. Att tillmäta lärares erfaren-

heter och kunskaper betydelse samt att lärares röster hörs, innebär alltså inte 

nödvändigtvis att det utvecklas kunskaper som kommer barn som ses i behov 

av särskilt stöd till godo. Freire (1972) å sin sida lyfter fram att människor kan 

problematisera om antaganden är för-givet-tagna. Ett flertal forskare (se t.ex. 

Andersson, 2007; Enö, 2005; Siljehag 2007; Wingård, 1998) ger exempel på 

att de professionella praktikerna, lärare och rektorer, som deltog i studierna, 

såg ökade möjligheter att argumentera mot grupper och personer med över-

ordnade positioner på sina arbetsplatser. Deltagarnas tillit till sig själva och 

möjligheter till att utöva inflytande ses ha ökat. Andersson (2007) exemplifi-

erar att lärarna som deltog i studiens forskningscirkel drivit krav om att fler-

språkiga barn med autism skulle ges tillgång till modersmålsundervisning.  

Ovanstående resonemang kan förstås som att det görs en särskiljning mel-

lan kunskaper och handling. Det vill säga att kunskaper först utvecklas inom 

ramen för en studie för att sedan användas i ett annat sammanhang, såsom i 

den pedagogiska vardagspraktiken. I denna studie ses kunskap och handling 

som sammanflätade, vilket belyses i följande avsnitt. 
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Kunskap och handling  

Det tredje centrala antagandet för studien är att det som yttras i praktikernas 

och forskarens möten, är handlingar i sig – talhandlingar. Dessa talhandlingar 

antas interagera med andra handlingar, såväl verbala som icke-verbala, utan-

för studien i deltagarnas pedagogiska vardagspraktiker. Därmed är det rimligt 

att förstå kunskaper och handlingar som just sammanflätade.  

Antaganden om kunskapers och handlingars sammanflätning, kan relateras 

till Wengers (1998) beskrivning av praktikgemenskaper (communities of 

practice), i vilka teori och praktik ses som två sidor av samma mynt: 

Such a concept of practice includes both the explicit and the tacit. It includes 
what is said and what is left unsaid; what it represented and what is assumed. It 
includes the language, tools, documents, images, symbols, well-defined roles, 
specified criteria, codified procedures, regulations, and contracts that various 
practices make explicit for a variety of purposes. But it also includes all the 
implicit relations, tacit conventions, subtle cues, untold rules of thumb, recog-
nizable intuitions, specific perceptions, well-tuned sensitivities, embodied un-
derstandings, underlying assumptions, and shared world views. Most of these 
may never be articulated, yet they are unmistakable signs of memberships in 
communities of practice and crucial to the success of their enterprises. (Wenger, 
1998, s. 47) 

 

Praktikgemenskaper beskrivs av Wenger (1998) som en grupp av människor, 

vilka knyts samman av exempelvis ett göromål. Detta kan vara bestämt av 

någon annan eller av människorna själva. Gemenskaperna kan vara såväl in-

formellt som formellt sammansatta, men det förutsätts en viss omfattning av 

kontinuitet, intensitet och engagemang i gruppers arbete, för att grupper ska 

betraktas som praktikgemenskaper (Wenger, 1998). Även då teoribildning ut-

gör ett mål i sig, som exempelvis i en forskningsprocess, ses teori produceras 

inom praktikgemenskaper. ”The distinction between theoretical and practical 

then refers to distinctions between enterprises rather than fundamental 

distinctions in qualities of human experience and knowledge” (Wenger, 1998, 

s. 48).  

Deltagarna i denna aktuella studie, kan utifrån Wengers (1998) resone-

mang, förstås som att de ingår och har ingått i flera praktikgemenskaper, som 

exempelvis arbetslag, barngrupper (både som barn och som lärare) och famil-

jer. I praktikgemenskaperna ges upplevelser mening och på så vis kan det som 

Härnsten (2006) definierar som erfarenheter, skapas. Det är även möjligt att 

erfarenheter omvärderas och förstås på ett annat sätt genom återkommande 

interaktioner (jfr Andersson, 2007). Detta kan förstås som processer av för-

handlingar mellan deltagarna i studien, eftersom det i förväg inte går att sä-

kerställa vad deltagarna komma att uttala och hur detta kommer att responde-

ras till av de andra deltagarna. De interaktioner som förs inom ramen för stu-

dien, förstås som att de kan influera deltagarnas framtida handlingar i de olika 

praktikgemenskaperna som deltagarna ingår i och kommer att ingå i. Tillika 
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kan handlingar i dessa praktikgemenskaper ses influera framtida interaktioner 

som förs inom studiens ram.  

Dialog – en gemensam handling 

Ett centralt antagande för kunskapsutveckling i studien är, som tidigare be-

skrivits, att kunskaper kan skapas genom interaktion mellan människor, i sam-

tal. I detta sammanhang förstås samtalet som något annat än ett vardagligt 

konverserande: ”Having a conversation does not constitute a true dialogue” 

(Gergen, Gergen & Barrett, 2004, s.6). Vad som anses karakterisera ett samtal 

av denna karaktär, det vill säga en dialog, beskrivs här närmare.  

Dialogen sammanfattas som en gemensam handling (joint action) (se t.ex. 

Gergen m.fl., 2004; Shotter, 1995). Vad den enskilda samtalspartnern uttalar 

ses som influerat av det redan sagda och samtalspartnerns antaganden om hur 

andra människor kan komma att besvara yttranden:  

The very act of saying a word in a practical circumstance is a joint action: it is 
open to the influences of both past and present others at that very moment of its 
performance, and their influences may be present in it too. For, in being respon-
sive to how their surroundings might answer to them, speakers register those 
expected answerings in the connections they make between themselves and 
their surroundings in their speakings. (Shotter, 1995, s.66–67) 

 

Shotter (1995) motsätter sig att yttranden enbart är ett resultat av individers 

enskilda interna intentioner eller resurser. Han menar att enskilda yttranden 

kan ses som att de ingår i ett gemensamt handlande. Dialogen handlar alltså 

inte om enskilda yttranden, utan samtalspartnerna skapar också normer om 

vad som blir möjligt att säga. Yttranden som görs här och nu, antas både in-

flueras av vad som tidigare uttalats och influera vad som kommer att uttalas i 

framtiden. För att närmare beskriva dialogen, används Gergens m.fl. (2004) 

beskrivning om dialogens fyra komponenter: Bekräftelse (affirmation), pro-

duktiv skillnad (productive difference), skapande av sammanhang (creation of 

coherence) samt narrativ och temporal integrering (narrative and temporale 

integration) (mina översättningar). 

Bekräftelse ”may stand as the key building block to creating conjoint real-

ities”, hävdar Gergen m.fl. (2004, s.12). Människors bekräftelse av andras yt-

tranden tillerkänns betydelse, eftersom ett yttrande i sig själv inte innehåller 

mening: ”Meaning is born in relationship, an individual’s lone utterance con-

tains no meaning in itself, but only the potential to mean. This potential can 

only be realized through another’s supplement” (Gergen m.fl., 2004, s.12). 

Bekräftelse kan, enligt Gergen m.fl., ta sig olika uttryck beroende på dialogens 

sammanhang, såsom att ge stöd till ett uttalande eller genom ett nyfiket frå-

gande. På så vis antas att samtalspartnerna skapar respekt för varandra; andra 
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har något att säga som är värt att lyssna till. Dock betonar forskarna att bekräf-

telse inte är ett mål i sig samt att bekräftelse inte fordrar ett fullständigt sam-

förstånd mellan samtalspartnerna. I föreliggande studie kan bekräftelse förstås 

som ett medel för deltagarna att ge varandra röster, att skapa relationer samt 

för igenkännande av varandras erfarenheter.  

Produktiv skillnad beskrivs som viktig för meningsskapande, eftersom 

skillnader kan göra konstraster synliga mellan olika yttranden. Därigenom kan 

alternativa synsätt konstrueras: ”The presence of difference provides powerful 

scaffolding on which to build new visions of the future” (Gergen m.fl., 2004, 

s.13). Användande av begreppet produktiv, implicerar att alla slags skillnader 

inte uppfattas som ändamålsenliga i sammanhanget. Om yttranden blir re-

sponderade till som exempelvis felaktiga eller upprörande, uppfattas detta 

som destruktivt för meningsskapandet. Emellertid kan det vara svårt att be-

döma ett yttrandes exakta bidrag till dialogen, enligt forskarna, eftersom ytt-

randen tillskrivs olika tolkningsmöjligheter. Exempelvis ses intonation och 

gester interagera i dialogen, vilka får betydelse för vilka tolkningar som görs.  

Skapande av sammanhang innebär att återkommande ämnen görs till före-

mål för dialog (Gergen m.fl., 2004). Detta kan ske genom användande av en 

mindre del, ett fragment av ett tidigare yttrande. Ett fragment, metonymi, be-

skrivs som att det representerar något större än fragmentet i sig: 
 

Metonymy refers to the use of a fragment to stand for a whole to which it is 

related. In terms of dialogue, metonymic reflection occurs when one’s actions 

contain some fragment of the other’s actions, a piece that represents the whole. 

(Gergen m.fl., 2004, s.14) 

 

Att samtalspartners använder sig av ett fragment, som relaterar till en större 

del än fragmentet i sig, uppges skapa mening i dialogen. Användandet av frag-

ment kan förstås som att det skapar kontinuitet och sammanhang. När frag-

ment inte upprepas, kan samtalspartnerna också komma att prata förbi 

varandra. Yttranden skapas då som monologiska ‒ ’god dag yxskaft’ – och 

något gemensamt meningsskapande kommer inte till stånd (Gergen m.fl., 

2004). När fragments används förutsätts att samtalspartnerna relaterar till det 

innehåll som fragmentet refererar till. Om partnerna inte associerar till samma 

slags innehåll i användandet av ett fragment kan de också i detta fall komma 

att prata förbi varandra.  

Narrativ och temporal integrering beskrivs av Gergen m.fl. (2004) som 

integrering av berättelser från det förflutna, i den pågående dialogen. Detta 

uppges syfta till att skapa en tillförlitlig värld: ”One major means of solidify-

ing this world is through integrating materials from the past – accounts of 

events which can fortify the present, fill out its contours, add to its dimension 

and/or ratify its value” (Gergen m.fl., 2004, s.15). Tillförlitlighet skapas ge-

nom det som beskrivs som “the shaky quality of ’here and now’ is replaced 
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by the concept of ’tradition’ [citattecken i original]” (s 15). Dialogen ses där-

med förankrad i det förflutna, genom att samtalspartnerna delar tidigare berät-

telser med varandra. Meningsskapande förutsätts ske genom en temporal in-

tegrering; det förflutna integreras med nutiden, vilket i sin tur ger implikat-

ioner för framtiden. Emellertid utgör den temporala integreringen såväl möj-

ligheter som hinder för dialogen. Å ena sidan kan delande av dåtida berättelser 

möjliggöra att de ses i ett nytt ljus. Å andra sidan kan delande av sådana be-

rättelser verka för att synsätt blir mer manifesta. Dåtida berättelser, beskrivs 

av Gergen m.fl., som att de ingår i ett arkiv: ”repository of discourse and as-

sociated action” (s. 15). Sådana arkiv kan förstås som att de innehåller utta-

landen genomsyrade av mönster och strukturer som är rådande för dialogens 

sammanhang såsom utbildningsinstitutionen.  

II. Teoretiska antaganden – lärares ledarskap  

I den här delen presenteras teoretiska antaganden för det undersökta kunskaps-

objektet lärares ledarskap. I föregående kapitel har en definition gjorts av le-

darskap utifrån en relationell grund. Ledarskapet har framställts som att det 

förhandlas, det vill säga att såväl ledaren som övriga inblandade influerar le-

darskapets utövande (Alvesson, 2001/2013; Smirchich & Morgan, 1982). 

Även om jag ansluter mig till detta synsätt, formuleras i följande avsnitt att 

lärare utövar ledarskapet i interaktion med barnen. 

Lärares ledarskap kan då förstås som att lärare utövar inflytande i och ge-

nom interaktion med barn. Utifrån Alvessons (2001/2013) synsätt, att ledar-

skapet är ömsesidigt och påverkas av såväl ledaren som övriga inblandade 

människor, kan lärare och barn utöva inflytande på varandra. Dock har läraren 

ett formellt definitionsföreträde om vad som exempelvis anses vara ett rimligt 

agerande (jfr Smirchich & Morgan, 1982). I detta avsnitt är min avsikt att pre-

cisera några antaganden för hur lärares ledarskap förstås i denna studie: lä-

rande är komplext och ledarskapet utövas i stundens möte.  

Lärandets komplexitet och lärares ledarskap 

Lärare har till uppgift att leda undervisning och pedagogiska aktiviteter inom 

utbildningsinstitutioner. Enkelt utryckt kan detta beskrivas som att läraren har 

till uppgift att utöva inflytande över vad barn lär sig samt vilka normer och 

attityder barn utvecklar. Lärare ska alltså utöva inflytande över vad en ung 

människa utbildas till. Detta kan förstås som ett tämligen självklart konstate-

rande, men konstaterandet är långt ifrån okomplicerat.  

Lärande i generell mening ses som komplext (se t.ex. Osberg & Biesta 

2010; Biesta, 2010; Stacey, 2001). Detta antagande förstås som att det i hög 

grad har relevans för lärares ledarskap, eftersom lärare leder undervisning och 
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pedagogiska aktiviteter som är tänkta att främja lärande. Av lärandets kom-

plexitet görs enbart en kort summering, eftersom det inte är lärande i sig som 

utgör den här studiens huvudsakliga fokus.  

Lärandets komplexitet kan sammanfattningsvis relateras till tre aspekter: 

tid, rum och obestämbarhet. För det första pågår lärande i generell mening 

hela tiden, konstaterar Osberg och Biesta (2010). För lärande finns inte någon 

given start- eller slutpunkt. Lärande har därmed inte någon tidslig begräns-

ning, vilket utgör en av lärandets komplexiteter. För det andra antas individer 

lär sig genom att interagera med andra individer och med sin omgivning (se 

t.ex. Stacey, 2001). Individer interagerar hela tiden och överallt och interakt-

ionen kan varken isoleras till ett speciellt sammanhang eller till en given plats. 

Det finns således inte någon rumslig begränsning för lärandet, vilket kan för-

stås som ytterligare en av lärandets komplexiteter. För det tredje ses det inte 

som möjligt att på förhand säkert veta hur och om vad människor kommer att 

interagera (se t.ex. Stacey, 2001). Interaktionen som äger rum vid ett speciellt 

tillfälle har en historia; interaktionen kan ses som influerad av andra interakt-

ioner. Exempelvis kan det individer samtalar om, och hur individer samtalar 

om detta, vid ett tillfälle influeras av att individerna tidigare samtalat med 

varandra. Samtidigt kan det specifika samtalet influeras av att individerna 

samtalat med andra individer vid andra tillfällen i andra sammanhang. Det går 

alltså inte att på förhand säkerställa vilka individer som kommer att interagera 

och det är heller inte möjligt att säkert veta hur dessa interaktioner kan komma 

att influeras av andra interaktioner. Därmed blir det inte möjligt att i förväg 

med säkerhet veta vad individer kommer att lära sig. En ytterligare komplex-

itet som lärande därigenom antas bestå i är lärandets obestämbarhet (Biesta, 

2010).  

Utifrån ovanstående beskrivning av lärandets komplexitet, kan det i det 

närmaste verka vara en omöjlig uppgift för lärare att leda undervisning eller 

pedagogiska aktiviteter som så intimt förknippas med lärande. Emellertid ut-

övas lärares ledarskap inom en utbildningsinstitution, i vilken det, enligt Bi-

esta (2010), skapas gränser för lärandet. Att leda undervisning och pedago-

giska aktiviteter inom i detta sammanhang, innebär att det lärande som läraren 

är tänkt att främja begränsas till en speciell tid och till ett angivet rum (jfr 

Biesta, 2010). Lärares ledarskap utövas just under den tidsram och på den fy-

siska plats som institutionen tillhandahåller. Vidare är det på förhand givet 

vilka individer som har möjlighet att interagera inom ramen för undervis-

ningen eller den pedagogiska verksamheten. Det är just i mötet med i förväg 

bestämda barngrupper, lärare ska influera exempelvis barns agerande för att 

barnen ska lära sig något. Vidare är det inte tänkt att lärare ska utöva ledar-

skapet för att främja vilket lärande som helst. Inom en utbildningsinstitution 

värderas inte allt lärande som väsentligt. Att leda undervisning och pedago-

giska aktiviteter i detta sammanhang inbegriper att lärare tar ställning till frå-

gor bland annat om vad som ska läras och varför just detta lärande är väsent-

ligt. Sådana frågor av didaktisk karaktär inbegriper per automatik att något 
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väljs ut, till förmån för något annat, vilket följaktligen sätter gränser för vad 

som ses som ett väsentligt lärande (jfr Hopmann, 2007). Det skapas alltså 

gränser för det lärande som lärare är tänkta att främja. 

Lärares ledning av undervisning och pedagogiska aktiviteter upprätthåller 

alltså gränser för barns lärande genom att det inte är vad som helst som värd-

eras som ett ändamålsenligt lärande. En sådan värdering kräver också att lärare 

tar ställning till om ’resultatet’ av lärandet, det vill säga vilka kunskaper och 

kunnande barn visar är önskvärda (se t.ex. Hopmann, 2007). Likväl kan lärare 

i förväg inte veta vad barn kommer att lära sig (se t.ex. Hopmann, 2007). Vär-

dering av kunskaper och kunnande är alltså inte möjlig för lärare att göra, för-

rän de uppfattar någon förändring i barns kunskaper eller kunnande. Läraren 

behöver därmed ha iscensatt aktiviteter som barnet har deltagit i, innan läraren 

kan bilda sig en uppfattning om huruvida barnet lärt sig det som i samman-

hanget ses som relevant. Även om lärare inte på förhand säkert kan veta vad 

barns deltagande i aktiviteter leder till, kan tolkningar av vad som är relevanta 

kunskaper och vad som inte är relevanta kunskaper i sammanhanget, återverka 

på lärares och barns ageranden (Biesta, 2010). I och med att läraren genom sin 

formella ledarposition ges definitionsföreträde (jfr Smirchich & Morgan, 

1982) i relation till barnen för att värdera kunskapers relevans, kan läraren 

utifrån sina föreställningar om kunskaper komma att sträva efter att förmå bar-

nen att agera på vissa sätt. Likaväl kan barnen komma att anpassa sitt agerande 

till vad de förstår som ett väsentligt kunnande i sammanhanget. Förutom att 

läraren leder undervisning och pedagogiska aktiviteter med intentioner om ett 

relevant lärande, antas också ett oavsiktligt lärande äga rum (se t.ex. Biesta, 

2004/2010). Genom att barnen är en del av och deltar i aktiviteter inom utbild-

ningsinstitutionen lär sig också barnen att förhålla sig till dess villkor. Alltså 

utvecklas ett kunnande som exempelvis handlar om hur barnet kan agera i ett 

myller av andra barn samt hur barnet kan förhålla sig till normer, läraren och 

andra barn (se även Doyle, 1977, 2006; Jackson, 1968/1990).  

Lärares ledarskap kan alltså förstås som att det styr lärandet, trots att lärare 

inte i förväg säkert kan veta vad barnen kommer att lära sig (jfr Hopmann, 

2007). Att leda undervisning eller pedagogiska aktiviteter inom en utbild-

ningsinstitution innebär därmed att upprätthålla gränser för barns lärande, 

även om dessa gränser inte är möjliga att fastställa eller att kontrollera fullt ut. 

Detta kan beskrivas som att lärare utövar inflytande över vad det blir möjligt 

att lära sig och hur lärandet kan gå till.  

Ledarskapet utövas i stundens möte 

Ett annat centralt antagande i den här aktuella studien är att lärare utövar le-

darskapet i interaktion med barnen. Detta innebär att ledarskapet förstås som 

en handling, men det är inte lärarens handling i sig som ledarskapet handlar 

om. Det är en handling i interaktion. Lärares ledarskap utövas alltså i mötet 

med barnen, det vill säga i det konkreta mötet här och nu. Med utgångspunkt 
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i tidigare använda definitioner av ledarskap (se t.ex. Alvesson, 2001/2013; 

Smirchich & Morgan, 1982) är det med andra ord i stundens möte med barnen 

som läraren utövar inflytande på barnens föreställningar om något, som till 

exempel vad barnen i en viss situation bör göra eller lära sig. Detta innebär 

inte en mekanisk överföring av ett ’budskap’ från läraren till barnen, utan det 

lärare uttrycker kan förstås av olika barn på olika sätt (jfr Biesta 2004/2010). 

Det är inte säkert att det som läraren yttrar, ter sig begripligt för samtliga barn. 

Även om det skulle vara så att barnen uttalar att de har förstått något är det 

inte säkert att de förstår detta på det sätt som läraren ser som ändamålsenligt. 

Lärare kan med andra ord inte helt säkert förstå vad barnen förstår i stundens 

möte. Därmed kan det ses som komplicerat för lärare att utöva inflytande över 

barns föreställningar om hur de bör agera och om vad de bör lära sig (jfr Smir-

chich & Morgan, 1982).  

Det kan således skapas ett glapp mellan det läraren strävar efter att influera 

barnen till och vad barnen influeras till i stundens möte. Dock kan glappet 

förstås som oundvikligt, om utövande av ledarskapet förstås som en interakt-

ion mellan läraren och barnen. När läraren strävar efter att influera hur barnet 

till exempel ska agera, kommer barnet att tolka det läraren uttalar och skapa 

mening av uttalandet. I interaktion med läraren kommer då barnet att tolka och 

skapa mening istället för att vara en passiv mottagare av information från lä-

raren. Lärarens och barns förståelse kanske då inte alltid kommer att överens-

stämma (se t.ex. Biesta, 2004/2010; Hopmann, 2007).  

Även om ledarskapet utövas i interaktion i stundens möte, här och nu, mel-

lan läraren och barnen, ses inte interaktionen som isolerad till denna stund (jfr 

Stacey, 2001). Hur barnen förstår lärarens yttrande kan i sin tur influeras av 

tidigare interaktioner mellan läraren och barnen samt av interaktioner mellan 

barnen i gruppen. Till exempel kan barn influeras av att se ett speciellt innehåll 

eller en viss aktivitet, som intressant eller ointressant genom att de influerats 

av interaktioner med andra barn i gruppen. Vidare kan lärares och barns inter-

aktion i stundens möte influeras av interaktioner i andra sammanhang. Exem-

pelvis kan de föreställningar som en lärare kommunicerar influeras av tidigare 

samtal med kollegor, hur lärare tolkar styrdokument och lärares interaktioner 

under sin egen utbildningstid. Tillika kan det som barn ger uttryck för influe-

ras av interaktioner med andra barn i andra sammanhang och interaktioner 

med föräldrar och andra vuxna. Trots att utövandet av ledarskapet kan förstås 

som att det upprätthåller gränser för lärandet, genom att det är under en given 

tid, på en bestämd plats, med en viss grupp av lärare och barn som interagerar, 

och att vissa kunskaper och kunskaper anses som mer relevanta än andra, 

framstår dessa gränser som flytande. Vad ledarskapets utövande leder till kan 

med säkerhet inte fastställas i förväg.  

Samtidigt är det möjligt att i förväg göra vissa antaganden om hur ledar-

skapet kommer att utövas. Enligt Berger och Luckmann (1966) skapas vanor 

och rutiner i sociala processer, och ledarskap kan ses som en sådan process 

(se t.ex. Alvesson 2001/2013; Smirchich & Morgan, 1982). Vanor och rutiner 
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skapas genom att handlingar uppfattas som ändamålsenliga och återupprepas 

(Berger & Luckmann, 1966). Således kan lärares ledarskap förstås som att det 

kan komma att utövas på vanemässiga sätt. Lärare och barn kan då förväntas 

agera på vissa sätt i stundens möten dem emellan, även om det inte i förväg 

kan säkerställas att just vissa ageranden kommer att ske. Barn kan därmed 

komma att anpassa sig, eller disciplineras till att agera efter vissa vanor och 

regler.  

Lärares utövande av ledarskapet kan, utifrån Bergers och Luckmanns 

(1966) resonemang, förstås som genomsyrat av vanor och rutiner, som inte 

läraren och barnen nödvändigtvis själva har skapat. Vanor och rutiner kan 

fortleva trots att nya generationer av lärare och barn träder in i institutionen 

(Berger & Luckmann, 1966). Människor som inte har personliga kopplingar 

till skapandet av rutiner kan legitimera rutinerna genom språket i människors 

interaktion: ”Legitimation not only tells the individual why he should perform 

one action not another; it also tells him why things are what they are” (Berger 

& Luckmann, 1966, s. 93– 94). På så vis kan en rutin uppfattas som mer eller 

mindre given. Det kan alltså komma att skapas mönster för hur lärares ledar-

skap utövas inom utbildningsinstitutionen. Relaterat till att lärares ledarskap 

utövas i detta sammanhang kan det ses som om det inom institutionen skapas 

en egen värld och mönster för hur ledarskapet utövas. Därigenom kan barnen 

disciplineras till hur de bör agera i situationen. Lärare och barn kan alltså ses 

som att de bidrar till att bibehålla vanor och mönster för vad som anses vara 

ett relevant respektive ett irrelevant agerande. Med andra ord kan läraren för-

vänta sig att barnen kommer att agera på vissa sätt i stundens möte läraren och 

barnen emellan.  

Genom en vanemässighet i utövandet av ledarskapet skapas stabilitet (jfr 

Berger & Luckmann, 1966). Läraren kan därmed förvänta sig vad som kom-

mer att ske när ledarskapet utövas. Dock är det inte ändamålsenligt att förstå 

stabilitet liktydigt med statiskhet. Lärares ledarskap kan ses som att det stän-

digt utövas i nya situationer: ”We are always dealing with unique and new 

situations: new children in our classrooms, new things happening in the fam-

ilies and societies in which they live their lives, new things learned in the past, 

and so on” (Biesta, 2015, s. 19). Utifrån detta resonemang kan ledarskapet inte 

utövas på identiska sätt från en gång till en annan mellan lärare och barn. Där-

emot är det möjligt att anta att ledarskapets utövande influeras av hur det tidi-

gare utövats (jfr Stacey, 2001).  

Vanor och rutiner kan i sig utgöra en grund för förändring, menar Berger 

och Luckmann (1966). Över tid kan vanor och rutiner mista sin mening för 

människor som berörs av dem. Det är inte heller säkert att det är människor 

som har skapat reglerna och vanorna som berörs av dem och det kan ses som 

meningslöst att upprätthålla dem. När ledarskapet utövas kan såväl lärare som 

barn tolka en situation på ett motstridigt sätt i förhållande till vad som kan 

förstås som den rådande ordningen inom utbildningsinstitutionen. På så vis 

kan andra handlingar komma att utföras, andra föreställningar bli synliga och 
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rutiner komma att förändras. Emellertid menar Berger och Luckmann att va-

nor och rutiner kan upprätthållas även om de mister sin mening. Att handla på 

vad som uppfattas som avvikande i förhållande till institutionella rutiner fram-

ställs som riskabelt. Individer kan komma att bli negativt definierade om de 

inte anses uppträda enligt rådande ordning. De kan då bli betraktade som av-

vikande, okunniga, ouppfostrade etcetera (jfr Berger & Luckmann, 1966).  
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4. Forskningscirkeln 

Det här kapitlets huvudfokus utgörs av forskningscirkeln. Kapitlet inleds med 

en kort beskrivning av den ’forskningsfamilj’, deltagarorienterad forskning, 

som forskningscirkeln vanligtvis ses tillhöra. Därefter beskrivs forskningscir-

keln i korthet och skälen till att genomföra en cirkel i denna studie. Därpå 

följer en kort presentation av deltagarna och den aktuella kommunens demo-

grafi och skolor. Avsikten är att ge en bild av det sammanhang som cirkeldel-

tagarna ingick i, under studiens genomförande. I kapitlet redogörs även för 

studiens tillvägagångssätt och hur det empiriska materialet har bearbetats. Vi-

dare berörs forskarens ansvar, positioner och roller. Avslutningsvis belyses 

forskningsetiska överväganden och frågor om studiens trovärdighet. 

Forskningscirkeln – en medlem i en variationsrik 
’familj’ 

Forskningscirkeln beskrivs vanligtvis som tillhörande en forskningsinriktning 

av deltagarorienterad karaktär. Internationellt förekommer olika benämningar 

av denna variant av forskning, såsom action research, participatory action 

research, feminist participatory action research, interactive research. Action 

research ses som ett paraplybegrepp för en familj med olika varianter (se t.ex. 

Coghlan & Brydon-Miller, 2014; Reason & Bradbury, 2001/2008; Bradbury, 

2015). Olika traditioner har utvecklats inom forskningsinriktningen utifrån 

olika forskningsintressen, i skilda delar av världen, inom diverse fält (t.ex. 

utbildning, arbetsliv, social omsorg och som befrielsekamp i tredje världen) 

och inom olika akademiska discipliner (t.ex. pedagogik, specialpedagogik, 

psykologi, sociologi och teknik). Forskningsinriktningarna kan förutom att ta 

utgångspunkt från olika intressen, innebära olika grader av deltagande för in-

volverade och iscensättas i olika former. Olika inriktningar inom forsknings-

fältet förstås som att forskningsinriktningen har globaliserats, förändrats och 

utvecklats (se t.ex. Coghlan & Brydon-Miller, 2014; Somekh & Zeichner, 

2009). I föreliggande studie används den svenska beteckningen, deltagarori-

enterad forskning, för forskningsinriktningen. 

Inom ramen för deltagarorienterad forskning hävdas att det genererade 

kunskapsinnehållet och formerna för forskningens genomförande är lika vä-

sentliga (se t.ex. Reason & Bradbury, 2001/2008; Bradbury, 2015). Formerna 

för genomförandet är tänkta att skapa det Härnsten (2006) och Holmstrand 

(2008) benämner som demokratiska kunskapsprocesser. Dessa ska utgå från 
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deltagarnas frågor, intressen, kunskaper och erfarenheter Vidare är intent-

ionen att deltagarna – praktiker och forskare – forskar tillsammans och deltar 

i en gemensam kunskapsprocess där båda parters kompetenser kommer till 

användning: ”Researchers and practitioners meet to use their respective and 

competence to jointly tackle a problem which the participants consider urgent” 

(Lundberg & Starrin, 2006, s. 178).  

Att verka för demokratiska forskningsprocesser framställs inte som okom-

plicerat. Svårigheter kan relateras dels till frågor av mer generell karaktär 

såsom strukturer av makt, dels till enskilda processers villkor. Som tidigare 

berörts kan all mänsklig verksamhet ses som genomsyrad av makt (Biesta, 

2013), och därmed kan forskarens och praktikernas handlingar och relationer 

förstås som inbäddade i hierarkiska strukturer. I den här aktuella studien ingår 

deltagarna i utbildningssammanhang, vilka kan förstås som påverkade av en 

tradition att tillmäta teoretisk kunskap ett högre värde än praktisk kunskap (jfr 

Lahdenperä, 2014). Således kan forskarens handlingar och kunskaper komma 

att tillmätas ett högre värde än praktikernas. Men forskaren får inte heller ab-

dikera för praktikernas uppfattningar, framhåller Holmstrand och Härnsten 

(2003). Det finns också en risk för att samarbetet mellan forskaren och övriga 

deltagare äventyras genom att forskaren definierar hur deltagandet ska se ut 

och ’talar om’ för deltagarna hur de ska göra (McIntyre, 2008). Processen kan 

då mista sin kollaborativa karaktär, hävdar McIntyre (2008). Vidare förutsät-

ter kunskapsprocessen förutom människors möjligheter och engagemang för 

att delta i möten med andra människor (jfr Rönnerman & Olin, 2014) också 

gemensam tid, långsiktighet och tålmodighet (Lahdenperä, 2014). 

Inom deltagarorienterad forskning ställs krav som relateras till olika intres-

senter på de kunskaper som utvecklas (se t.ex. Reason & Bradbury, 

2001/2008; Bradbury 2015). Kunskaperna bör 1) ses som relevanta för och 

trovärdiga av det vetenskapliga fältet, 2) uppfattas som användbara av och för 

praktiker, 3) bidra till förbättringar för underprivilegierade grupper i samhället 

samt 4) syfta till personlig utveckling för studiens deltagare. Kriterierna byg-

ger därmed på värderingar om vad som ses som valida och relevanta kun-

skaper av olika aktörer. Vidare förutsätts dessa värderingar vara möjliga att 

förena. Dock kan det, enligt Herr och Anderson (2015), vara komplicerat att 

genomföra forskning av deltagarorienterad karaktär i ett samhälle som genom-

syras av ojämlik maktfördelning. Forskare bör reflektera över vem eller vilka 

som gagnas av forskningen (Herr & Anderson, 2015). 

I föreliggande studie har alltså en forskningscirkel genomförts. Eftersom 

det gjorts ett flertal beskrivningar av forskningscirkeln och dess framväxt (se 

t.ex. Andersson 2007; Holmstrand & Härnsten, 2003; Rönnerman, Salo & 

Furu 2008; Siljehag, 2007), ser jag det inte som fruktbart att göra ytterligare 

en sådan genomgång. För att sätta in läsaren i sammanhanget kan det kort 

nämnas att forskningscirkeln är tänkt att utgöra en mötesplats för praktiker 

och forskare, där samtal förs kring frågor som uppfattas ha relevans för delta-
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garna. Genom samtal är det tänkt att erfarenheter och kunskaper ska tas till-

vara, fördjupas och utmanas, för att kunskaper ska utvecklas. Med kunskaper 

avses såväl deltagarnas erfarenhetsbaserade kunskaper, som kunskapsbidrag 

som förs in i cirkeln genom exempelvis tidigare forskning. Forskningscirkeln 

uppges framförallt vara en nordisk variant av deltagarorienterad forskning 

som är utvecklad i Sverige och sprungen ur den svenska folkbildningsrörelsen 

(se t.ex. Rönnerman, Salo & Furu, 2008). När det gäller det pedagogiska fältet 

tycks forskningscirklar huvudsakligen ha genomförts i Sverige, och några ex-

empel på vad som utforskats är: pedagogers arbete med flerspråkiga barn med 

bedömd autism (Andersson, 2007), kvinnliga förskollärares professionella 

identitet (Enö, 2005), förskollärares jämställdhetsarbete (Gillberg, 2009), ge-

nusfrågor i en glesbygdskommun (Härnsten m.fl., 2005), värdegrundsfrågor 

på gymnasiet (Lifmark, 2010), pedagogisk dokumentation i förskolan (Lind-

gren Eneflo, 2014), förskollärares handledning av kollegor (Rönnerman & 

Olin, 2014), fritidspedagogers och förskollärares betydelse för specialpedago-

giken (Siljehag, 2007) samt kvinnliga rektorers liv och arbete (Wingård, 

1998).  

En forskningscirkel om lärares ledarskap – varför då? 

Hur kom det sig att en forskningscirkel genomfördes i den här studien, vars 

inramning utgjordes av ett specialpedagogiskt sammanhang? Inledningsvis 

berördes att jag utifrån mina mångåriga erfarenheter som lärare kommit att 

förundras över det nya talet om lärares arbete – lärares ledarskap. Jag såg då 

lärares erfarenheter som en intressant och relevant grund för att beskriva och 

analysera innebörder av ledarskap. Intentionen var att komma nära lärares 

egna frågor om ledarskap. Jag förstod det som väsentligt att synliggöra vad 

lärare såg sig behöva hantera i sina vardagliga pedagogiska praktiker i mötet 

med barn, där en del av barnen skulle kunna antas vara i behov av särskilt 

stöd. Det verkade ändamålsenligt att använda en ansats som gjorde det möjligt 

att lärares röster blev hörda, såsom en forskningscirkel. Användande av en 

denna ansats kan ändå ses som motsägelsefullt. Initiativet till att utforska lä-

rares ledarskap kom inte från lärarna som deltog i cirkeln, utan från en repre-

sentant för en överordnad position i utbildningssystemet; skolchefen. Det var 

således inte ett uttalat intresse från lärarna som den här studien sprang ur.  

Forskningscirkeln har alltså utgått från lärarnas intressen och frågor, å den 

ena sidan. Men det har det inte rört sig om vilka frågor och intressen som helst, 

utan kunskapsobjektet, lärares ledarskap, var förutbestämt, å den andra sidan. 

Cirkeln gjorde det ändå möjligt för lärarna att ta upp frågor från sitt pedago-

giska vardagsarbete som de ansåg beröra företeelsen ledarskap. Men frågan 

kan ställas om det var möjligt för lärarna att problematisera företeelsens rele-

vans för deras yrkesvardag. Att beskriva och analysera innebörder av lärares 

ledarskap innebar just att detta skulle fyllas med innebörder. Därmed kan re-

levansen av att samtala om ledarskapet ha setts som för-givet-tagen.  
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Cirkeldeltagarna  

När studiens forskningscirkel inleddes (januari 2011), deltog fjorton personer. 

Under det första halvåret avslutade fyra av dem deltagandet på grund av, som 

de uttryckte, tidsmässiga skäl, byte av yrke och studier. Gruppen kom därefter 

att bestå av tio deltagare, nio lärare och jag själv.  

De nio lärarna presenteras här i grupp för att försvåra identifiering och jag 

använder den gemensamma beteckningen lärare oavsett i vilken skolform de 

arbetade. Vid starten av forskningscirkeln arbetade lärarna i förskola, försko-

leklass, grundskolans tidigare årskurser 1–6 samt i grundsärskolans grundsko-

leklass. Samtliga skolor drevs i kommunal regi och de flesta av lärarna arbe-

tade i grundskolan. Lärarerfarenheten i cirkelgruppen varierade i tid, från 4 till 

27 år. Samtliga av lärarna hade genomgått lärarutbildning och examinerats 

under olika tidsperioder med olika examina; förskollärare, lågstadielärare, 1–

7-lärare och tidigarelärare med olika ämneskombinationer. Lärarna är kvin-

nor, födda i Sverige och i åldrarna 35–50. Min egen bakgrund är likartad lä-

rarnas. Jag har arbetat i grundskolans tidigare årskurser under 25 år, har låg-

stadielärarutbildning och jag tillhör samma åldersspann. Inte någon av cirkel-

deltagarna, mig inräknad, hade tidigare erfarenheter av att delta i forsknings-

studier av deltagarorienterad karaktär.  

Cirkelgruppen kan ses som relativt homogen när det gäller ålder, kön och 

utbildningsbakgrund. Samtidigt hade lärarna i gruppen olika erfarenheter, ge-

nom att de arbetade och hade arbetat i olika skolformer och i olika stadsdelar 

vars sammansättningar av barngrupper skilde sig åt. 

Cirkeldeltagarnas sammanhang 

Kommunen som forskningscirkeln genomförts i är medelstor och dess syssel-

sättning baserar sig på en tradition av arbete i tätortens industrier. Vid tiden 

för forskningscirkelns genomförande, hade en lägre andel av kommunens in-

vånare förvärvsarbete och kommunens barnfamiljer hade en lägre disponibel 

inkomst, i jämförelse med riket (se bilaga A, tabell A1) (Statistiska centralby-

rån. SCB, 2012). Kommunens befolkningssammansättning hade vid denna tid 

genomgått förändringar i och med att flyktingar tagits emot. Demografin kan 

sägas ha utvecklats mot segregation genom att vissa stadsdelar hade en majo-

ritet av utrikesfödda invånare, medan det motsatta förhållandet rådde i andra 

stadsdelar. Bostadssegregationen visade sig även i lärarnas barngrupper. Nå-

gon av lärarna i cirkeln arbetade i en grupp med en majoritet av barn med 

utrikesfödda föräldrar medan andra lärare arbetade i grupper med en omvänd 

fördelning. I följande stycke görs en översiktlig beskrivning av de skolformer 

i kommunen som lärarna arbetade i: förskola, förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola. Beskrivningen baserar sig på statistik hämtad från Skolverket 

(2011) (se bilaga A, tabell A2) och rör tiden för forskningscirkelns start. 
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I kommunens förskolor var en lägre andel barn inskrivna än i riket. Andelen 

barn i kommunala skolor i kommunen var betydligt högre än riksgenomsnittet. 

I grundsärskolan motsvarande kommunens inskrivning av barn, rikets. Samt-

liga skolformer i kommunen utom grundsärskolan hade lägre personaltäthet 

och i förskoleklassen var personaltätheten betydligt lägre i jämförelse med 

riksgenomsnittet. I kommunens grundskolor blev skillnaden rörande perso-

naltäthet större än i riket om undervisning i modersmål och svenska som and-

raspråk exkluderas från statistiken. När det gäller gruppstorlekar var antalet 

barn per avdelning i förskolan i paritet med riket3. Av statistiken framgår inte 

gruppstorlekar för övriga skolformer, men ett samband mellan lärartäthet och 

barngruppsstorlek skulle kunna finnas. Möjligen var gruppstorlekarna i ge-

nomsnitt större i kommunens förskoleklass och grundskola än i riket. 

När det gäller personalens utbildning visar statistiken att en högre andel av 

årsarbetarna i förskoleklassen och grundskolan i kommunen hade en pedago-

gisk högskoleutbildning i jämförelse med riket. Skillnaden var störst för för-

skoleklassen. Förskolan hade en lägre andel årsarbetare med pedagogisk hög-

skoleutbildning, medan andelen pedagogiskt högskoleutbildade i grund-

särskolan låg i paritet med riksgenomsnittet. 

De statistiska uppgifterna kan tolkas som att lärare framförallt i kommu-

nens förskolor, förskoleklasser och grundskolor, under tiden för forsknings-

cirkelns start, i generell mening hade utmanande situationer att hantera. Dessa 

situationer skulle kunna ha bestått i att möta barn med lägre socioekonomisk 

bakgrund och barn i behov av särskilt stöd med lägre personaltäthet och möj-

ligen med större grupperingar i jämförelse med riket. Sådana förhållanden kan 

förstås som att de försvårar lärares möjligheter att medverka till en god utbild-

ning för ’alla’ barn (jfr Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012). Att en relativt 

hög andel lärare i förskoleklassen och i grundskolan var pedagogiskt högsko-

leutbildade skulle möjligen ha kunnat förbättra möjligheterna i detta avseende 

(jfr Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012).  

 

 

                                                      

 
3 En lägre andel av avdelningarna i kommunens förskolor i jämförelse med riket utgörs av den 

minsta storleken som presenteras för avdelningarna (-15 barn).  
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Tillvägagångssätt 

I beskrivningen av studiens tillvägagångssätt, har studien delats in i faser: pla-

nering, genomförande och bearbetning. En översikt av faserna samt dess tids-

perioder och innehåll ges i följande tabell (1): 

Tabell 1. Studiens faser, tidsperioder och aktiviteter 

Faser Perioder Aktiviteter 

 

Planeringsfas  jan. 2010–dec.  
2010  

 

Information för rektorer/förskolechefer  
Informationsträffar med lärare 

Träffar i referensgruppen 

 

Genomförandefas jan. 2011‒jan. 

2012 

 

Träffar i forskningscirkeln 

Träffar i referensgruppen 

Bearbetningsfas 

 

Analysfas I 

 

 

Analysfas II                                           

 

 

jan. 2012‒juni 
2014 

 

aug. 2014‒dec. 
2015 

 

 

Analysträffar i forskningscirkeln 
Träffar i referensgruppen 

 

Egen bearbetning av empirin 
Återföring av text till cirkeldeltagarna 

Summering av studien 

Träffar i referensgruppen 
 

 

Studiens faser har inte varit helt åtskilda utan de har överlappat varandra. Ex-

empelvis påbörjades bearbetningsfasen redan under genomförandefasen, när 

jag transkriberade samtalen. Analysarbetet var heller inte isolerat till de så 

kallade analysträffarna, eftersom analyser gjordes även under genomförande-

fasen. Till exempel relaterade cirkelgruppen under ett cirkelsamtal till tidigare 

yttranden i andra cirkelsamtal. Under de olika faserna varierade graden av del-

tagande. Den var som högst under genomförandefasen och då träffades cirkel-

gruppen som mest frekvent. I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssätten i 

de olika faserna.  

Planeringsfasen  

Planeringsfasen ägde rum under år 2010 och studien planerades i samverkan 

med forskare från regionens högskola samt företrädare för kommunen. En re-

ferensgrupp bildades och träffades ungefär varannan månad under den aktu-

ella tidsperioden. Vid denna tidpunkt var tanken att studien skulle genomföras 

inom ramen för en licentiatuppsats och därmed kom planeringsfasen att bli 

kort. Detta medförde att de lärare som kom att delta i forskningscirkeln inte 

var involverade i planeringsfasen.  

Genomförandet av forskningscirkeln förutsatte att ett visst antal lärare 

kunde träffas regelbundet, samtidigt och relativt ofta, cirka en gång per månad, 

under en period av ett år. För att uppfylla dessa förutsättningar såg jag och 
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övriga i referensgruppen det som ändamålsenligt att forskningscirkeln skulle 

genomföras under lärares ordinarie arbetstid. Rörande tid och ekonomi skap-

ades ett utrymme genom att lärarna i kommunen erbjöds att delta i en högsko-

lekurs i specialpedagogik (se bilaga B), vilken finansierades med statliga me-

del inom ramen för utbildningssatsningen Lärarlyftet. Genom deltagande i 

kursen fick lärare undervisningsfria dagar, och på så vis skapades möjligheter 

för lärare att delta i forskningscirkeln under dessa dagar. Att lärarna i cirkeln 

kunde frånvara från ordinarie verksamheter utan några extra kostnader, kan 

förstås som viktigt i sammanhanget eftersom skolornas budgetar vid tillfället 

beskrevs som ansträngda. Under planeringsfasen diskuterades enbart möjlig-

heter för lärare att delta i genomförandefasens cirkelträffar. Möjligheter till 

deltagande i analysfasen dryftades inte.  

Inför genomförandet av forskningscirkeln, såg jag det som väsentligt att 

komma i kontakt med lärare på olika arbetsplatser. Dels ville jag bilda mig en 

uppfattning om huruvida det fanns intresse för deltagande, dels var jag intres-

serad av vilka frågor forskningscirkeln4 skulle väcka. Jag lade ut information 

på kommunens hemsida och intranät, där jag även erbjöd mig att besöka lära-

res arbetsplatser. Även rektorer och förskolechefer i kommunen informerades. 

Jag besökte nio skolor, och frågor som restes under dessa tillfällen berörde 

främst vad deltagande i cirkeln skulle kunna innebära för lärarna. Det uttala-

des oro för att lärare kunde komma att identifieras och att det från kommunens 

sida fanns en dold agenda att värdera lärare. I slutet av året bjöd jag in samtliga 

lärare i kommunen till en informationsträff, och på så vis kom jag i kontakt 

med fler lärare. De uppmuntrades att höra av sig om de hade frågor och om de 

eventuellt var intresserade att delta i forskningscirkeln, vilket ett tiotal var. 

Genomförandefasen  

Perioden 2011−2012 benämns genomförandefasen då tio träffar i forsknings-

cirkeln genomfördes. Samtliga lärare som anmälde intresse fick möjlighet att 

delta. Varje träff varade mellan två och en halv och tre timmar. Trots att tid 

hade skapats för deltagande, hände det att lärare var frånvarande. Skäl till från-

varon uppgavs vara utbildning, sjukdom, ledighet samt svårigheter att lämna 

arbetsplatsen på grund av oro i barngruppen och kollegors sjukskrivningar.  

På cirkelträffarna enades gruppen om någon fråga som sågs intressant att 

reflektera över i den ordinarie pedagogiska vardagspraktiken. I huvudsak 

rörde det sig om situationer som uppfattades som problematiska. Situationerna 

relaterades dels till speciella sammanhang såsom en samling, en matematik-

lektion eller ett klassråd, dels kopplades situationerna till en speciell intention 

såsom att nå samförstånd med barn som kunde förstås vara i behov av särskilt 

stöd för att delta på vissa sätt i aktiviteter. Inför träffarna e-postade lärarna 

                                                      

 
4 Forskningscirkel benämndes forskningsverkstaden. 



 

 

49 

sina reflektioner till mig, vilka sammanställdes till respektive träff. Samman-

ställningarna utgjorde sedan utgångspunkter för samtalen i cirkeln. Det hände 

att lärare inte skrivit några reflektioner, vilket förklarades som att det varit 

nödvändigt att prioritera annat. Lärarna hade möjligheter att göra video- eller 

audioinspelningar av situationer i sina pedagogiska vardagspraktiker. Några 

av lärarna gjorde videoinspelningar som de själva tog del av och reflekterade 

över inför träffarna. Vid två tillfällen visades utvalda sekvenser av inspel-

ningar för cirkelgruppen. Audioinspelningar genomfördes inte. 

I cirkelgruppen gavs även möjlighet att ta del av artiklar, bokkapitel, forsk-

ningsrapporter och film. Visst material hade lärarna tillgång till i skrift medan 

annat relaterades till muntligt av mig under träffarna. I huvudsak presentera-

des materialet på mitt initiativ.  

Cirkelsamtalen spelades in, transkriberades och sammanfattades av mig. 

Också de samtalsinnehåll som inte ansågs beröra de frågor som samtalen var 

tänkta att fokusera, inbegreps. Transkriberingar och sammanfattningar inne-

bar ett slags analysarbete av cirkelsamtalen, eftersom samtalen kom att tolkas. 

Inför varje träff e-postades en sammanfattning av föregående träffs transkript-

ion till lärarna i cirkelgruppen. På så vis kunde lärarna reflektera över tidigare 

samtal och också ge synpunkter på sammanfattningarna.  

Träffarna i sammandrag 

I följande tabell (tabell 2) ges en översiktlig bild av träffarna i genomförande-

fasen (för en mer detaljerad sammanfattning se bilaga C): 
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Tabell 2. Genomförandefasens träffar 

Tidpunkt Antal deltagare* Samtalsinnehåll 

 

Träff 1, 2011-01-20 12  Presentationer av deltagarna och forskningscirkelns 
idé. Samtal om roller i cirkeln, etik, lärarnas tankar 

om ledarskap. Vilka frågor är intressanta för cirkel-

gruppen? 
 

Träff 2, 2010-02-24 10 
Mötet mellan lärare och ’alla’ barn, att ”fånga” bar-

nen, lärarnas villkor. Hur kommunicerar man med 
gruppen respektive med det enskilda barnet? 

 

Träff 3, 2011-03-17 10 
Forskningscirkelns idé, att överblicka situationer, ge 
vissa barn stöd, att leda alltför intensivt, att fånga 

’alla’ barns intressen och mål. Hur kommunicerar 

man med gruppen respektive med det enskilda bar-
net?  

 

Träff 4, 2011-04-07 10 
Barns deltagande i aktiviteter, vilka barn uppmärk-
sammas, vilka intressen tillgodoses, lärarens posit-

ion. Hur påverkar man att ’alla’ barn deltar i aktivi-

teter? Hur ser deltagandet ut för olika barn? 
 

Träff 5, 2011-06-19 10 
Barns olika deltagande i aktiviteter, talets ordning, 

barn ”fackas in”, kontroll och överblick av barn-
gruppen, konflikter, känslor, engagemang, lärares 

relationer med barn i och utan svårigheter. 

 

Träff 6, 2011-09-08 8 
Ledarskapet som komplext, ’nya’ barngrupper, att 

”se alla barn”. Hur interagerar man med barn som 

inte deltar på ett ändamålsenligt sätt? Vad är det som 
gör, att man som lärare gör det man gör? 

 

Träff 7, 2011-10-03 10 
Interaktion med barn, tillrättavisningar, att tillskriva 
vissa barn problem, att inte kunna påverka barns 

agerande på ett ändamålsenligt sätt. Fokus på ett 

speciellt tillfälle: Hur söker man påverka ’alla’ barns 
deltagande? 

 

Träff 8, 2011-11-07 6 
Cirkelprocessen, cirkelns idé, villkor och föränd-
ringsmöjligheter i vardagspraktiken, påverkan av 

vissa barns agerande som hämmande för ledar-
skapet. Hur söker man påverka olika barns delta-

gande? Hur interagerar man med barn i och utan svå-

righeter? 
 

Träff 9, 2011-12-01 10 
Forskningscirkelns idé, processen i cirkeln, att skapa 

utrymme och möjligheter för ’alla’ barns inflytande 
och lärande, barn som inte blir ’klara’, att ge stöd 

’utanför’ lektionen. Har tankar om ledarskap föränd-

rats? 
 

Träff 10, 2012-01-16 9 
Tankar om ledarskap, ledarskap som mindre snävt, 

förändrad syn på barn ’i svårigheter’, läraren som 
förändrare, lärare skapar barn med problem, ledar-

skapets ömsesidighet. Inordnande av innehållet i cir-

kelsamtalen i områden. 
 

*Antalet deltagare inbegriper även mig själv. 
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Materialet  

Under cirkelträffarna gjordes audioinspelningar, och de flesta träffarna i ge-

nomförandefasen spelades in och transkriberades i sin helhet. Av träff ett, spe-

lades enbart senare delen in, eftersom jag antog att gruppen behövde samtala 

en viss tid för att det skulle kännas bekvämt med inspelningen. Genom att 

audioinspelningar gjordes, dokumenterades inte kroppsspråk mer än att jag 

gjorde anteckningar om gester och mimik som var speciellt uttrycksfulla. Där-

med har en kroppslig dimension av samtalen inte varit möjlig att synliggöra i 

efterhand och heller inte kunnat analyseras.  

Att transkribera innebär att tolka något som har uttalats (Kvale, 1997). I 

huvudsak rör sig detta, inte om en teknisk skillnad mellan talat och skrivet 

språk, utan det handlar snarare om att samtal skiljs från sin kontext, menar 

Kvale (1997). Dimensioner som är närvarande i samtal – tid, rum och sociali-

tet – blir dolda i en transkription:  

Utskriften är avtemporaliserad; ett levande, pågående samtal fryses i en skriven 
text. Orden i samtalet, som flyter fram som stegen i en improviserad dans, fixe-
ras i statiska skrivna ord, färdiga för upprepad offentlig granskning. I utskriften 
får orden en definitiv prägel som inte var avsedd i det omedelbara samtalssam-
manhanget. Samtalsflödet, med sina öppna menings- och riktningshorisonter, 
ersätts av den fixerade skrivna texten. (Kvale, 1997, s. 153−154) 

 

Oundvikligen går alltså vissa dimensioner förlorade i transformeringen av ett 

samtal till en skriven text. Samtidigt innebär den skrivna texten att analysar-

betet underlättas genom att texten skapar överblick (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

I ett första steg transkriberades samtalen i forskningscirkeln till ett språk 

som ligger nära talat språk. De samtalscitat som presenteras i studiens resul-

tatdel har transkriberats i ytterligare ett steg. Dessa har bearbetats till att bli 

mer skriftspråksliknande, eftersom återgivna talspråksliknande citat kan ses 

som torftiga och skulle kunna verka nedvärderande för deltagarna i cirkeln (jfr 

Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare kan den skriftspråksliknande återgiv-

ningen vara mer läsvänlig än den ursprungliga transkriberingen. Det finns 

ändå svårigheter med de återgivna citaten, eftersom de förmodligen begränsar 

läsarens bild av samtalen. Innebörder i citaten kan därigenom komma att tol-

kas på ett annat sätt av en utomstående läsare än av deltagarna i samtalen.  

När transkriberingen bearbetats till att bli mer skriftspråksliknande, har fler 

skiljetecken infogats och vissa ord utelämnats (för en jämförelse mellan en 

ursprunglig och en bearbetad transkription, se bilaga D, tabell D1). Dessa ord 

har jag inte sett vara av betydelse för den uttolkade meningen i citaten. Ord 

som betonats i samtalen har markerats med _, talpauser har markerats med … 

(där en punkt motsvarar cirka en sekund) och utelämnande delar av en persons 

yttrande eller dialoger har markerats med /…/. När det i samtalen återgetts 
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yttranden från sammanhang utanför cirkeln, har detta markerats med citations-

tecken. Då jag inte uppfattat det som yttrats har det betecknats (mumlar, ohör-

bart). När flera personer har talat samtidigt och uttalanden har varit svåra att 

uppfatta har detta markerats med en parentes i utsagan (flera talar ohörbart). 

Andras inlägg, i form av enstaka ord eller hummanden när en person talat, har 

tagits bort om inte innebörden i det yttrade setts vara av betydelse. När samti-

digt tal återgetts, har det fogats in i ’huvudtalarens’ yttrande (någon eller några 

säger, lärare säger). Skratt och fniss har markerats (skratt, någon eller några 

skrattar). I vissa samtalsutdrag har innehållet i det som yttrats, setts som nöd-

vändigt att förtydliga. Ord har då infogats, vilka markerats med hakparenteser 

som till exempel [barnet].  

För att säkerställa att lärarna har känt igen sig i sina yttranden har de haft 

möjlighet att ta del av transkriptioner både i deras ursprungliga och i deras 

bearbetade form.  

Bearbetningsfasen  

Bearbetningsfasen omfattade perioden 2012–2015 och innebar ett mer inten-

sifierat och strukturerat analysarbete än vad som tidigare gjorts av forsknings-

cirkelns samtal. Bearbetningsfasen har delats upp i faserna: analysfas I (2012–

2014) och analysfas II (2014–2015). Uppdelningen baseras på omfattningen 

av lärarnas involvering i analysarbetet. I den första fasen genomförde jag ar-

betet både enskilt och tillsammans med lärarna. I den andra fasen analyserade 

jag materialet på egen hand. Skälet till denna arbetsdelning var att det inte 

hade skapats någon speciell tid för att lärarna skulle kunna involveras i bear-

betningsfasen.  

Analysfas I 

Under analysfas I (2012–2014) träffades cirkelgruppen cirka 1–2 gånger per 

halvår. Sammanlagt genomfördes fem5 träffar och de flesta av dem låg utanför 

lärarnas ordinarie arbetstider. I denna fas deltog generellt sett färre lärare och 

deltagandet varierade i högre grad (från tre till sju personer) än i genomföran-

defasen. Det var svårt att hitta tider som passade de flesta av lärarna och några 

av dem hade även bytt arbete. Av samtliga träffar i denna fas gjordes audioin-

spelningar och delar av dem transkriberades. 

De träffar som genomfördes i den första analysfasen benämns analysträffar 

och dessa kännetecknas av att cirkelgruppen samtalade om de tidigare samta-

len i genomförandefasen. Det empiriska materialet som analyserades i denna 

fas utgjordes alltså av cirkelsamtalen i genomförandefasen, vilket bestod av 

                                                      

 
5 Den första av analysträffarna var en del i den sista träffen i genomförandefasen, träff tio. 
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ungefär 280 sidor transkriptioner och 18 timmars ljudinspelningar. Under ana-

lysträffarna bearbetades inte materialet i sin helhet, vilket beskrivs i följande 

stycke. 

När bearbetningsfasen inleddes hade lärarna möjlighet att läsa transkript-

ionerna av samtliga träffar (nio träffar) som då genomförts. Vid den första 

analysträffen gjorde cirkelgruppen en grov tematisering av cirkelsamtalens in-

nehåll. Rubriker för respektive innehåll formulerades: kommunikation, leda-

ren och gruppen, relationer, makt och ansvar samt resurser. Vid detta tillfälle 

analyserades även processen utifrån hur lärarna såg på sitt deltagande i forsk-

ningscirkeln. Mellan analysträffarna gjorde jag ett analysarbete på egen hand 

av det empiriska materialet från bearbetningsfasen. Utifrån detta arbete utar-

betades en text som e-postades till lärarna inför träffarna. Kommentarer som 

jag skrev under detta analysarbete skickades inte till lärarna, men kommenta-

rerna hjälpte mig att ifrågasätta och kontrastera yttranden under träffarna. De 

lärare som inte kunde närvara vid analysträffarna uppmuntrades att delge sina 

synpunkter, vilket sällan gjordes. 

Inför den andra analysträffen (2012-05-31) gjorde jag ett urval av citat med 

utgångspunkt från den grova tematiseringen som tidigare gjorts. Samtalscitat 

som jag såg som talande för det formulerade temat kommunikation valdes ut. 

Under träffen kom vissa av citaten att förtydligas, bekräftas och ifrågasättas. 

Lärarna skildrade även förändringar som de gjort i sina barngrupper efter att 

bearbetningsfasen i cirkeln avslutats. Under analysträffen ställdes också frå-

gan om det var möjligt att urskilja om uttryck i citaten förändrats över tid. 

Gruppen resonerade även om hur lärarna såg på sitt deltagande i cirkeln.  

Också den tredje analysträffen (2012-11-15) utgick från den tidigare grova 

tematiseringen. Ett urval av citat hade gjorts som sågs som illustrativa för föl-

jande teman: kommunikation, ledaren och gruppen samt makt och ansvar. 

Även vid denna träff kom vissa citat att förtydligas, bekräftas och ifrågasättas. 

Det framstod som att de olika innehållen under respektive tema inte tillräckligt 

kunde särskiljas från varandra. I efterhand såg jag det därför som nödvändigt 

att göra en ny tematisering av samtalsinnehållet i bearbetningsfasen. Vid den 

aktuella träffen berördes återigen hur lärarna såg på sitt deltagande i cirkeln.  

Under den fjärde analysträffen (2013-05-28) analyserade gruppen några 

exempel på samtalsutdrag som jag uppfattade som talande för samtalens form. 

Urvalet bestod av olika slag av citat som jag ansåg belysa hur bekräftelse och 

ifrågasättande trädde fram. Jag inspirerades i urvalet av Gergens m.fl. (2004) 

dialogbegrepp. Under träffen gav gruppen uttryck för såväl samstämmiga som 

motstridiga tolkningar av utdragen. Det resonerades även om de använda 

aspekternas (bekräftelse och ifrågasättande) relevans och om innehållet i sig i 

citaten. 

Innan den femte analysträffen (2014-05-12) ägde rum hade jag på egen 

hand gjort en ny tematisering av samtalsinnehållet i genomförandefasens träf-

far. Två övergripande teman hade formulerats: lärares ledarskap som att möj-

liggöra lärande och disciplinering samt ledarskapet för barnets, lärarens och 
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samhällets intresse. Träffen utgick från ett urval av citat som sågs talande för 

det förstnämnda av dessa teman. I likhet med tidigare träffar, kom citaten att 

förtydligas, bekräftas och ifrågasättas. Någon kritik av den förändrade tema-

tiseringen yttrades inte.  

Under analysträffarna beskrev alltså lärarna att de genomfört förändringar 

i sina pedagogiska vardagspraktiker efter att genomförandefasen avslutats. De 

beskrivna förändringarna kom att adderas till det empiriska materialet. Detta 

synliggörs i resultatredovisningen, genom att citat från analysträffar presente-

ras och benämns ”analysträff”. Analysträffarna bearbetades inte förrän i den 

andra analysfasen.  

Analysfas II 

Under analysfas II (2014–2015) analyserades materialet ytterligare, vilket för-

utom av träffarna i genomförandefasen även bestod av träffarna i analysfasen6 

(5 träffar). Det material som då bearbetades bestod av ungefär 320 sidor tran-

skriptioner och närmare 27 timmars ljudinspelningar. Under denna fas hade 

lärarna möjlighet att läsa delar av texter till läsgruppsseminarier som genom-

fördes inom ramen för forskarutbildningen.  

Perioden präglades av att jag sökte distansera mig ytterligare från materi-

alet, och att i högre grad ’gå bortom’ cirkelsamtalen än vad jag hittills gjort. 

Jag sökte därmed fördjupa analysen genom att göra det innehåll som inte di-

rekt uttalades, synligt. Liksom tidigare analyserades innehållet och processen 

i forskningscirkeln parallellt. Samtliga transkriptioner av genomförandefasens 

träffar lästes igenom på nytt och nya sammanfattningar gjordes. Också träf-

farna i analysfasen bearbetades.  

Analysarbetet  

Såväl innehållet i cirkelsamtalen och forskningscirkelns process var alltså fö-

remål för analys. Dels gjordes en analys av samtalsinnehållet utan någon tidsa-

spekt, med intentionen att skapa en bild av innehållet i dess helhet. Dels ana-

lyserades samtalen över tid med intentionen att tydliggöra eventuella föränd-

ringar i innehållet. Detta innebar en strävan efter att synliggöra hur innebörder 

framträder över tid i samtalen. Samtalen har analyserats som ett gemensamt 

material (jfr Andersson, 2007), vilket innebär att det inte gjorts någon åtskill-

nad mellan vem i cirkelgruppen som yttrat vad. Även om inte samtliga i cirkel-

gruppen har uttalat sig i en viss fråga har den ändå behandlats som att den ägts 

av gruppen gemensamt. Således har inte analyserna av enskilda yttranden re-

laterats till lärarnas bakgrunder, vilket skulle ha kunnat göras om materialet 

                                                      

 
6 Den första av analysträffarna var en del i den sista träffen i genomförandefasen, träff tio. 

Sammanlagt genomfördes fjorton träffar i cirkeln.  
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analyserats som enskilda personers yttranden. Dock har inte detta varit en in-

tention i denna studie.   

Jag eftersträvade att analysera det empiriska materialet på ett öppet sätt och 

att låta rösterna i cirkelgruppen ’tala’. Under den större delen av bearbetnings-

fasen kan analysarbetet förstås som induktivt och empirinära. Följande över-

gripande frågor ledsagade arbetet: Vilka innebörder av ledarskap framträder 

i samtalen? Hur kommer innebörder av ledarskap till uttryck över tid? Jag 

använde mig även av mer konkreta frågor: Hur framträder ledarskap? Hur 

beskriver lärarna ledarskapet i mötet med barn i olika behov? Hur beskriver 

lärarna ledarskapet i mötet med barn som anses vara i behov av särskilt stöd? 

Vad ger lärarna uttryck för att eftersträva i sina pedagogiska vardagsprakti-

ker i mötet med barn i olika behov? Hur kommer dessa strävanden till uttryck? 

Vilka skäl synliggörs? Framträder förändringar i samtalen – i så fall vilka? 

Den särskiljning mellan innehåll och process, som analysarbetet inneburit, 

kan verka problematisk. Snarare än att innehåll och process framträtt som åt-

skilda från varandra i empirin, tycks de ha varit sammanflätade. Vidare verkar 

innehållet och processen ha växelverkat. Hur samtalen utformats ses som be-

tydelsefullt för vad som blev möjligt att uttala. Samtidigt förstås det som utta-

lats ha haft betydelse för processen. Emellertid innebar åtskillnaden mellan 

innehåll och process att ett speciellt fokus kunde riktas mot processen. Detta 

kan förstås som väsentligt i en studie av deltagarorienterad karaktär, eftersom 

dess process tillskrivs ett lika stort värde som den kunskap som genereras (jfr 

Reason & Bradbury, 2001/2008; Bradbury, 2015). I föreliggande avhandling 

presenteras processen i ett mindre omfångsrikt resultatavsnitt i jämförelse med 

de avsnitt som rör forskningscirkelns innehåll. Detta motiveras av att studiens 

syfte är av innehållslig karaktär. 

Analysverktyg för samtalsinnehållet 

För att kunna analysera empirin på ett förhållandevis öppet sätt, sökte jag att 

identifiera mönster och utveckla teman utifrån det insamlade empiriska 

materialet, forskningscirkelns samtal. I analysarbetet av samtalsinnehållet 

som helhet utan någon tidsaspekt, inspirerades jag av det tillvägagångssätt 

som Graneheim och Lundman (2004) beskriver som en kvalitativ innehållsa-

nalys. Intentionen med en sådan analys är att utveckla teman som beskriver 

en viss företeelse. Innehållsanalysen utgör ett verktyg för att analysera såväl 

det som exempelvis uttalas i samtal; det manifesta innehållet, och det som sägs 

mellan raderna; det latenta innehållet. Vidare innebär analysen ett systematiskt 

förfarande. Det förfarande som Graneheim och Lundman skildrar såg jag som 

ändamålsenligt i den här aktuella studien för att både skapa en viss struktur 

och arbetsordning och för att kunna analysera det empiriska materialet på ett 

öppet sätt.  
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Inledningsvis lyssnade jag på och läste igenom samtliga transkriptioner för att 

få en känsla för helheten (jfr Graneheim & Lundman, 2004). Därefter fokuse-

rades en träff åt gången i den ordning träffarna ägt rum. Återigen lästes tran-

skriptionen för varje träff i sin helhet, för att jag skulle få en känsla för träffen 

i fråga. Därpå lästes ord för ord och mening för mening för att jag skulle kunna 

urskilja hur ledarskap trädde fram i texten. Ord och formuleringar som sågs 

som uttryck för ledarskap, färgades. Exempelvis identifierades ”få” som ett 

sådant ord. Detta förekom i formuleringar såsom att försöka få barnen att lära 

sig, få barnen att låta bli att göra något och få tillbaka. Även andra ord och 

fraser identifierades som uttryck för ledarskapet, såsom att ”möta” barn, ”nå 

fram”, ”lyssna in och förändra”, ”ett givande och tagande”, ”samspel” och att 

”man påverkar varandra”. Texten lästes också på samma sätt för att jag skulle 

kunna urskilja hur situationer och resonemang som innefattade barn i behov 

av särskilt stöd, trädde fram. Också i detta fall färgmarkerades ord och formu-

leringar. Ordet ”alla” identifierades som ett sådant ord, vilket förekom i ut-

tryck som ”försöka få med alla på tåget”, ”få alla inkluderade” och ”har alla 

med”. Andra ord och formuleringar som sågs som sådana uttryck är till exem-

pel: ”olika”, ”svårigheter”, ”inte förstår”, ”tysta barnen” ”stöd”, ”behov” och 

”hjälp”. 

Ovanstående beskrivna procedur kan ses som att texten inordnades i det 

Graneheim och Lundman (2004) benämner meningsenheter (meaning units). 

Jag ställde mig frågan om vad meningsenheterna sa om ledarskap, och en kort 

kommentar skrevs till varje meningsenhet. Detta beskriver Graneheim och 

Lundman som kondensering, vilket innebär att det görs en sammanfattning av 

det centrala i meningsenheterna. Nästa steg bestod i att de kondenserade en-

heterna jämfördes och att jag sökte efter mönster. Enheterna färgmarkerades 

för att tydliggöra vilka som kunde föras samman respektive särskiljas. På så 

vis skapades kategorier (jfr Graneheim & Lundman, 2004) under vilka me-

ningsenheterna infogades. Därefter skrev jag korta kommentarer för varje ka-

tegori. Jag såg kategorierna som ett redskap för att underteman och övergri-

pande teman så småningom skulle kunna skapas utifrån det latenta innehållet, 

det vill säga samtalsinnehållets underliggande mening. Därefter gick jag åter-

igen igenom respektive träff i sin helhet och till varje träff skrevs en samman-

fattande kommentarer. Efter att denna procedur genomförts för hälften av träf-

farna (1–5), gick jag tillbaka till varje kategori och utifrån kommentarerna 

formulerades en mer övergripande kommentar.  

Samma procedur upprepades för återstående träffar (6–10). I arbetet med 

dessa träffar sökte jag att ’nollställa’ mig så att jag inte skulle styras i alltför 

hög grad av de redan konstruerade meningsenheterna respektive kategorierna. 

På så vis eftersträvade jag att nya aspekter av materialet skulle kunna synlig-

göras (jfr Silverman, 2000). Hittills hade det manifesta innehållet, det vill säga 

vad deltagarna uttalat, analyserats (jfr Graneheim & Lundman, 2004). I det 

steg som följde sökte jag att analysera underliggande meningar, det vill säga 

det latenta innehållet. Meningsenheter, kondenserade meningsenheter och mer 
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övergripande kommentarer gicks igenom. Därefter formulerades underteman 

och övergripande teman (se tabell 3). 

Tabell 3. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, ka-

tegorier, underteman, och ett övergripande tema 

Övergripande tema 

  

Ledarskap – att möjliggöra lärande och disciplinering 

Undertema Det kollektiva – det individuella 

 

Snäva gränser – vida gränser 

Kategori Hantera kollektiva samtal 
 

Sätta gränser 

Kondenserad  

meningsenhet av  

latent innehåll 

Barngruppen som riskfylld för det 

enskilda barnet. 

Disciplinering i förgrunden och lärande 

i bakgrunden. 

Kondenserad  
meningsenhet av 

manifest innehåll 

Påverka ’de tysta barnen’ att våga 
prata i ett offentligt samtal i grup-

pen. 

 

Snabb tillrättavisning av några barns ta-
lande men osäkert vad pratet handlar 

om. 

Meningsenhet Och så ställer jag en dagens fråga så 
att alla får säga ett svar och de får 

passa /…/ för att även få de här 

tysta eleverna att våga prata. 

Och alla gånger så hinner man inte 
känna av det [vad barnen pratar om] 

utan då säger man snabbt, i alla fall gör 

jag det. (Ändrar tonläge till skarpt): ”Nu 
får ni vara tystare!” De kanske hade en 

jättebra diskussion. 

 

 

Analysarbetet har här skildrats som en linjär process, det vill säga att det ena 

steget i analysen ledde till det andra och så vidare. I själva verket innebar ar-

betet att jag gick fram och tillbaka mellan olika steg. Till exempel förändrades 

kondenseringar av det manifesta innehållet efter att det latenta innehållet kon-

denserats. Även ingivelser som jag fick i stunden prövades och analysarbetet 

var en kreativ process. Exempelvis riktades min blick mot ordet ”våga” i den 

ovan exemplifierade meningsenheten. Den fick då en annan innebörd och kon-

denserades om. Analysproceduren gjordes även om i sin helhet vid flera till-

fällen och därigenom kom andra mönster och teman att träda fram. Vid ett 

tillfälle hade jag exempelvis inordnat materialet i underteman utifrån fram-

ställningar om hur lärarna utövade ledarskapet i möten med olika barn. Un-

derteman benämndes då bland annat som opersonliga aspekter (talordning, 

gruppens och det enskilda barnets disciplinering) respektive personliga 

aspekter (kroppsspråk, röst och kroppsplacering). Dessa underteman kom 

dock att överges. Analysarbetet fortgick till dess att jag inte identifierade mot-

sättningar mellan meningsenheter, kategorier, underteman och övergripande 

teman. 

Sammanfattningsvis kan analysarbetet förstås som att det empiriska 

materialet fragmentiserades och sammanfogades till ett nytt slag av berättelse. 

Jag strävade efter att göra empirin rättvisa och att lärarna skulle känna igen 

sig i den omkonstruktion som gjordes. Vidare eftersträvade jag att göra lärar-
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nas yttranden rättvisa genom att förstå dem utifrån lärarnas villkor i sina var-

dagspraktiker i möten med sina barngrupper bestående av barn i olika behov 

(jfr Kemmis & McTaggart, 2005; Kearns, 2012).  

Analysverktyg för processen  

För att fördjupa analysen av processen i cirkeln användes teoretiska redskap 

när analysarbetet fortgått en tid. Ett sådant förfarande är beskrivet av andra 

forskare som genomfört studier av deltagarorienterad karaktär (se t.ex. Gustaf-

son, 2010; Andersson, 2007; Siljehag, 2007). I detta analysarbete i den här 

aktuella studien har Gergens m.fl. (2004) dialogbegrepp varit användbara. De 

komponenter som forskarna ser som kännetecknande för dialogen, har utgjort 

mina redskap för att uppmärksamma detaljer i cirkelsamtalen: bekräftelse, 

produktiva skillnader, fragment (metonymi) och narrativ och temporal inte-

grering.  

Bekräftelse träder fram genom att cirkeldeltagare instämmer i något som 

uttalats, värderar ett annat yttrande som positivt eller ger uttryck för förståelse 

av någon annans yttrande. Produktiva skillnader blir synliga i yttranden som 

kontrasterar ett annat yttrande genom att ett annat synsätt på det uttalade till-

förs. Produktiva skillnader träder även fram genom ifrågasättanden av yttran-

den, som möjliggör olika tolkningar av det som uttalas. Skapande av samman-

hang synliggörs genom enstaka ord eller formuleringar, det vill säga fragment 

som innefattar något mer än det som sägs. Exempel på sådana fragment är ord 

eller formuleringar som ses innefatta ledarskap. Narrativ och temporal inte-

grering träder fram i att berättelser repeteras under flera träffar, såsom berät-

telser om problematik i utövandet av ledarskapet i en viss aktivitet, villkor för 

ledarskapet och problematik i utövandet av ledarskapet i mötet med vissa barn. 

I följande tabell (3) konkretiseras olika exempel på detaljer i samtalen som 

trätt fram med hjälp av redskapen. 
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Tabell 3. Analysredskap och exemplifierade detaljer i samtalen 

Dialogkomponent Exempel på detaljer i samtalen 

 

Bekräftelse 
”jag håller med”, ”det var bra”, ”jag förstår” 
 hummande, nickande, leenden, skratt 
 

Produktiv skillnad 
”Men är det alltid tokigt”, ”jag har ju jämt rod-

nat” 
 

Skapande av sammanhang (användning av 

fragment) 

 

”få med sig alla”, ”får förtroende” ”samspel” 

 

Narrativ och temporal integrering 

 

”Och det är fullt sjå att få dem [barnen] att sitta 

stilla många gånger och att inte gråta /…/ Det 

är ju viktigt att ge den här tryggheten att de ska 

lita på mig”. 

(Första tillfället, träff sex) 

 
”Hur gör man liksom när det är konstant gråt? 

/…/ Jaa, för att man [barnet] inte vet varför man 

är där”. 
(Andra tillfället, träff sju) 

 

”det har skett stora förändringar /…/ ja men det 
är världsroligt just nu /…/ Och min osäkerhet 

tror jag har försvunnit gentemot de små barnen. 

Jag känner mig mer stärkt. Jag har hittat vad jag 
kan fånga dem med /…/ det är skratt, man pra-

tar och liksom är med” /…/ Jag har ändrat mig”. 

(Tredje tillfället, träff tio) 
 
 

Forskarens ansvar, positioner och roller  

I en forskningscirkel tillskrivs forskaren ansvar för att cirkeln genomförs på 

ett vetenskapligt sätt (se t.ex. Lundberg & Starrin, 2006). Detta till synes själv-

klara konstaterande rymmer dock problematik. Forskaren behöver styra cir-

keln i en vetenskaplig riktning samtidigt som cirkelsamtal är tänkta att utgå 

från samtliga deltagares intressen och frågor. Det inte alltid är helt enkelt för 

forskaren att leva upp till sitt ansvar:  

The researcher has considerable responsibility, which is not always easy to live 
up to, since he cannot steer the work too much in accordance with his own 
wishes. He is primarily to be seen as a scientific adviser, whose knowledge of 
methods and ability to systematically structure problems, processing proce-
dures and results are what is most in demand. (Lundberg & Starrin, 2006, s. 
178) 

 

En fråga som kan kopplas till ovanstående ansvar i föreliggande studie är hur 

jag skulle uppfatta relevansen av det som uttalades i cirkeln i förhållande till 

studiens syfte – att beskriva och analysera innebörder av lärares ledarskap. Jag 
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såg det som komplicerat att under forskningscirkelsamtalen, där och då, av-

göra ett yttrandes relevans. Som deltagare i samtalen hade jag svårt att göra 

mig en bild av det som uttalades under själva träffarna. Farhågan för att missa 

något som vid ett senare tillfälle skulle kunna te sig relevant, gjorde att lärar-

nas utrymme för att tala blev stort.  

Svårigheten att överblicka samtalen reser frågor om min närhet till lärarna 

och om min position som forskare. Forskaren bör i en studie av deltagarorien-

terad karaktär, enligt Herr och Anderson (2015), ställa sig frågan: ”Who am I 

in relation to my participants and my setting?” (s. 37). Herr och Anderson 

beskriver två skilda positioner för forskaren, outsider-forskaren respektive in-

sider-forskaren. Outsider-forskaren delar inte sammanhanget med övriga del-

tagare i studien utan strävar efter att förstå hur det är att vara en ’insider’, det 

vill säga att ’leva’ i sammanhanget. Insider-forskaren däremot är en del i sam-

manhanget och strävar efter att se sammanhanget från ett utifrånperspektiv för 

att kunna ifrågasätta för-givet-taganden. Dessa positioner blandas ofta i en 

studie av deltagarorienterad karaktär och positionerna kan även se olika ut 

under olika faser (Herr & Andersson, 2015). I den här aktuella studien, menar 

jag i likhet med Herr och Andersson, att min position varit ’blandad’. Som 

tidigare berörts, har jag varit lärare i den aktuella kommunen och därmed kan 

jag beskrivas som en insider-forskare. Min position kan även förstås som en 

outsider-forskare, eftersom jag under studiens genomförande har varit fors-

karstuderande och inte arbetat i kommunen. Därigenom har jag inte delat lä-

rarnas sammanhang under själva genomförandet av studien.  

Genomförandet av den här studien har även inneburit att jag intagit olika 

roller som forskare i olika faser. I planeringsfasen och bearbetningsfasen har 

min roll inneburit en renodlad roll, i form av en forskarroll med en förhållan-

devis distanserad position i förhållande till lärarna och deras pedagogiska var-

dagspraktiker. I genomförandefasen har jag haft olika roller och olika posit-

ioner samtidigt. Under cirkelsamtalen bestod min roll i att både vara forskare, 

cirkelledare och en deltagare bland övriga i gruppen.  

Att jag tog på mig rollen som cirkelledare var inget som diskuterades i 

cirkelgruppen utan jag tog detta för givet, vilket förmodligen också lärarna 

gjorde. Cirkelledarens roll beskrivs av Holmstrand och Härnsten (2003) som 

krävande i och med att den inbegriper ”att både vara lyhört lyssnande, analy-

serande och sammanfattande, eftertänksam i fråga om vart processen är på väg 

osv och samtidigt föra anteckningar” (s. 34). De olika rollerna som forskare, 

cirkelledare respektive en deltagare bland övriga, gick in i varandra och jag 

hade alltså olika funktioner och ansvar samtidigt. Därmed hade jag på en och 

samma gång olika positioner av närhet och distans under cirkelsamtalen.  

Under samtalen i cirkeln eftersträvade jag i rollen som forskare och cirkel-

ledare att yttranden skulle förtydligas och kontrasteras. Det senare gjordes 

bland annat genom att jag bad deltagare göra mer konkreta beskrivningar, pro-

blematiserade det som uttalades och tillförde andra synsätt genom att relatera 

till forskning. Vidare strävade jag efter att skapa en struktur för träffarna som 
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möjliggjorde lärarnas delaktighet. Det handlade bland annat om att skapa tal-

utrymme för olika frågor och berättelser samt att disponera tiden på ett gynn-

samt sätt. I rollen som en deltagare bland andra, strävade jag efter att lyssna 

till uttalanden och leva mig in i sammanhanget för det som yttrades. Mina 

funktioner skilde sig från lärarnas i och med att jag gjorde inspelningar, tran-

skriptioner och sammanställningar av träffar. 

Forskningsetiska överväganden 

I genomförandet av en deltagarorienterad studie är forskningsetiska övervä-

ganden väsentliga samtidigt som det inte helt kan förebyggas att deltagare ut-

sätts för risker (se t.ex. Herr & Anderson 2015). I och med att processen i en 

sådan studie, såsom i en forskningscirkel, inte kan förutsägas, kan etiska di-

lemman som inte kunnat förutses uppstå under tid. Därför är det väsentligt, 

menar Herr och Anderson (2015), att forskaren kan identifiera och hantera 

dilemman när de uppstår.  

De etiska krav som formuleras av Vetenskapsrådet (2011) för all samhälls-

vetenskaplig forskning har följts i denna aktuella studie. Vid den första cirkel-

träffen inhämtades lärarnas samtycke till deltagande i studien (se bilaga E). 

När det gäller människor som inte deltog i studien, men som var en del av 

lärarnas pedagogiska vardagspraktiker, gjordes också etiska överväganden. 

Trots att barnen i lärarnas grupper, inte direkt involverades i studien, valde 

lärarna att informera barnen och deras vårdnadshavare. Vidare informerades 

skolledning och lärarnas kollegor. Cirkelgruppen enades om att de frågor som 

berördes under träffarna, kunde diskuteras på lärarnas arbetsplatser under för-

utsättning att inga integritetskänsliga uppgifter lämnades ut och att övriga lä-

rares identiteter i cirkeln inte röjdes. Detta relaterades till lärares yrkesetiska 

principer rörande tystnadsplikt. 

Några av lärarna har gjort videoinspelningar av aktiviteter i sina pedago-

giska vardagspraktiker och vid två tillfällen visades utvalda sekvenser i cirkel-

gruppen. Detta förfarande krävde skriftligt samtycke av föräldrar vilket in-

hämtades av lärarna (se bilaga E). Från barnen inhämtades muntligt samtycke 

och lärarna gjorde sig även en bild av om barnen verkade bekväma i situat-

ionen. Om lärarna uppfattade att det på något sätt rådde oklarheter kring sam-

tycke har det, enligt lärarna, inte gjorts inspelningar.  

Den här aktuella forskningens studieobjekt har utgjorts av en gemensam 

’kunskapsmassa’, det vill säga samtal i cirkeln. Enskilda personer har alltså 

inte varit föremål för undersökning och därmed har inte någon etikprövning 

gjorts. För att tillgodose kraven på konfidentialitet, har lärarna i cirkeln be-

skrivits i grupp. I relation till studiens syfte och att studieobjektet utgjorts av 

en gemensam kunskapsmassa, ser jag i likhet med Gustafson (2010) det inte 

som nödvändigt att ge information lärarna som enskilda individer. I andra stu-

dier som genomförts på likartade eller närbesläktade sätt har forskare förfarit 
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på liknande sätt (se t.ex. Andersson, 2007; Gustafson, 2010; Siljehag, 2007). 

Vid återgivning av citat i den här aktuella studien har lärarna anonymiserats, 

enligt eget önskemål, genom beteckningar såsom ”lärare” eller ”lärarna”. När 

en samtalssekvens bestående av olika röster återgetts, har personernas numre-

rats; ”lärare 1”, ”lärare 2” och så vidare. Numreringen återger ordning för ytt-

randena i det specifika samtalsutdraget och har ingen koppling till bestämda 

personer. En sådan koppling är irrelevant i den aktuella studien, eftersom av-

sikten är att undersöka en gemensamt genererad kunskapsmassa. Därmed står 

innehållet i det som yttrats i fokus och inte vem som uttalat vad.  

Ett etiskt dilemma utgörs av att det finns risker för identifiering av lärarna 

i studien trots den avidentifiering som gjorts. Dels kopplas uttalanden till vissa 

skolformer eller till speciella omständigheter, dels finns det risk för att lärarna 

identifieras genom att den aktuella studien i huvudsak varit kommunalt finan-

sierad. De läsare som känner igen mitt namn kan komma att identifiera vilken 

kommun som avses och därmed riskeras lärarnas identiteter att röjas. Som ti-

digare redovisats har skolledning, kollegor samt föräldrar och barn i lärarnas 

barngrupper haft kännedom om lärarnas deltagande.  

Anonymiseringen av lärarna kan också förstås som ett etiskt dilemma uti-

från användandet av en deltagarorienterad ansats. Inom denna ansats betonas 

vikten av att såväl praktiker som forskare deltar i och bidrar med olika kom-

petenser till en gemensam kunskapsprocess (se t. ex Lundberg & Starrin, 

2006). Att lärarna anonymiserats i föreliggande studie kan uppfattas som att 

deras insatser och röster i forskningscirkeln osynliggjorts. Anonymiseringen 

kan därmed förstås som motsägelsefull. Emellertid har lärarna uttalat önske-

mål om att vara anonyma, eftersom de inte säkert kunnat veta vilka konse-

kvenserna skulle bli om de offentliggjorts som personer, vare sig för dem 

själva eller för barnen i deras barngrupper. 

Ett annat dilemma av etisk karaktär utgörs av tredje part. Det har varit 

oundvikligt att lärarna i berättelserna om sina pedagogiska vardagspraktiker 

inte skulle beröra barn, kollegor och föräldrar i berättelserna om sina pedago-

giska vardagspraktiker. Enligt Vetenskapsrådet (2011) får forskning inte or-

saka lidande för tredje part. I ett försök att motverka lidande för icke närva-

rande personer som eventuellt skulle kunna bli omtalade, beslutades det i 

cirkelgruppen att barns och kollegors verkliga namn inte skulle användas un-

der träffarna. Då filmsekvenser visats i gruppen har det varit möjligt för lä-

rarna att identifiera barn. I detta sammanhang påtalades lärares tystnadsplikt 

och att lärarna inte skulle lämna ut integritetskänsliga uppgifter i cirkelsamta-

len. 

Etiska dilemman i relation till min närhet till lärarna och arbetsgivaren 

Ett annat etiskt dilemma i denna studie handlar om mitt förhållningssätt som 

forskare till lärarna i cirkeln. Jag har kommit nära lärarna och behövt balansera 

mellan ett kritiskt och bekräftande förhållningssätt till deras uttalanden (jfr 
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Heikkinen, Huttunen, Syrjälä & Pesonen, 2012). I en studie av deltagarorien-

terad karaktär, framhåller Heikkinen m.fl. vikten av att forskaren visar förstå-

else för övriga deltagares specifika sammanhang och bidrar till att utveckla 

omsorgsfulla relationer med deltagarna i studien. Samtidigt förväntas forska-

ren att förhålla sig kritisk till deltagares yttranden. Eftersom jag själv har ar-

betat i kommunen, kan frågor ställas om min närhet till lärarnas sammanhang, 

möjligen kunde ha bidragit till att lärarna uttalat sig mer öppet, än om jag 

kommit från ett annat sammanhang. Närheten till lärarna kan ses som proble-

matiskt, eftersom lärarna vid ett tillfälle skulle ha kunnat uttala något i en 

känsla av förtrolighet, som de i ett senare skede ångrat. I den aktuella cirkeln 

har etiska spörsmål dryftats över tid. Jag har även sett mitt ansvar som forskare 

att vara varsam vid resultatredovisningen, rörande vad som kan återges. Jag 

har gjort avvägningar mellan vilket innehåll i cirkelsamtalen som skulle göras 

publikt och vilket innehåll som skulle kunna vara integritetskänsligt för lä-

rarna, och därmed inte göras offentligt.  

Närheten till lärarna kan också vara problematisk på annat sätt. Forsknings-

cirkelns samtal har utgått från lärarnas frågor som framförallt baserats på si-

tuationer som lärarna upplevde som problematiska. De gav uttryck, som jag 

tolkar det, för ett pragmatiskt intresse och strävanden efter att hantera och för-

bättra sådana situationer. Eftersom samtalen i forskningscirkeln präglats av 

berättelser och resonemang om uppfattad problematik, har det funnits en risk 

för att lärarna skulle bli framställda på ett negativt sätt. För att motverka att så 

skulle ske har lärarna tagit del av skrivet material och gett synpunkter på hur 

de uppfattat att jag skildrat dem. Lärarna har inte uttryckt att texterna varit 

etiskt problematiska på något sätt. Eftersom det kan vara svårt att göra sig en 

bild av hur en utomstående läsare kan förstå en text, har andra läsares syn-

punkter varit behjälpliga i detta avseende. 

Ett ytterligare etiskt dilemma utgörs av min närhet till arbetsgivaren. Stu-

dien har huvudsakligen finansierats av den kommun, där forskningscirkeln 

genomförts. Under studiens genomförande, med undantag av det sista året, har 

jag varit kommunal doktorand. Närhet till uppdragsgivare är, enligt Veten-

skapsrådet (2011), etiskt problematiskt i relation till vinstmotiv och forskarens 

integritet. Forskaren bör ”tänka igenom eventuella överenskommelser med en 

annan part för att kunna bevara sin personliga integritet och sin vetenskapliga 

trovärdighet” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 38). Två centrala principer ses i sam-

manhanget som väsentliga: ”öppenhet om bindningar och beroenden samt öp-

penhet om alla forskningsresultat” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 38). När det gäl-

ler min integritet som forskare har vikten av denna lyfts i diskussioner i den 

referensgrupp som bildades för studien. Jag har också tydliggjort min bind-

ning till den aktuella kommunen genom finansieringen av min forskarutbild-

ning. Rörande studiens resultat kommer kommunen med stor sannolikhet inte 

att generera någon ekonomisk fördel. Någon bindning till kommunen fanns 

inte heller när resultaten offentliggjordes, eftersom jag då inte längre var an-

ställd. 
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Frågor om studiens trovärdighet  

Inom forskning av deltagarorienterad karaktär, görs olika ställningstaganden 

till användning av begrepp om forskningens kvalitet. Dels framhålls att be-

grepp bör användas som konstrueras specifikt för deltagarorienterad forsk-

ning, såsom trovärdighet (trustworthiness) (se t.ex. Zeichner & Noffke, 2001). 

Dels förespråkas användande av traditionella begrepp såsom validitet (Herr & 

Anderson, 2015; Lindhult, 2008). Zeichner och Noffke (2001) menar att kva-

litet bör bedömas utifrån forskningens kärnfrågor, såsom forskningens rele-

vans för praktiken och huruvida dess process bedöms som demokratisk. Krav 

som ställs på deltagarorienterad forskningen hävdas att inte skilja sig från krav 

som ställs på andra forskningsansatser (jfr Lindhult, 2008). Forskare som an-

vänder sig av en deltagarorienterad ansats7 eftersträvar i likhet med andra fors-

kare solida (valida) och robusta (reliabla) processer som resultat, menar Lind-

hult (2008). Dessa begrepp integreras i begreppet trovärdighet, men Lindhult 

argumenterar för användande av traditionella begrepp. Detta kan, hävdar fors-

karen, tydliggöra att deltagarorienterad forskning har gemensamma drag med 

hur annan forskning vanligtvis bedrivs. Också Herr och Anderson (2015) intar 

en liknande ståndpunkt. I denna aktuella studie ansluter jag mig till denna ar-

gumentation och jag ser det som ändamålsenligt att använda begreppet validi-

tet utifrån specifika innebörder som utvecklats inom deltagarorienterad forsk-

ning (Herr & Anderson, 2015). En annan fråga som rör forskningens kvalitet 

och som traditionellt inryms i begreppet validitet är huruvida den kunskap som 

genereras är generaliserbar eller överförbar från ett sammanhang till ett annat 

(se t.ex. Herr & Anderson, 2015). I detta avseende använder Herr och Ander-

son (2015) begreppet ”transferability”, vilket här översatts till överförbarhet. 

Studiens kvalitet relateras också till frågor om tillförlitlighet och robusthet. 

Validitet 

Begreppet validitet används utifrån de dimensioner som beskrivs av Herr och 

Anderson (2015): demokratisk validitet, processvaliditet, katalytisk validitet, 

resultatvaliditet och dialogisk validitet.  

Demokratisk validitet innebär att det undersökta problemet haft relevans 

för det lokala sammanhanget. Denna dimension av validitet har främjats i 

denna studie genom att cirkelsamtalen utgått från cirkelgruppens frågor, erfa-

renheter, intressen och kunskaper.  

Processvaliditet handlar om att säkerställa att lärarna i cirkeln varit delakt-

iga i forskningsprocessen. Denna typ av validitet har befrämjats genom cir-

kelsamtalens struktur i och med att lärarna återkommande haft utrymme för 

att göra sina röster hörda. Lärarna var dock inte lika involverade i samtliga 

                                                      

 
7 I Lindhults (2008) argumentation relateras till interaktiv forskning, vilket kan ses som en va-

riant av deltagarorienterad forskning 



 

 

65 

delar av forskningsprocessen, vilket kan ses som brist i sammanhanget. Pla-

neringsfasen genomfördes utan att lärarna medverkade, eftersom jag såg 

denna fas som alltför kort för att lärarna skulle kunna involveras. Vidare var 

de enbart delaktiga i den första delen av bearbetningsfasen, då analysträffar 

genomfördes. Skälet till att lärarna inte var delaktiga i slutet av forskningspro-

cesessen, är att studien genomförts inom ramen för en forskarutbildning. Jag 

såg det då som nödvändigt att utföra det slutliga analysarbetet på egen hand. 

Även om lärarnas möjligheter att vara delaktiga i studien varierat mellan dess 

faser, behöver inte detta ses som att processvaliditet omöjligen kan nås. För 

en studie av deltagarorienterad karaktär finns inga generella riktlinjer för om-

fattningen av deltagarnas delaktighet och hur deltagandet ser ut, utan detta kan 

variera (Härnsten, 2001). 

Katalytisk validitet rör huruvida forskningscirkeln bidragit till förändringar 

i cirkelgruppens syn på lärares ledarskap i mötet med barn i olika behov. Ett 

sätt att säkerställa denna dimension av validitet är att gruppen träffats under 

upprepade tillfällen under längre tid. Därigenom har det getts möjligheter att 

vrida och vända på frågor under cirkelsamtalen. De återkommande träffarna 

skulle även kunna innebära en risk för likriktning genom att människor som 

träffas över tid kan inta liknande ståndpunkter (Wenger, 1998). För att mot-

verka att så skulle ske har cirkelgruppen haft möjligheter att ta del av forsk-

ning som skulle kunna synliggöra fler aspekter i cirkelsamtalen. 

Resultatvaliditet handlar om huruvida forskningsprocessen lett till ända-

målsenliga resultat och för vem dessa i så fall ses som ändamålsenliga. Exem-

pelvis innebär detta att problem omformuleras så att de kan förstås som mer 

mångfacetterade än tidigare. Detta är tänkt att leda till att nya frågor ställs. 

Vad som främjat denna dimension av validitet överensstämmer i mångt och 

mycket för vad som befrämjat katalytisk validitet. Det vill säga att cirkelgrup-

pen samtalat om en fråga under en längre tidsperiod och att föreställningar 

därigenom skulle kunna ha utmanats.  

Dialogisk validitet rör hur forskningen kommunicerats med andra. Denna 

form av validering har främjats genom att lärarna haft möjlighet att ge syn-

punkter på transkriptioner, sammanfattningar och analyser. Studien har också 

kommunicerats med utomstående såsom handledare, andra forskare och fors-

karstuderande. 

Överförbarhet 

När det gäller frågan om det är möjligt att överföra denna studies resultat till 

andra sammanhang, är det väsentligt att notera att lärares ledarskap utforskats 

utifrån ett fåtal lärares erfarenheter. Utifrån Herr och Andersons (2015) anta-

gande om att det är upp till läsaren att bedöma om resultaten i en studie kan 

ses som relevanta för ett vidare sammanhang, är det av vikt att i den här aktu-

ella studien beskriva urvalet av lärare och deras sammanhang. Jag har sökt att 
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eftersträva såväl tydlighet som varsamhet för lärarnas integritet i detta avse-

ende. Lärarna har, som jag tidigare berört inte presenterats som enskilda indi-

vider, eftersom detta inte setts som nödvändigt utifrån den använda ansatsen.  

Studiens tillförlitlighet  

För att främja en studies tillförlitlighet är dess granskningsbarhet väsentlig 

(Lindhult, 2008). Jag har eftersträvat att presentera forskarrollen, min förför-

ståelse, studiens tillvägagångssätt och analysarbetet på ett tydligt sätt. På så 

sätt kan det vara möjligt att studien kan förstås och genomföras i tanken av 

utomstående (jfr Lindhult, 2008). 

Också de val av citat som presenteras i resultatavsnitten kan diskuteras som 

en fråga om tillförlitlighet. En viss skevhet i urvalet föreligger. Dels hänvisas 

oftare till vissa cirkelträffar än andra, dels återges i högre grad citat som rör 

grundskolan än andra skolformer. Detta motiveras av att citaten setts som mer 

talande för det aktuella temat och mer detaljrika berättelser har valts till för-

mån för andra. Vidare kan de utvalda citaten också relateras till urvalet av 

lärarna i studien. De flesta av lärarna arbetade under studiens genomförande i 

grundskolan och genom att lärarna i cirkelgruppen hade ett stort utrymme för 

att komma till tals i cirkeln, kan en del av de frågor som lyftes ha förståtts som 

mer angelägna för lärarna i grundskolan att uttala sig om.  

En studies tillförlitlighet handlar också om att forskningsprocessen är stabil 

och robust (Lindhult, 2008). Ett sätt att säkerställa studiens kvalitet är, enligt 

Lindhult (2008), att andra personer har insyn i forskningsprocessen. Därige-

nom kan risker för att processen blir godtycklig och personbunden uppstå. I 

denna aktuella studie har lärarna haft möjligheter att ge synpunkter på proces-

sen över tid. Vidare har samtal om forskningsprocessen förts med handledare 

och utomstående forskare samt i den referensgrupp bestående av olika parter 

som bildades för studiens genomförande. Hur det empiriska materialet har be-

arbetats är också väsentligt för studiens tillförlitlighet (jfr Lindhult, 2008). Öv-

riga deltagare har haft möjligheter att tolka materialet och de har även kunnat 

ge synpunkter på mina tolkningar. 
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5. Innebörder av lärares ledarskap 

Studiens resultat presenteras i två delar. I den första delen presenteras inne-

börder av lärares ledarskap som framträder i analyser av samtalen i forsk-

ningscirkeln. Dessa analyser gjordes utan någon tidslig aspekt. Den första de-

len utgörs av två övergripande teman, Tema I: Lärares ledarskap – att möj-

liggöra lärande och disciplinering och Tema II: Lärares ledarskap – att verka 

för olika intressen. I kapitlets andra del presenteras hur innebörderna av ledar-

skapet kommer till uttryck över tid i cirkelsamtalen.  

Del I: Innebörder av lärares ledarskap 

De innebörder av lärares ledarskap som presenteras i denna resultatdel fram-

träder i analyser av cirkelsamtal, som tar sin grund i lärarnas pedagogiska var-

dagspraktiker. De berättelser som delats och de resonemang som förts emane-

rar från de frågor som cirkelgruppen ställt sig under cirkelträffarna om lärares 

ledarskap. Frågorna härrör framförallt från lärarnas erfarna problematiska si-

tuationer och dilemman, i konkreta möten med barnen i lärarnas barngrupper.  

Tema 1: Lärares ledarskap – att möjliggöra lärande och 

disciplinering 

Ledarskapet synliggörs i cirkelsamtalen som lärarnas strävanden efter att möj-

liggöra lärande för ’alla’ barn. I denna formulering ryms barn som kan förstås 

som i olika behov av stöd och inbegriper alltså barn som av olika anledningar 

kan ses som i behov av särskilt stöd för att lära sig och delta i aktiviteter. I 

cirkelgruppens berättelser och resonemang används inte den officiella beteck-

ningen barn i behov av särskilt stöd. I de skildrade situationerna beskriver 

istället lärarna i cirkelgruppen framförallt hur barnen agerar, som till exem-

pelvis att barnet ”drömmer sig bort”, plockar med annat, går runt eller att bar-

net är tyst.  

Vilket slags lärande lärarna strävar efter att möjliggöra utgörs av vad lä-

rarna framställer som relevant i den beskrivna situationen. Lärandet består ex-

empelvis av kunskaper som relateras till ett innehåll (t.ex. procent), en färdig-

het (t.ex. sjunga) eller förmåga (t.ex. inlevelse med andra människor). Detta 

innebär inte att lärandet enbart består av en aspekt, utan dessa exempel anger 

vad som framstår vara i förgrunden för lärandet. Att skapa möjligheter för 

lärande verkar lärarna anta att förutsätta ett görande, det vill säga att lärarna 
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iscensätter aktiviteter som ’alla’ barn deltar i. Huvudsakligen återger lärarna 

aktiviteter som är gemensamma eller individuella för barnen i gruppen. Ge-

mensamma aktiviteter utgörs exempelvis av så kallade samlingar, då barn-

gruppen till exempel sjunger eller samtalar om något eller då läraren har en 

genomgång för barngruppen av ett speciellt ämnesinnehåll. Individuella akti-

viteter innebär exempelvis att barnen arbetar enskilt med uppgifter, såsom i 

en ’mattebok’.  

Ledarskapet framträder även som lärarnas uttryckta strävanden efter att på-

verka ’alla’ barn till att delta på ändamålsenliga sätt i aktiviteter som lärarna 

verkar anta främja lärande, det vill säga att möjliggöra disciplinering. Lärarna 

söker alltså förmå barnen att agera i enlighet med vissa ordningar. Discipline-

ring framstår inte som handlingar av mekanisk art, såsom att lärarna ger bar-

nen instruktioner som samtliga barn per automatik utför. En del av barnen 

anses agera på oönskade eller oväntade sätt och bryta mot ordningen. 

Utifrån de här lärarnas erfarenheter handlar lärares ledarskap om att hantera 

komplexa situationer. I analyserna av lärarnas skildringar av dessa situationer 

träder spänningar fram, och i detta resultatkapitel inordnas spänningarna i föl-

jande underteman: spänningar mellan det kollektiva och det individuella, 

spänningar mellan snäva och vida gränser samt spänningar mellan asymmetri 

och ömsesidighet.  

Spänningar mellan det kollektiva och det individuella 

Lärarna utövar ledarskapet, så som det framkommer i forskningscirkeln, i ett 

kollektiv av barn. En del av barngrupperna är relativt stora, bestående av upp 

till trettio barn. Av berättelser och resonemang att döma tycks lärarna utöva 

ledarskapet i interaktion med barnen som kollektiv och på en och samma gång 

som enskilda individer. I analyserna av samtalen om ledarskapets utövande 

synliggörs spänningar mellan det kollektiva och det individuella. Å ena sidan 

verkar möjligheter för barnens lärande och disciplinering, skapas. Lärarna ger 

exempel på att enskilda barn lär av andra barn och anpassar sig till en kollektiv 

ordning i barngruppen. Samtidigt bidrar det enskilda barnet till andras lärande 

och medverkar till att upprätthålla ordningen i gruppen. Å andra sidan skapas 

inte alltid möjligheter för ’alla’ barns lärande och disciplinering. Lärarna ger 

exempel på att enskilda barn inte blir lyssnade på och att enskilda barn stör 

ordningen i barngruppen.  

I detta undertema illustreras att spänningar i ledarskapets utövande mellan 

det kollektiva och det individuella framförallt tydliggörs i skildringar om hur 

lärarna hanterar det kollektiva samtalets ordning, talordningen, i sina barn-

grupper. Spänningar tydliggörs också i lärarnas berättelser om det som kan 

förstås som ett subtilt ledarskap. 

Talordningen – att värna om det kollektiva och det individuella  

Lärarnas hantering av det kollektiva samtalets ordning, talordningen, i sina 

barngrupper, så som det skildras i cirkelsamtalen, framstår som betydelsefull 
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för att möjliggöra lärande och disciplinering för många barn på en och samma 

gång. Lärarna tycks alltså värna om det kollektiva samtalet. De initierar och 

leder detta samtal som riktas mot hela barngruppen. Exempelvis ställer lärarna 

frågor till barnen, ber barnen berätta om något eller instruerar barnen om nå-

got. Enkelt uttryckt kan läraren ses som den ena samtalspartnern och kollekti-

vet, barngruppen, som den andra. Samtalet är offentligt; det är möjligt för bar-

nen i gruppen att lyssna till det som sägs och iaktta den som talar, vilket kan 

illustreras genom en av lärarnas berättelser från sin barngrupp i förskolan: 

Vi pratar om familjen och så har vi lagt in matematiken där också. Vi skulle 
räkna hur många vi är i familjen och där skiljer vi oss ju från [varandra], vi som 
har två hemma och upp till åtta, nio stycken. Sedan gjorde vi konkret av det där 
så att jag förklarade att vi skulle ta klossar. Vi hade byggklossar och så fick man 
sätta upp efter antal man är i familjen. Då blev det ju jättespännande, då blir det 
liksom: ”Wow, så här många! /…/ Kolla här! Du hade åtta i din familj och jag 
hade fyra och du bara två”. 
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Lärarna skildrar strävanden efter att skapa och upprätthålla en ordning för ta-

landet i barngrupperna genom att lärarna fördelar ordet mellan barnen. Till 

exempel beskrivs att barnet som ska tala namnges, eller att barnen talar i en 

på förhand given ordning som bildas av deras placeringar (exempelvis en ring-

formation) i rummet. Barnen visar till exempel viljan att tala genom en tyst 

kroppsignal, såsom att de räcker upp handen eller placerar händerna i kors på 

sina knän.  

Den ordning som skapas och upprätthålls genom det kollektiva samtalet 

handlar förutom om vem som bör tala och vem som inte bör tala samt om när 

något bör sägas och inte bör sägas också om vad som bör sägas och inte bör 

sägas. En av lärarna konkretiserar hur hon hanterar samtalsordningen i sin 

barngrupp i grundskolan:  
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Varje morgon så har jag en sådan där ”dagens fråga” som vi ställer i ringen 
[syftar på barngruppens och lärarens placering i rummet]. Och så ställer jag en 
dagens fråga så att alla får säga ett svar och de får passa /…/ för att även få de 
här tysta eleverna att våga prata. Nu går det sakta och säkert med dem./…/ Så-
dana här neutrala frågor som man egentligen inte kan svara [på]. Det finns ju 
inget fel utan det är bara din upplevelse av det. /…/ ”Vad kan du göra med en 
pinne och en filt”? Men alltså kreativitetstänkande och en del har jättesvårt för 
det. Det står alldeles stilla och en del kommer på hur mycket som helst.  
Men ju mer gånger man gör det så blir dom ju mer inne i det. /…/ Och så tar vi 
en snabbrunda och så får de fundera /…/ Och när de är klara så får de sätta 
händerna i kors så här (sätter händerna i kors) så att en liten signal om att nu är 
vi redo. /…/ Vi har jobbat med fåglar /…/ så har jag senare frågat: ”Vilken är 
din favoritfågel?” /…/ Och när den ena säger talgoxe och så säger den andra 
det [en annan fågel]. Och så säger någon: ”Vad är det för fågel då?” Alltså det 
blir diskussioner som spinner vidare från det som blir ett lärande som inte var 
ett planerat lärande att jag står framme vid tavlan, utan de lär av varandra. 
(Analysträff, 2012-05-31) 

 

I berättelsen synliggörs spänningar mellan lärarens strävanden efter att möj-

liggöra lärande för gruppen som kollektiv och att värna om gruppens indivi-

der. Läraren initierar och leder ett gemensamt samtal som hon verkar anta 

möjliggöra lärande i kollektivet, barngruppen. Kollektivets individer, de en-

skilda barnen, bidrar till lärandet i barngruppen genom sina yttranden. Det ena 

yttrandet leder till ett annat och gruppens enskilda barn förmodas att lära sig 

av varandra.  

Samtidigt skildrar läraren att en del av barnen är tysta. Hon återger skillna-

der i talandet mellan de individer som gruppen består av. I beskrivningen av 

hur barnen besvarar en fråga som är tänkt att främja vad som benämns för 

kreativitetstänkande, ”står” det för en del av barnen ”alldeles stilla” medan 

andra barn ”kommer på hur mycket som helst”. Det verkar alltså som att lära-

rens hantering av samtalsordningen inte möjliggör lärande för ’alla’ barn – 

åtminstone inte så som det är tänkt. De barn som läraren anser är alltför tysta 

gör inte sina röster hörda, barnen kan inte bli lyssnade på i barngruppen och 

barnen bidrar inte till lärandet i gruppen. Mellan lärarens idé – lärande för 

individen samt för kollektivet kan möjliggöras genom det kollektiva samtalet 

– och det som förmodas ske i stundens möte – enskilda barn är alltför tystlåtna 

– uppstår en konflikt. Barnens tystlåtenhet framstår som ett problem som be-

höver lösas. I följande avsnitt belyses lärarnas uttryckta strävanden efter att 

främja ’alla’ barns talande.  

 

Att främja talandet: Läraren verkar, i ovanstående samtalsutdrag, försöka lösa 

det uppfattade problemet med enskilda barns tystlåtenhet genom att skapa för-

utsättningar som riktar sig mot barnen som kollektiv. För det första ställer lä-

raren frågor som inte efterfrågar ett korrekt svar. Detta kan ses som en strävan 

efter att skapa utrymme för olika yttranden i barngruppen, som kan främja att 
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enskilda barn yttrar sig. För det andra ger läraren barnen olika handlingsmöj-

ligheter, vilka förutom möjligheten att tala inbegriper möjligheten att vara tyst, 

att ”passa”. Detta verkar antas att främja samtliga barns talande på sikt i grup-

pen. För det tredje iscensätter läraren det samtal hon återger och benämner, 

”dagens fråga” som en rutin i barngruppen, vilket förmodas öka barnens vana 

vid lärarens frågor och möjligheter för samtliga barn att yttra sig. Dock tycks 

inte lärarens hantering av problemet med barnens tystlåtenhet lösas genom 

skapandet av enbart kollektiva förutsättningar. Läraren återger att hon också 

strävar efter att skapa speciella förutsättningar för ett av barnens talande:  

En har jag ju, en elev som jag viskar dagens fråga till när jag säger hej vid 
dörren. Så har han ännu längre betänketid på sig /…/ så kan han sitta och fun-
dera på det under tiden. 
(Analysträff, 2012-05-31) 

 

Läraren verkar anta att barnet ges alltför kort tid till förberedelse för det kol-

lektiva samtalet i barngruppen. Att läraren initierar samtalet genom att ställa 

en fråga till barnen som kollektiv, främjar alltså inte det enskilda barnets ta-

lande. Läraren återger att hon riktar sig enbart till barnet vid ett speciellt till-

fälle och därigenom utökar hon barnets tid till förberedelse. Därmed överskri-

der läraren den kollektiva ordningen för det gemensamma samtalet i barngrup-

pen och skapar även en individuell ordning för det aktuella barnet. 

Spänningar mellan kollektivet och individen träder fram i cirkelgruppens 

berättelser och resonemang mellan möjligheter som lärarnas hantering av tal-

ordningen antas skapa – lärande för kollektivet och för individen – och de krav 

som denna hantering ställer – individens talande. Samtidigt som dessa krav 

inte alltid infrias verkar inte alla barn stödjas i tillräcklig utsträckning för att 

kraven ska kunna uppfyllas. Lärarna menar att kraven på barnets talande tycks 

mer eller mindre tas för givna:  

Hur bra är vi egentligen på att träna barnen på det här [att tala]? /…/ Men hur 
mycket tränar vi? /…/ Att vi har höga krav och säger: ”Ja, du borde prata mer!” 
Men ger vi dem [barnen] så mycket redskap till att bli bättre? Vi kräver att de 
ska fixa det själva litegrann kan jag känna många gånger.  
(Träff fem, 2011-05-19) 

 

Att enskilda barn anses behöva lösa det uppfattade problemet med sin tystlå-

tenhet själva och tala mer av egen kraft, verkar snarare antas som att det mot-

verkar än främjar barnens talande. Barnen kan komma att tystas eller ”låsa 

sig” (träff fem, 2011-05-19). Därmed synliggörs en motsägelsefullhet mellan 

idén om att kollektivets lärande är beroende av dess individers talande och den 

uppfattade bristen på stöd till en del av kollektivets individer.  

Spänningar mellan det kollektiva och det individuella i ledarskapets utö-

vande träder också fram i resonemang om hur lärarna skulle kunna förbättra 
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enskilda barns möjligheter att tala. Lärarna ser det som ändamålsenligt att or-

ganisera träning för barnen att tala i mindre grupper inom ramen för barngrup-

pen. Detta verkar antas att främja samtliga barns talande. Emellertid framstår 

denna träning som problematisk, eftersom den antas kunna skapa oro i barn-

gruppen. En av lärarna uttrycker vikten av en sådan träning samtidigt som hon 

befarar att den kan leda till att hon tappar kontrollen över barngruppen: 

Och i det där [brist på träning] tror jag det ligger just det här, någonstans vill 
man ju hålla gruppen i kontroll eller vad man ska säga. För att har man den här 
[träning i mindre grupper] kan det lätt spåra ut. Jag tror det ligger mycket där 
att vi inte vågar. /…/ I vissa grupper vågar man inte släppa kontrollen för då vet 
man inte vart det tar vägen någonstans. Och ändå måste man ju göra det när de 
ska få öva på sådana här saker [att yttra sig inför andra], att man släpper lite 
friutrymme.  
(Träff fem, 2011-05-19) 

 

Läraren ställs alltså inför ett uppfattat dilemma: Om hon söker påverka barnets 

förutsättningar för att tala och sätter det enskilda barnets stödbehov i förgrun-

den kan hon förlora kontrollen över barngruppen. Om hon istället riktar sin 

uppmärksamhet mot barngruppen förefaller det enskilda barnets stödbehov 

inte kunna tillgodoses. Därmed blir en motsättning synlig mellan vad som för-

stås som det enskilda barnets behov av stöd för att tala och barnets möjligheter 

till att tala och därigenom bidra till lärandet i barngruppen. Vidare synliggörs 

en motsättning mellan det enskilda barnets behov av stöd och disciplineringen 

av gruppen.  

Också i beskrivningar av om hur lärarna hanterar själva ’poängen’ med det 

kollektiva samtalet – dess offentlighet – framträder spänningar mellan det kol-

lektiva och det individuella i utövandet av ledarskapet. Lärande kan möjlig-

göras genom att det enskilda barnet tar del av andras föreställningar, erfaren-

heter och kunskaper. Samtidigt kan det enskilda barnets yttrande värderas på 

ett negativt sätt av andra. Offentligheten kan, enligt cirkelgruppens erfaren-

heter, skapa motvilja hos den enskilda individen mot att uttala sig:  

Hur många av oss älskar att prata i grupp i 25 personer när vi ska sitta? /…/ Ta 
en vuxen grupp alltså. Hur många skulle inte känna att det är speciellt kul och 
ställa sig och berätta någonting och svara på frågor. 
(Träff fem, 2011-05-19) 
 
Jag har ju jämt rodnat [som barn]. Som tidigare att och jag vet skulle jag säga 
något. Nej, jag vet att jag kommer att rodna. Nej, alltså, nej! Det var jättejobbigt, 
pshhhh (gör ljud) man kände det, att det stiger och så är man pionröd. Och då 
säger alltid någon: ”Varför rodnar du då?” 
(Träff fem, 2011-05-19) 
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Även om lärarna skildrar strävanden efter att skapa såväl kollektiva som indi-

viduella förutsättningar för barnens talande, ses det inte som säkert att samt-

liga barn yttrar sig i barngruppen. Lärarna kan inte heller säkert veta hur bar-

nens yttrande kan komma att bemötas av andra i det konkreta mötet i stunden. 

Att hantera samtalets offentlighet verkar komplext. I följande samtalsutdrag 

skildras en situation där läraren uppfattar att ett barn i hennes barngrupp i 

grundskolan ger uttryck för en negativ värdering. Läraren hanterar detta ge-

nom att verbalt tillrättavisa barnet:  

Och sedan är det ju någon som bara (gör suckande ljud): ”Åhhh.” Men då bru-
kar jag säga: ”Men det är vad den eleven tycker och det är precis lika viktigt 
som vad du tycker. Så vi tycker inte lika.” 
(Analysträff, 2012-05-31) 

 

Fastän läraren anser sig sträva efter att stävja nedvärderande uttryck, indikerar 

hennes formulering om hur hon ”brukar” uttala sig, att hon inte helt kan mot-

verka sådana uttryck i barngruppen. Även om lärarna eftersträvar att skapa 

förutsättningar genom det kollektiva samtalet för att det enskilda barnet ska 

inspireras av andra barn att tala och att lära av andra, innebär talandet också 

att det enskilda barnet kan utsättas för negativa värderingar i gruppen. 

Så långt har ledarskapets utövande i denna resultatframställning skildrats 

som att lärarna hanterar komplexa situationer bestående i att möjliggöra det 

enskilda barnets talande i det kollektiva samtalet i barngruppen. Att barn ges 

möjligheter att tala inbegriper också andra barns tystnad. Samtidigt som lä-

rarna verkar eftersträva att skapa förutsättningar för barnet att tala, tycks de 

sträva efter att disciplinera de andra barnen till tystnad. Disciplineringen kan 

möjliggöra att barnen i gruppen lyssnar på vad det enskilda barnet uttrycker. I 

lärarnas skildrade hantering av den kollektiva samtalsordningen synliggörs 

spänningar mellan kollektivets – barngruppens – tystnad och individens – det 

enskilda barnets – talande. Som tidigare skrivits påverkar lärarna vilka barn 

som ska vara tysta och vem som ska tala genom en turordning för talandet. 

Detta innebär att barngruppens enskilda barn får vänta olika länge på sin tur 

för att tala. En av lärarna återger att tystnaden blir långvarig, under en samling, 

för ett av barnen i hennes barngrupp i grundskolan. Läraren ser barnets långa 

väntan som problematisk. Barnet beskrivs som tystlåtet under lektionerna och 

som att barnet borde tala mer. Dock uppfattar inte läraren barnets långvariga 

väntan i den konkreta situationen där och då, utan detta upptäcker hon i efter-

hand, när hon tagit del av en videoinspelning av situationen: 

Det tänkte jag faktiskt på när jag såg på min film på mig själv. För jag har ju 
också en flicka som är tyst. Som, ja, ofta inte säger någonting på lektionerna. 
/…/ Jag hade samling med dem på måndag morgon. Och då brukar vi alltid 
prata om vad de har gjort i helgen och sedan brukar de skriva dagbok. Och den 
här flickan hon satt och räckte upp handen och så satt hon så här först (räcker 
upp en hand). Och så bytte hon och sedan så (håller upp en hand och stöttar den 
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med andra armen). Det såg jag på filmen. /…/ Jag måste se att hon räcker upp 
handen så att hon får svara tidigare, får talutrymme först nästan.  
(Träff fem, 2011-05-19) 

 

I lärarens berättelse framstår ledarskapets utövande som komplext i flera av-

seenden. För det första behöver läraren ta ställning till vem som ska få tala och 

vilka barn som ska vara tysta och hur lång respektive kort tid det enskilda 

barnet ska få vänta på sin tur för att få tala. För det andra uppfattar inte läraren 

barnets långa väntan i stunden. För det tredje äger samtalet rum i ett kollektiv 

för att det barnet ska kunna bli hörd av andra. För det fjärde strävar läraren 

efter att möjliggöra barnets talande, men det verkar som att barnets tystlåten-

het framförallt bibehålls. I den konkreta situationen blir barnets långa väntan 

på sin tur att få tala osynlig för läraren. Kollektivet, barngruppen, tycks bli ett 

hinder för läraren att ”se” den enskilda individen, det aktuella barnet. Lärarens 

hantering av det gemensamma samtalet framstår som motsägelsefull. Hennes 

avsikt tycks vara att främja barnets talande men barnet verkar framförallt att 

disciplineras till tystnad. Dock ger läraren uttryck för en intention att agera på 

ett annat sätt vid ett kommande tillfälle. Läraren bör göra det möjligt för barnet 

att yttra sig tidigare i förhållande till de andra barnen. Även om läraren kom-

mer att agera på ett annorlunda sätt, kvarstår dock dilemmat med att barnets 

talande medför andras tystnad. Om det aktuella barnets väntan på att få tala 

förkortas, kommer andras väntan att förlängas.  

Att främja ’alla’ barns talande innebär inte, så som det beskrivs i cirkel-

samtalen, att främja barns talande i allmänhet utan det handlar om att främja 

’rätt’ slags talande, vilket belyses i följande avsnitt. 

 

Att främja det ’rätta’ talandet: För att utöva ledarskapet i avsikt att möjliggöra 

lärande, verkar lärarna sträva efter att disciplinera barnen till att tala på ’rätt’ 

sätt. På så vis tycks det antas att det enskilda barnets yttrande kan bidra till 

andras lärande. Det framstår som att lärarna på en och samma gång söker att 

disciplinera barnet till en kollektiv ordning i att tala på rätt sätt och att främja 

det enskilda barnets talande. I cirkelsamtalen ges exempel på att barn verkar 

göra motstånd mot ordningen. Barnen uppfattas som att de inte besvarar lära-

rens tilltal på ett ändamålsenligt sätt: 

Då kan de [några av barnen] sitta och pilla med sitt och leka med så här. Så 
frågar man dem liksom en fråga: /…/ ”Ja, vad säger du om det där Pelle [barnets 
namn är fiktivt]?” [Läraren återger barnets yttrande]: ”Nej, men jag har inte 
räckt upp handen!”  
(Träff fem, 2011-05-19)  

 

Den ordning som läraren strävar efter att skapa och upprätthålla, förefaller att 

användas av det enskilda barnet för att bryta mot den. I ovanstående samtals-

utdrag förmedlar läraren bilden av att barnet anser sig ha anpassat sig till sam-
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talets ordning; barnet har inte räckt upp handen och ska följaktligen inte be-

svara lärarens fråga. Lärarens försök att påverka barnet till att tala blir under-

förstått ett brott mot den rådande ordningen. 

Ovanstående normbrott relateras, i cirkelgruppens yttranden, till meningen 

för det kollektiva talets ordning. Det synliggörs spänningar i ledarskapets ut-

övande mellan att möjliggöra ’alla’ individers lärande och strävanden efter att 

disciplinera ’alla’ individer till en kollektiv ordning. Den kollektiva discipli-

neringen är tänkt att möjliggöra lärande för många barn på en och samma 

gång, å ena sidan, men disciplineringen ses inte som meningsfull för enskilda 

barn, å den andra. En av lärarna ger uttryck för att disciplineringen snarare 

tycks ta sin grund i en tradition än i ändamålsenlighet:  

Ja men det [är] bara tradition. Ja, jag kan tänka flera gånger, varför gör man det 
för? Men man gör det i alla fall. Och sedan är det alltid de där alerta [barnen] 
som alltid räcker upp handen.  
(Analysträff, 2012-05-31) 

 

Vidare menar lärarna att ledningen av samtalen i barngrupperna kan innebära 

ett irrelevant maktutövande: 

Men det där med handuppräckning. Det har jag tänkt på i alla år. /…/ För ibland 
tänker jag så här: ”Vad är det? Vad är det för makt? /…/ Varför ställer vi så 
mycket frågor?” Vi ställer frågor som vi redan vet svaren på själva. Ungefär 
som vi inte skulle veta det. /…/ Jag tror man låser sig och fastnar i att man måste 
göra på ett visst sätt. 
(Träff fem, 2011-05-19)  

 

I cirkelgruppens resonemang rättfärdigas också barns motstånd. En av lärarna 

ser barnens ifrågasättande av hur hon leder samtalet som berättigat: 

Lärare 1: Så är det ju någon [i barngruppen] som vill utmana också och säga: 
”Varför frågar du det? Vet inte du det?” 
Lärare 2: Säger de så till dig? 
Lärare 1: Ja men de har ju rätt 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

I talandet om ledarskapets utövande framträder en konflikt mellan den kollek-

tiva disciplineringen och vad som ses som meningsfullt för den enskilda indi-

videns lärande.  

Fastän lärarnas hantering av det gemensamma samtalet tycks innebära strä-

vanden efter att disciplinera barnen till en bestämd ordning, anses en del av 

barnen bryta mot ordningen. Vad som kommer att uttalas eller ske i stundens 

möte mellan lärarna och deras barngrupper, kan lärarna inte på förhand säkert 

veta. Dock kan lärarna göra vissa antaganden om vad som kommer att hända. 

I forskningscirkeln indikeras att den osäkerhet som situationen för med sig, 

kan få till följd att lärarna bidrar till att det inte skapas samma möjligheter för 
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alla barn att uttala sig. En del barn verkar antas att prata på ett mer begripligt 

sätt och vara mer positivt inställda till att delta i barngruppens kollektiva sam-

tal enligt en ändamålsenlig ordning, än andra barn. Genom lärarnas uppfatt-

ningar om vad och hur barnet tidigare har uttalat sig samt genom lärarnas jäm-

förelser mellan barns ansiktsuttryck, kan vissa barns talande antas vara mer 

fördelaktigt för att upprätthålla ordningen i barngruppen. De barn som tolkas 

på ett sådant sätt kan möjligtvis ges ett större utrymme för att tala än andra: 

Kanske det är samma [barn] som får svara som ser endera gladast ut och liksom 
så här (ler). Och är väldigt verbal och kan förklara får svara väldigt ofta. Fast 
vi inte vet.  
(Träff fem, 2011-05-19) 

 

Även om det inte uppges som en medveten intention från lärarnas sida, kan 

möjligen vissa barns talande komma att främjas på bekostnad av andras. En 

konflikt indikeras. Ordningen för talet behöver upprätthållas för att möjliggöra 

’alla’ barnens talande i gruppen. Samtidigt kan lärarna komma att medverka 

till att möjligheter till talande för en del av barnen, begränsas. Lärarnas strä-

vanden efter att upprätthålla ordningen kan därmed motverka ’alla’ barns möj-

ligheter till att tala. 

Förutom att lärarna ger uttryck för strävanden efter att influera barnen till 

att tala på ’rätt’ sätt, tydliggörs i cirkelsamtalen att lärarna strävar efter att 

barnen ska vara tysta på ’rätt’ sätt. Lärarna strävar med andra ord att främja 

det ’rätta’ deltagande, vilket belyses i följande avsnitt.  

 

Att främja det ’rätta’ deltagandet: I lärarnas yttranden i cirkeln, framträder 

alltså ledarskapets utövande som att det påverkar barnens möjligheter att tala. 

Lärarna tycks sträva efter att disciplinera barnen till en viss ordning som in-

nefattar ett speciellt talande och en speciell tystnad när andra talar. Med andra 

ord förefaller lärarna förmå barnen att delta på ’rätt’ sätt i det kollektiva sam-

talet. Cirkelgruppen beskriver en del av barnen som att de varken talar eller är 

tysta på ett sätt som möjliggör att de lyssnar, lär sig eller bidrar till andras 

lärande. Dessa barn upplevs helt enkelt rikta sitt fokus mot något annat än det 

kollektiva samtalet, såsom att de ”drömmer sig” (träff tre, 2011-03-17) bort 

och plockar med saker. Barnens antas följaktligen rikta sitt fokus mot något 

som inte verkar relevant, utan som är störande för både deras eget och möjli-

gen andras lärande.  

Lärarna menar å ena sidan att de behöver avbryta barnens icke ändamåls-

enliga agerande och påkalla deras uppmärksamhet för att de ska kunna delta i 

samtalet. Å andra sidan ser lärarna detta som negativt för barnen, eftersom de 

kan komma att bli utsatta av andra barn i barngruppen: 

Lärare 1: Och jag sa hans namn hela tiden men då började ju de andra, för det 
finns ju alltid andra som små fröknar som också kan hjälpa till. Så då började 
de också säga, så då slutade jag. /…/ 
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Lärare 2: Jättefarligt /…/ 
Lärare 1: Så kunde jag gå förbi och bara göra lite så här (gör en gest med han-
den) och det var ingen som märkte att jag gjorde det. Och jag fick honom med 
på ett annat sätt. 
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Lärarnas påkallande av uppmärksamhet anses på en och samma gång som 

nödvändig och som riskabel för barnen. Andra barn kan komma att inta en 

överordnad position som ’fröknar’, medan det för de tillrättavisade barnen 

skapas en underordning. De blir individer som avviker och behöver tillrätta-

visas av såväl läraren som barngruppen. Lärarna ger uttryck för att hantera den 

komplexa situationen genom att försöka tillrättavisa de aktuella barnen på ett 

sätt som lärarna antar inte är så synligt för de övriga barnen. Huruvida till-

rättavisningen verkar osynlig ses dock som osäkert. Risken att barnen blir ut-

pekade går inte att bortse från.  

Spänningar mellan det kollektiva och det individuella träder även fram på 

ytterligare sätt i resonemang om hur lärarna utövar ledarskapet i mötet med 

barn som inte verkar delta på ’rätt’ sätt. Samtidigt som lärarna tillrättavisar 

enskilda barn för att de inte ska störa andras fokus, riskerar tillrättavisningarna 

att just verka störande: 

Så man måste hitta ett enkelt sätt för att ändå hålla kvar de andras [barnens] 
uppmärksamhet utan att det här barnet som strular får ta för mycket tid och 
energi. 
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Lärarna menar att tillrättavisningar av enskilda barn är nödvändiga. Om inte 

läraren uppmanar dem att avbryta vad de sysslar med och att rikta uppmärk-

samheten mot något relevant, förmodas att barngruppens övriga barn kan 

komma att störas. Samtidigt kan lärarens uppmaning komma att störa gruppen 

och rikta övriga barns uppmärksamhet bort från ett relevant fokus. Att till-

rättavisa enskilda barn på ett sätt som lärarna tycks anta inte är så synligt för 

övriga barn, blir även i detta fall ett sätt att hantera situationen. Detta kompli-

ceras av att det verkar osäkert vilken betydelse tillrättavisningarna får för de 

enskilda barnen: 

[Läraren gör sig till tolk för barnet]: ”Vad menar hon [läraren]”? /…/ måste ju 
barnet sitta där och fundera. [Läraren gör sig till tolk för barnet]: Eller ska jag 
vara tyst eller vad ska jag göra (skratt). 
Analysträff, 2014-05-12 

 

Lärarnas strävanden efter att osynliggöra disciplineringen av det enskilda bar-

net för barngruppen, verkar alltså antas medföra att ordningsskapandet kan bli 

osynligt för det enskilda barnet.  
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Samtidigt som lärarna ger uttryck för intentioner att disciplinera barnens del-

tagande till en kollektiv ordning, bestående i att tala och att vara tyst på ’rätt’ 

sätt, riktar lärarna kritik mot ordningsskapandet: 

Lärare 1: Jag tycker man stämplar: ”Men jag [barnet] är tyst. För nu har jag fått 
hört det sedan ettan att jag inte säger någonting.” /…/ 
Lärare 2: Det blir en sanning till slut. 
Lärare 1: Man lägger det på barnet (flera pratar samtidigt, ohörbart): ”Jag är 
lite tyst, jag säger inte så mycket”. Som en liten personlighet till slut. /…/ Du 
är den busiga, du är clownen. Att vi är ganska duktiga på .. 
Lärare 2: Lägga i fack ja.  
(Träff fem, 2011-05-19) 

 

Lärarna menar att barn som inte lever upp till lärares förväntningar på hur 

barnen bör agera, kan komma att stämplas. Det framstår som att de barn som 

inte disciplineras till ordningen och därmed avviker från den rådande normen, 

kan komma att tillskrivas personlig karakteristik.  

Subtilt ledarskap  

I beskrivningar om lärarnas strävanden efter att möjliggöra lärande och disci-

plinering har ledarskapets utövande så långt gestaltats genom lärarnas direkta 

handlingar. I cirkelgruppens berättelser och resonemang tydliggörs också ett 

mer indirekt utövande av ledarskapet som centralt för att möjliggöra lärande 

och disciplinering. Detta benämns i denna resultatframställning som subtilt 

ledarskap. Dess utövande tycks verka även utanför lärarnas direkta handlingar 

och det sträcker sig alltså utanför interaktionen mellan läraren och barnen. 

Möjligheter till lärande och disciplinering influeras då även av både barngrup-

pen, kollektivet, och av det enskilda barnet, individen. 

Också i beskrivna situationer där ledarskapets utövande framstår som sub-

tilt, träder spänningar fram mellan det kollektiva och det individuella. Lärarna 

ger å ena sidan uttryck för strävanden efter att disciplinera enskilda barn till 

en kollektiv ordning som kan främja barnens lärande. Å andra sidan uppfattas 

inte samtliga barn disciplineras till en sådan ordning, utan att en del av barnen 

bryter mot ordningen. Barnen skildras som att de inte reglerar sitt agerande 

och kräver mer uppmärksamhet från lärarna sida än vad barnen anses vara i 

behov av. Lärarna menar att barnen då kan ta för mycket tid i anspråk på be-

kostnad av andra barn.  

I följande avsnitt exemplifieras hur det subtila ledarskapet framträder i cir-

kelsamtalen.  

 

Att främja det kollektiva och det individuella genom kollektivet: Det subtila 

ledarskapet kan förstås som att läraren strävar efter att möjliggöra lärande och 

disciplinering genom kollektivet, det vill säga genom barngruppens discipli-

nering. Detta kan formuleras som lärarnas strävanden efter att främja det kol-

lektiva och det individuella genom kollektivet. Vad detta mer specifikt kan 
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innebära, illustreras genom en av lärarnas berättelser från sin barngrupp i 

grundsärskolan. 

Läraren har förändrat barnens arbetsplatser i klassrummet. Från att barnen 

suttit i ”bås” (träff tre, 2011-03-17) är de numera placerade i en öppen häst-

skoplacering. Den tidigare placeringen menar läraren inte ha möjliggjort att 

barnens kunde inspireras av varandra i någon större utsträckning, medan den 

nuvarande placeringen skapar andra förutsättningar: 

För samtidigt var det [läraren gör sig till tolk för barnet]: ”Oj vad den här skri-
ver! Och järnspikar, men då kanske jag ska skriva också” Förut då satt de där. 
Ja men de hade ju ingen aning om vad som hände runt omkring [dem]. De kunde 
hålla på och fippla bäst sjutton de ville. De visste inte att: ”Herregud har du 
kommit till sidan 10!” Även om de inte har samma matteböcker, men de ser att 
du [barnet] har gjort så pass mycket [läraren gör sig till tolk för barnet]: ”Och 
jag som inte skrivit ett ord!” Så det vart en aha-upplevelse [för barnet]: ”Ojdå, 
jag kanske ska göra någonting!”  
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Av berättelsen framgår att enskilda barns handlingar i barngruppen är möjliga 

för andra barn att iaktta, vilket möjliggör att barnen kan visa intresse för och 

inspireras av varandras handlingar. Exempelvis kan ett barns utförda arbets-

uppgifter influera andra barn att arbeta med sina arbetsuppgifter. Vidare kan 

andra barns arbete påverka det enskilda barnet i detta avseende. Därigenom 

tycks läraren anta att lärande främjas såväl för det enskilda barnet som för 

gruppens övriga barn.  

Likaväl som att enskilda barns agerande skildras som möjligt att iaktta, vär-

deras positivt och inspireras av, för andra barn i gruppen, menar cirkelgruppen 

att det enskilda barnets agerande kan värderas negativt och tillrättavisas av 

andra barn i gruppen. Detta kan innebära att ändamålsenliga ageranden upp-

muntras och att icke ändamålsenliga ageranden motverkas. Det subtila ledar-

skapet tydliggörs i en av lärarnas berättelser där ett ’nytt’ barn kommer till 

barngruppen i grundsärskolan. Den disciplinering som verkar ske av det en-

skilda barnet genom barngruppen, ses som relevant i och med att den harmo-

nierar med lärarens och hennes kollegas uppfattning om den kollektiva ord-

ningen. Barngruppen upprätthåller gränser för det enskilda barnets agerande. 

Gränserna verkar rymma handlingar som lärarna uppfattar som ändamålsen-

liga och utesluta handlingar som ses som icke ändamålsenliga: 

Och så fick vi en ny elev och han visste väl inte hur han skulle bete sig. Så han 
började ju rapa och sådant där. Då var det ju eleverna som sa till honom. Och 
är det någonting, alla de andra går över till vår sida direkt mot honom och rättar 
honom för vi har så himla bra relation nu och man [barnen] har ju liksom soci-
aliseras in. Och de vet precis vart våra gränser går.  
(Träff tre, 2011-03-17) 
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När det kommer någon [nytt barn] så rättar de ju in sig. De märker ju hur grup-
pen är. Vad som är tillåtet och inte tillåtet /…/ att de [barnen i gruppen] fostrar 
dem ju mer än vad vi gör. Och det tar ju mycket bättre att när de, kompisarna, 
säger att så kan du inte göra och så. 
(Träff, sju 2011-10-07) 

 

Också i det subtila ledarskapets utövande, så som det framträder i cirkelsam-

talen, tydliggörs spänningar mellan det kollektiva och det individuella. I flera 

avseenden framstår barngruppens disciplinering som positiv för såväl kollek-

tivet, barngruppen, som för individen, det enskilda barnet. För det första kan 

barnets möjligheter till lärande påverkas positivt genom att barnet till exempel 

inspireras av andra barn att utföra sina arbetsuppgifter. För det andra discipli-

nerar barngruppen det enskilda barnet till en för lärarna ändamålsenlig ord-

ning. För det tredje ses barngruppens disciplinering som mer ’verksam’ än 

lärarnas disciplinering. Samtidigt som barngruppens disciplinering förstås 

som att den influerar möjligheter till lärande samt skapar och upprätthåller en 

kollektiv ordning på ett positivt sätt, ser lärarna disciplineringen som riskabel. 

Om det enskilda barnet blir tillrättavisat i barngruppen kan barnet komma att 

bli utsatt:  

Barnet vill ju tillhöra gruppen och vara lik gruppen. Och får man då tillsägelse 
då känner man sig nog kanske ännu mera kränkt. För jag som vuxen är ju inte 
delaktig i gruppen på samma sätt, för du ska ju vara mer som ledare för gruppen. 
Och det är kanske är mer okej att bli tillsagd av ledaren, men det kan vara mer 
effektivt att bli tillsagd av gruppen. 
Analysträff, 2014-05-12) 

 

Spänningar kommer till uttryck i en konflikt mellan kollektivets ordnings-

skapande, barngruppens disciplinering och individens, det enskilda barnets, 

uppfattade brott mot den kollektiva ordningen. Också mellan ordningsskap-

andet och det enskilda barnets behov synliggörs spänningar i lärarnas resone-

mang. Spänningarna tycks även i detta fall ta sig uttryck genom en konflikt. 

Barngruppens disciplinering ses som alltför statisk och ’fyrkantig’. Barns be-

hov kan skilja sig åt, och ett och samma barns behov kan förändras: 

Men det är ju så att vi kan ha olika regler för olika barn. Det kanske är okej att 
du [barnet] rapar eller reser dig en massa gånger. Det som är okej idag är inte 
okej imorgon. Annars blir det väldigt statiskt om man tar hjälp av barnen. 
(Analysträff, 2015-05-12) 

 

Vidare framstår barngruppens disciplinering som riskabel i och med att barnen 

kan komma att ”vakta på varandra” (analysträff, 2015-05-12). Därigenom för-

modar lärarna att barnens relationer sinsemellan kan påverkas negativt. I föl-

jande samtalsutdrag exemplifieras att ett av barnen i en av lärarnas barngrup-

per i grundskolan, återkommande uppfattas att bryta mot ordningen av såväl 
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läraren som av barnen. Detta, indikerar läraren, har betydelse för barnets möj-

ligheter att göra sin röst hörd i barngruppen. Under ett klassråd förbises bar-

nets yttranden av gruppen, trots yttrandenas uppfattade relevans: 

Då kan jag tycka kanske att de [barnen] behöver ju så mycket stöd i att lyssna 
på varandra. Det barnen tar upp tolkas så mycket beroende på vilken position 
[barnen har i gruppen]. /…/ En pojke som det händer ju lite andra saker runt 
omkring [läraren syftar på handlingar som anses bryta mot normer i barngrup-
pen], han har inte ställningen, men säger så mycket vettiga saker. [Läraren åter-
ger barnets yttranden] (förändrar tonläge till frågande): ”Ska vi inte ta beslut 
om det här nu! Ska vi verkligen fortsätta snacka om det här?” Och det är precis 
samma saker som jag säger. /…/ Men de andra lyssnar inte!  
(Träff nio 2011-12-01) 

 

Spänningar mellan det kollektiva och det individuella framträder i berättelsen 

som en konflikt mellan upprätthållandet av den kollektiva ordningen i gruppen 

och barnens möjligheter till lärande. För det enskilda barnet som inte alltid ses 

anpassa sig till den kollektiva ordningen, tycks barngruppens disciplinering 

verka genom att barnet blir någon som gruppen inte räknar med. Det förefaller 

som att barnet positioneras negativt och att barnets kunnande inte tillvaratas 

av gruppen.  

För läraren uppstår ett problem. Hon skildrar att hon intar en förhållandevis 

tillbakadragen position under klassrådet, för att samtliga barn ska få utrymme 

att yttra sig. Samtidigt blir det enskilda barnets röst inte hörd i gruppen. Lära-

ren söker att hantera problemet genom att bekräfta barnets yttranden inför 

gruppen: 

Lärare: Jag försöker få hans position och .. /…/ Det är det jag tänker på hela 
tiden just under de här stunderna. Till exempel, jag håller med om vad han sa 
lite grann så här: ”Nu tycker jag vi ska lyssna på det förslaget som kom därifrån. 
Det tyckte jag var bra.”  
Maria: /…/ vad händer då?  
Lärare: /…/Jag känner nu att jag har flera av de här som förut inte har sagt så 
mycket, som börjar att tänka efter och faktiskt så att nu är vi väl där igen. [Lä-
raren återger barns yttrande] (ändrar tonläge till uppfordrande): ”Ska vi inte 
göra? Hade vi inte ett bra förslag? Hur ska vi göra med det där förslaget?” Det 
börjar att komma [att barnet blir lyssnat på].  
(Träff nio, 2011-12-01) 

 

Läraren verkar eftersträva att influera barngruppen till att värdesätta barnets 

yttranden. För detta ändamål använder läraren sig av gruppen som en publik 

arena. Hon synliggör sin värdering av barnets uttalanden för gruppen och en 

uppmaning riktas mot gruppen att lyssna på barnets yttranden. I lärarens be-

rättelse tydliggörs också spänningar mellan det kollektiva och det individu-

ella. Det är just kollektivet, barngruppen, som avfärdar individen, det aktuella 

barnet, men kollektivet ses också som en möjlighet för läraren att förändra 

individens position. Följaktligen utgör barngruppen på en och samma gång 
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problemet som dess lösning. Emellertid verkar barngruppen vara en kompli-

cerad arena för läraren att använda sig av. Visserligen har hon möjlighet att 

inför gruppen uttala sig i positiva ordalag om det enskilda barnets yttranden. 

Men läraren ser det inte som möjligt att bekräfta barnets yttranden hur som 

helst:  

Jag försöker liksom lite hela tiden vara där och få bekräftat på olika sätt. Jag 
tänker att jag kan inte alltid räcka upp handen så här: ”Jag håller med!” För det 
blir ju bara dumt också. Utan det blir blickar och tummen upp och sådant där. 
Och det blir åt alla som säger någonting som jag håller med om. Så får väl .. 
Men det är just i den situationen, så hur ska jag höja hans position så att de 
andra faktiskt lyssnar på allt det vettiga som han säger? 
(Träff nio, 2011-12-01) 

 

Också i denna beskrivning om hur läraren hanterar den aktuella situationen, 

blir spänningar mellan det kollektiva och det individuella synliga. Å ena sidan 

möjliggör barngruppen att läraren kan bekräfta barnet på ett synligt sätt inför 

de andra barnen, å andra sidan skapas det gränser i barngruppen för lärarens 

agerande. Läraren menar att hon inte enbart kan bekräfta det aktuella barnets 

yttranden, utan att hon även behöver bejaka andras uttalanden. Detta kan ses 

som att hon söker undvika att behandla det aktuella barnet alltför olikt övriga 

barn. Lärarens tycks förmoda att ett alltför omfattande bekräftande av det en-

skilda barnets yttranden, skulle kunna uppfattas negativt i barngruppen.  

I cirkelsamtalen framträder även utövandet av ledarskapet som ett subtilt 

ledarskap framförallt genom att barnet reglerar sitt eget agerande. Detta bely-

ses i följande avsnitt. 

 

Att främja det kollektiva och individuella genom individen: Ett subtilt utö-

vande av ledarskapet förstås som att lärarna strävar efter att möjliggöra lä-

rande och disciplinering genom barnets självdisciplinering. Utifrån cirkel-

gruppens berättelser och samtal tycks ledarskapets utövande verka genom att 

det enskilda barnet själv reglerar sitt agerande i barngruppen till att rymmas 

inom vissa gränser. Detta kan formuleras som lärarnas strävanden efter att 

främja det kollektiva och det individuella genom individen.  

För att barnet ska reglera sitt agerande till att rymmas inom de gränser som 

lärarna ser som relevanta, förefaller de sträva efter att påverka barnens före-

ställningar och värderingar: 

Jag har ju jobbat väldigt mycket med att få med mig gruppen till vad det är för 
ramar som gäller, för att få dem själva att vilja ha de ramarna i klassen liksom, 
så att det blir ett lugn. /…/ Och det tycker jag är ledarskap att man känner det 
här: Nu är det här en grupp som jobbar ihop mot något. Man har dem och det 
landar. 
(Träff tre, 2011-03-17) 
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Därmed är det snarare barnets föreställningar och värderingar som blir före-

mål för disciplinering än barnets agerande. Mer konkret kan barnets självdi-

sciplinering förstås som att den verkar genom att barnet införlivar en föreställ-

ning om att barnet vistas i skolan med grund i sitt eget bästa:  

Ja, att man [barnet] kan känna att det är för min [barnets] egen skull. Liksom 
inte att man ska vara tyst och sitta stilla för min [lärarens] skull. /…/ Och det 
här liksom att man ska lära sig olika saker, jag tänker få dom att tänka att är det 
för min [lärarens] skull eller för din [barnets] skull man går i skolan?  
(Träff sex, 2011-09-08) 

 

Även i cirkelgruppens framställningar som rör det subtila ledarskapet, som 

verkar genom barnets självdisciplinering, träder spänningar fram mellan det 

kollektiva och det individuella. Barnet uppges behöva reglera sitt agerande för 

sitt eget bästa. Samtidigt innebär barnets självdisciplinering att läraren inte 

nödvändigtvis behöver ägna sig åt det enskilda barnet i stunden. Om de en-

skilda barnen i gruppen reglerar sitt eget agerande anser lärarna att det kan bli 

möjligt att ägna sig åt enskilda barn: 

Ja, men alltså förut, så var jag ju lite mer (ändrar tonläge till skarpt): ”Jaha och 
nu vet ni (gör ljud)!” Lite så här kanske. Och nu kan man slå sig ner hos någon 
och på mycket mera sätt liksom och prata. Alltså vi har kommit till det där läget 
att man kan bli lite närmare nu för jag behöver inte kika överallt, utan jag kan 
ge var och en mera tid på något vis. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

Att enskilda barn reglerar sitt agerande kan alltså förstås som att det möjliggör 

att lärarna kan ägna sig åt de enskilda barnen. Cirkelgruppen ser detta som 

betydelsefullt för att möjliggöra lärande. En av lärarna exemplifierar att det i 

hennes barngrupp i grundskolan, föreligger stora skillnader i förståelsen av ett 

specifikt ämnesinnehåll. För att läraren ska kunna skapa möjligheter för ’alla’ 

barns lärande anser hon sig behöva ägna mer tid åt några av barnen än åt andra: 

Lärare 1: Vi håller på med procent i skolan. Och då har jag ju några som har 
väldigt svårt och så har jag vissa, ja det är busenkelt, som bara glider igenom 
alltihop. Och då är det jättefrustrerande för jag menar kunde.. (mumlar ohör-
bart). ”Men Anna [fingerat namn på läraren] inte så abstrakt, de förstår inte. 
Vänta till högstadiet” [gör sig till tolk för kollega]. Jag känner, jag kan ju inte 
nöja mig med att de ska vänta till högstadiet. Då är det inte mitt problem längre 
men, det känns ju inte okej mot de där eleverna. /…/ För om jag håller på lite 
till med dem och procent så kanske de [lär sig]! Men då ska jag ju ha hela grup-
pen självgående och jag ska kunna sitta med de här två. För någon mer person 
finns det ju inte. Och hur ska jag lösa det? 
 (Träff tre, 2011-03-17) 

 

Spänningar mellan det kollektiva och det individuella blir tydliga i lärarens 

yttrande. Kollektivets, barngruppens enskilda barn behöver klara att reglera 
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sitt agerande och utföra sina arbetsuppgifter på egen hand, för att läraren ska 

kunna ge några av barnen enskilt stöd. Emellertid verkar inte barnen discipli-

nera sig tillräckligt till en ändamålsenlig ordning. Läraren ser det som kom-

plicerat att ge enskilda barn det stöd som de anses vara i behov av. Därmed 

framträder en motsättning mellan kollektivet – dess individers otillräckliga 

självdisciplinering – och individers behov av enskilt stöd. 

Det subtila ledarskapet framstår både som önskvärt och som problematiskt. 

Lärarna, framförallt i förskoleklassen och i grundskolan, möter ett kollektiv 

av barn som består av ett relativt stort antal individer. Det är följaktligen 

många barn som samtidigt behöver reglera sitt agerande för att lärarna ska 

kunna ägna sig enskilt åt vissa barn. Om alltför många barn i gruppen inte 

disciplinerar sig själva, uppfattar lärarna detta som ett problem. Lärarna före-

faller eftersträva att hantera detta problem genom att över tid förmå barnen att 

minska sin efterfrågan på lärarens ledning.  

I mötet med nya barngrupper verkar lärarna anta att de behöver leda sina 

barngrupper på ett mer direkt sätt, vilket en av lärarna exemplifierar i en be-

skrivning av sitt möte med en ny barngrupp i förskoleklassen. I barngruppen 

ägnar sig en del av barnen åt att brottas, men läraren hävdar att leken inte är 

lustfylld för samtliga av barnen. Läraren försöker stävja barnens agerande ge-

nom att leda ”ganska hårt”: 

Och när det är som värst brukar jag stoppa upp. Då brukar jag fråga (ändrar 
tonläge): ”Märker ni nu vad som händer i den här leken? Är det här någon lek? 
Och du som ligger underst Tycker du, känns det bra för dig?” /…/ Så får man 
ta en diskussion kring det. Om och om och om igen. Flera gånger per dag så 
klart då. /…/ Men det är ett oerhört jobb. /…/ Man kan inte släppa dem. Man 
måste finnas där hela tiden. /…/ Jag leder ganska hårt, tycker jag. /…/ Jag styr 
upp. 
(Träff sex, 2011-09-08) 

 

Efter att tid förflutit på terminen förefaller lärarna se det som önskvärt att bar-

nen kan ledas på ett mer indirekt sätt, det vill säga att barnen själva ska kunna 

reglera sitt agerande. Lärarna tycks därmed förutsätta att barnen inte behöver 

en direkt typ av ledning efter en viss tid. En av lärarna menar att när hon och 

barnen lärt känna varandra och när barnen lärt sig rutinerna kan hon ”släppa 

på inramningen”: 
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När jag tog över en trea /…/ så var jag ganska inne på, ja men det här handlar 
om rama in dem lite först. /…/ Någonstans i precis slutet av november, då 
märkte jag, då landade det. Och så nu är jag i det här läget att jag liksom kan 
släppa på inramningen för att de vet precis vad som gäller inom den här inram-
ningen. De kan gå tillbaka till den och man kan diskutera – ”du vet väl vad du 
har att göra” – på ett helt annat sätt. /…/ Ja, vi har lärt känna varandra och de 
har fått in de här små (mumlar, ohörbart) rutiner på något vis. Jag får inte alls 
lika många frågor nu (ändrar tonläge till uppfordrande): ”Vad ska jag göra nu?” 
För det vet de.  
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

Av lärarens beskrivning framgår att hennes ledning inte verkar efterfrågas i 

lika stor utsträckning som tidigare, vilket hon ser som något positivt. Dock ger 

hon uttryck för att barn som skulle kunna klara sig själva efterfrågar hennes 

ledning. Läraren menar att antingen kan barnen själva ta reda på vad de ska 

göra, eller så vet barnen egentligen vad de ska göra: 

Ja, det här som jag vill komma med min inramning ifrån början. Det här ganska 
strikt, det här gäller. Urtydlig hela tiden med det här att så fort de [barnen] kom-
mer: ”Vad ska jag göra nu?” ”Jag tror att du kan titta någonstans. Och kolla det 
själv va, istället för ..” Så nu får jag inte det här, de som kommer och pickar på 
mig: ”Vad ska jag göra nu?” Alltså, det är färre, mycket färre och de vet. Jag 
kan bara titta på dem eller säga: ”Tänk!” (viskar): ”Ja, ja, ja”. De vet precis 
liksom: ”Ja just ja”. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

I lärarens yttrande synliggörs spänningar mellan individers självdisciplinering 

och barnets individuella behov av lärarens enskilda uppmärksamhet och stöd. 

För att läraren ska kunna rikta sin uppmärksamhet mot enskilda barn och ge 

dem stöd behöver de andra barnen i gruppen disciplinera sig själva. De övriga 

barnen behöver klara att utföra sina arbetsuppgifter utan att läraren ägnar sig 

direkt åt barnen. Med andra ord uppstår ett problem om alltför många barn 

samtidigt efterfrågar lärarens uppmärksamhet.  

Läraren i ovanstående samtalsutdrag verkar lösa det uppfattade problemet 

– att alltför många barn påkallar hennes uppmärksamhet – genom att influera 

de enskilda barnens föreställningar om att hennes ledning i situationen är onö-

dig. Samtidigt som läraren uppmanar barnen att klara sig själva, återger hon 

sina strävanden efter att ägna sig åt enskilda barn. Lärarens agerande tycks 

handla om att hon i stunden eftersträvar att ägna sig åt, vad hon antar vara 

’rätt’ barn.  

Lärarna verkar hantera situationer där många barn efterfrågar deras ledning 

och stöd, men det framstår också som att lärarna kan se dessa situationer som 

mer svårhanterbara över tid. Lärarna verkar förvänta sig att samtliga barn ska 

disciplinera sig själva till en ordning, men en av lärarna i grundskolan exemp-

lifierar att förväntningarna inte uppfylls: 
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Men det var liksom ett pick och man fick liksom inte att nu sitter vi här, nu gör 
vi så här. Och få in de här små, små rutinerna som är jätteviktiga. Och även om 
hur mycket man försökte så satt de aldrig. För det hände alltid saker och det var 
alltid någon som gjorde någonting annat. Och även om man hade sagt att jag 
vill att ni sitter ner och räcker upp handen så kommer jag, så fort jag kan. Så 
var det ändå någon som kom och pickade: ”Vad ska jag göra nu, vad ska jag 
göra nu?”  
(Träff sex, 2011-09-08) 

 

Motsättningen mellan de enskilda barnens självdisciplinering och de enskilda 

barnens behov av stöd, i ovan beskrivna situation, inte ha försvunnit över tid. 

Spänningar mellan det kollektiva och det individuella blir tydliga i berättelsen. 

Flera av barnen i gruppen tycks inte disciplinera sitt agerande till en ordning 

där lärarens stöd efterfrågas på ett visst sätt – barnen ska sitta stilla och tysta 

samt räcka upp handen. Denna ordning är tänkt att möjliggöra att läraren kan 

ge stöd till barnen i en viss turordning. Att en del av barnen inte disciplinerar 

sitt agerande, verkar försvåra lärarens möjligheter att ge barn enskilt stöd. Om 

läraren ägnar sig åt ett enskilt barn kan andra barn komma att pocka på hennes 

uppmärksamhet. I och med att flera barn uppges efterfråga lärarens stöd sam-

tidigt, ställs hon inför dilemmat: Vem eller vilka barn ska hon ägna sig åt re-

spektive vem eller vilka barn ska hon inte ägna sig åt i stunden? Att ge stöd, 

enligt den turordning läraren ser som eftersträvansvärd, blir inte möjligt, ef-

tersom inte samtliga barn disciplinerar sitt agerande efter denna ordning.  

Spänningar mellan snäva och vida gränser 

Lärarna talar om ledarskapet som att de upprätthåller olika gränser för olika 

barns agerande. Gränserna beskrivs som både mer snäva och mer vida, för 

barn som uppfattas vara i svårigheter för att lära sig och delta i aktiviteter än 

för andra barn. 

Liksom i det föregående undertemat framstår ledarskapet som att lärarna 

behöver hantera komplexa situationer. Dessa handlar i detta undertema om att 

lärarna behöver överväga hur enskilda barns handlingar ska influeras för att 

möjliggöra deras samt andra barns lärande och disciplinering. Lärarnas erfa-

renheter talar för att samtliga barn i barngrupperna inte är i behov av samma 

slags ledning.  

Vad ledarskapets utövande kan innebära, när snävare gränser skapas för ett 

barns handlingar i relation till andras handlingar i gruppen, exemplifieras ge-

nom följande berättelse. Läraren söker möjliggöra att ett så kallat tystlåtet barn 

deltar i ett samtal i lärarens barngrupp i förskoleklassen. Läraren beskriver 

barnet som att hon dels är kunnig; barnet har mycket att berätta om. Dels ser 

läraren att barnet är i behov av särskilt stöd för att tala. Läraren söker förmå 

barnet att dela med sig av sina erfarenheter, och läraren tycks anta att hon 

behöver leda barnet på ett mer konkret sätt än övriga barn. Till skillnad mot 

övriga barn, föreslår läraren ett specifikt innehåll för barnets talande. Hon upp-

muntrar barnet att berätta om sina kaniner:  
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Jag förbereder henne före samlingen eller lektionen: ”Idag så kommer vi att 
prata om det här. Tänk på det här! Vad har du att berätta om det här? Du har ju 
jättemycket att berätta om. Du kan ju berätta om dina kaniner till exempel.” 
Och då får hon förbereda sig mentalt vad hon ska göra. /…/ När vi kommer till 
henne då har hon tänkt till. Då tar hon sats och så: ”Jag har två kaniner!” Som 
liksom luften åkte ur henne, hon är så lycklig att hon har berättat. Då kan de 
andra [barnen säga]: ”Vad heter de?”  
(Träff fyra, 2011-04-07) 

 

I den återgivna situationen träder spänningar fram i ledarskapets utövande 

mellan snäva och vida gränser. Å ena sidan kan lärarens ledning ses som att 

den verkar mer begränsande för barnets utrymme att dela med sig av erfaren-

heter, i jämförelse med de vidare gränser som skapas för de övriga barnens 

talande. Å andra sidan tycks de snävare gränserna möjliggöra att barnet gör 

sin röst hörd i samtalet. Med andra ord kan ledningen av det enskilda barnet 

på en och samma gång ses som begränsande och möjliggörande för barnets 

deltagande i aktiviteten.  

Vad det kan innebära att läraren utövar ledarskapet så att vidare gränser 

skapas för ett enskilt barn att agera inom än för andra, konkretiseras genom 

följande berättelse. Under en samling i en förskoleklass är läraren placerad 

mitt emot barnen som sitter i en halvcirkel. Ett av barnen sitter vid sidan av 

halvcirkelformationen. Medan de andra barnen tycks rikta sina blickar mot 

läraren, bygger barnet med klossar och dess blick verkar riktas mot klossbyg-

gandet. Läraren kommenterar inte klossbyggandet utan låter barnet fortsätta. 

Hon verkar antar att barnet inte förstår vad hon och de övriga barnen pratar 

om, eftersom barnet är ’ny’ i barngruppen och inte talar svenska. Klossbyg-

gande förmodas underlätta för barnet att sitta stilla och närvara i samlingen. 

Lärarens agerande kommenteras i cirkelgruppen: 

Lärare 1: Ja, men han [barnet] kanske behöver ha det här i händerna när det är 
så pass mycket nytt för honom. Så kan det här med att hålla på med någonting 
hjälpa honom att lyssna. /…/ 
Lärare 2 (läraren i den aktuella barngruppen): Skulle jag ta av honom [klos-
sarna] då skulle han springa runt. Så att jag gör inte det utan jag är glad att han 
finns där. Och så snappar han upp det han snappar upp. Och så brukar jag sätta 
mig med honom lite extra efteråt eller så, när det är lugnt. 
(Träff fyra, 2011-04-07) 

 

Också i detta resonemang träder spänningar fram i ledarskapets utövande mel-

lan snäva och vida gränser. Å ena sidan verkar läraren i den aktuella barngrup-

pen förvänta sig att barnen i gruppen ska sitta förhållandevis stilla och rikta 

sina blickar mot läraren för att lärande ska möjliggöras och ordningen upprätt-

hållas. Å andra sidan tillåts det enskilda barnet bryta mot denna ordning ge-

nom klossbyggandet. Det är just det brott mot ordningen som byggandet in-

nebär, som förmodas möjliggöra barnets närvaro vid samlingen. Med andra 

ord illustreras att lärarens utövande av ledarskapet på en och samma gång 
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skapar vida gränser inom vilka barnet tillåts att bryta mot den kollektiva ord-

ningen och möjliggöra att barnet disciplineras till ordningen. 

Att sätta gränser – men vilka? 

Det framstår som att lärarna behöver överväga om de i olika situationer ska 

utöva ledarskapet så att gränserna för barns handlingar snävas in eller om barn 

ska ges vidare gränser för att agera mer ’fritt’. För att lärarna ska kunna göra 

sig en bild av hur barnens handlingar bör influeras, tycks lärarna eftersträva 

att kontrollera om handlingarna möjliggör eller inte möjliggör lärande. På 

samma gång verkar det inte möjligt att kontrollera vad barnens ageranden in-

nebär och vad de leder till. Lärarna kan inte helt förutsäga om barnen lär sig 

det som ses som relevant och när de i så fall lär sig: 

Vi kan inte veta när barnet lär sig. Det kanske lär sig när det sitter och tittar ut 
genom fönstret. Drömmer sig bort liksom. Det är kanske då det händer. 
(Analysträff, 2014-05-12) 

 

Lärandets oförutsägbarhet skapar ett dilemma. Det blir inte möjligt för lärarna 

att kontrollera om barns handlingar som inte verkar ändamålsenliga, som ex-

empelvis barns pratande sinsemellan, verkligen bör ses på ett sådant sätt. En 

av lärarna beskriver att hon ställs inför bryderiet om hon ska tillrättavisa bar-

nen eller om de ska få fortsätta att prata: 

Och sedan kan man ju tycka, ja men nu håller de på och pratar där borta i hörnet 
och så försöker man [ta reda på] vad är det de pratar om? Och så går man liksom 
dit litegrann. Och så vet man så här att pratet sprider sig. Så har man ett val. 
Vad gör jag nu? Är det jobbet [innehållet i barnens talande] eller är det något 
annat? Och alla gånger så hinner man inte känna av det utan då säger man 
snabbt, i alla fall gör jag det. (Ändrar tonläge till skarpt): ”Nu får ni vara tys-
tare!” De kanske hade en jättebra diskussion. Men det [tillsägelsen] är för att 
någon ska ha en harmoni, ett lugn i klassrummet för att det ska fungera.  
(Träff fyra, 2011-04-07)  

  

Att ledarskapet utövas så att gränser för barnens handlingar snävas in, i form 

av att läraren tillrättavisar barnens pratande, kan motverka att de pratar om 

något som verkar irrelevant och störande för deras lärande. Därigenom kan 

det också motverka att pratandet sprider sig i barngruppen och att oordning 

uppstår. Samtidigt kan vidare gränser för att prata möjliggöra att barnen kan 

tala med varandra på ett sätt som främjar deras förståelse och intresse för det 

de arbetar med. Därmed kan vida gränser bidra till att möjliggöra lärande. Lä-

raren kan inte säkert veta vad barnen talar om. De ”kanske [emfas tillagd] hade 

en jättebra diskussion”, som hon formulerar det. Uttalandet indikerar att lära-

ren inte hinner ”känna av” vad barnens pratande innebär. Med andra ord tycks 

hon anta att det är möjligt att skapa en bättre känsla för situationen än vad hon 

i stunden där och då, tycker sig ha. Emellertid ser läraren sig inte ha tid till 
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detta utan ett snabbt agerande är nödvändigt för att inte ordningen i barngrup-

pen ska riskeras. Förutom att läraren i stunden inte kan förutsäga vad barns 

pratande leder till för deras lärande, kompliceras situationen av att hon behö-

ver ta ställning till hur barnens pratande kan komma att influera övriga barns 

agerande i gruppen.  

Också i ett annat dilemma om hur ledarskapet kan och bör gestaltas kom-

mer spänningar mellan snäva och vida gränser till uttryck. Cirkelgruppen tar 

del av en filmsekvens från en av lärarnas genomgångar av ett ämnesinnehåll i 

historia i en barngrupp i grundskolan. Genomgången består av att läraren 

ömsom återger en berättelse och ömsom ställer frågor till barnen. Under tiden 

rör sig ett av barnen ideligen vid sin arbetsplats samtidigt som barnet kom-

menterar och ställer frågor på vad som ses som ett ändamålsenligt sätt. Läraren 

ställs inför dilemmat om hon ska uppmana barnet att sitta mer stilla, för att 

inte riskera att andra barn störs, eller om barnet ska tillåtas att röra sig i den 

omfattning han gör. Läraren väljer det senare alternativet och hennes agerande 

ger upphov till funderingar i cirkelgruppen: 

Lärare 1: Först så känner jag hur det liksom bara i mig alltså (ändrar rösten till 
viskande): ”Sitt still!” Men ändå så var ju han hela tiden den som var med och 
.. [Läraren återger barnets yttranden]: ”Vet ni vad örter? Det är ju gott!” Han 
hade full koll hela tiden. 
Lärare 2: Vad kan vi lära oss av det, känner jag? /…/ Vi skäller och vi gnäller 
hela tiden på de här [barnen] som hela tiden rör sig. Men de har ett oerhört 
rörelsebehov. Men de lyssnar. När man kollar av de här eleverna sedan, ofta är 
de killar, så har de full koll på vad vi har gjort och vad vi har sagt och varför vi 
ska göra [det som ska göras]. För ibland då växer ju hornen ut och så säger man 
(ändrar tonläge till skarpt): ”Och Kalle, vad var det vi skulle göra idag, då!”  
Lärare 1: Så dels är det liksom oron över tänk om att du [barnet] inte lyssnar 
nu för jag tycker att den här berättelsen [syftar på genomgången] är rätt så bra. 
Och sedan att det [barnets rörliga agerande] ska sprida sig. Men också kanske 
det här att man har rätt och vara den man är. Men man behöver också träna på 
att ibland måste man ta av sig skorna oavsett vad man tycker. Så bara gilla läget. 
Och ibland så tycker jag att vi tappar bort det lite grann i skolan. /…/  
Lärare 3: Att alla ska få vara som de är, individualister? 
Lärare 1: /…/ Jag tror att någon mix av det [individuella och anpassning till 
gruppen] är väl kanske bra. Och sedan om jag [gör sig tolk för ett barn] klarar 
av att sitta med kulor och så här och ändå vara jättefokuserad … men så kanske 
inte någon annan klarar det. Så börjar hon undra [gör sig till tolk för ett annat 
barn]: ”Hur många liv har den där kulan?” Och då är hon borta ur berättelsen 
direkt.  
(Träff sju, 2011-10-07)  

 

Cirkelgruppen uttrycker olika uppfattningar för hur ledarskapet bör gestaltas 

och uppfattningarna tycks ta sin grund i olika antaganden och spänningar mel-

lan snäva och vida gränser framträder. Å ena sidan menar några i gruppen att 

läraren behöver snäva in gränserna för barnets handlingar. Läraren bör till-

rättavisa barnet, eftersom andra barn antas bli störda av barnets agerande. 
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Detta agerande ses som ett uttryck för individualism och brist på anpassning 

till ordningen i barngruppen. Snävare gränser för barnets handlingar förmodas 

motverka en sådan individualism. Relevansen i ledarskapets utövande, verkar 

ta sin grund i ett antagande om vad som ses som barngruppens bästa. Å andra 

sidan uppfattar andra i cirkelgruppen det som ändamålsenligt att ge barnet vi-

dare gränser för att agera, eftersom barnet antas vara i ett större behov att röra 

sig än andra barn. Lärande kan möjliggöras för barnet och övriga barn, även 

om barnet ideligen rör sig. Det enskilda barnets behov sätts i förgrunden och 

det ses som relevant att ge barnet vida gränser att agera inom. Hur cirkelgrup-

pen ser på dilemmat om hur ledarskapet bör gestaltas i situationen, förefaller 

handla om hur lärarna förstår barnets och barngruppens möjligheter till lä-

rande. Lärarnas antaganden verkar grunda sig på vari behov består, vems eller 

vilkas behov som bör sättas i förgrunden och om det uppstår motsättningar 

mellan barnets och övriga barns behov i barngruppen. I cirkelgruppens reso-

nemang framstår spänningar mellan snäva och vida gränser sammanflätade 

med spänningar mellan det kollektiva och det individuella.  

Spänningar mellan asymmetri och ömsesidighet  

Också spänningar mellan asymmetri och ömsesidighet träder fram i cirkelsam-

talen om ledarskapets utövande. Ledarskapets utövande kan dels förstås som 

kännetecknat av asymmetri, i och med att det är lärarna som definierar vilka 

handlingar och aktiviteter som är ändamålsenliga för det lärande lärarna ser 

som relevant. Vidare initierar och sätter lärarna ramar för de aktiviteter som 

de strävar efter att samtliga barn ska delta i. Dels kan ledarskapets utövande 

förstås som präglat av ömsesidighet. Både lärarna och barnen påverkar vilka 

handlingar som blir möjliga att utföra respektive vilka handlingar som omöj-

liggörs i stundens möten mellan läraren och barnen. Vad lärarnas utövande av 

ledarskapet mer konkret kan innebära i sammanhanget, exemplifieras genom 

följande berättelse.  

En av lärarna beskriver att ett barn i hennes barngrupp visar ledsamhet un-

der den större delen av sin vistelse i förskolan. Barnet har skrivits in för några 

månader sedan men ledsamheten kvarstår. Läraren blir avvisad när hon försö-

ker trösta. Att förändra situationen och få barnet att sluta gråta samt delta i 

aktiviteter verkar mycket komplicerat. Det är även svårt för läraren att genom-

föra gemensamma aktiviteter i barngruppen över huvud taget. Synnerligen 

problematiskt tycks det vara att genomföra en samling i gruppen, då det är 

tänkt att barnen ska sjunga, leka och äta en frukt. Denna aktivitet skildrar lä-

raren som värdefull för barnens lärande av det svenska språket, för att barnen 

ska uppleva gemenskap med varandra och för att läraren ska ’se alla’ barn. 

Samlingen framstår också som disciplinerande. Barnen ska exempelvis pla-

cera sig på vissa platser i rummet och den samtidiga sången i gruppen ger inte 

utrymme för att barnen kan agera hur som helst. När barn till exempel skriker 

eller gråter högljutt blir detta störande. Läraren behöver visa det gråtande bar-
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net uppmärksamhet och omsorg. Samtidigt har läraren intentionen att genom-

föra en samling i barngruppen, vilken omöjliggörs genom barnets ledsamhet. 

Läraren behöver således hantera en komplex situation. 

Spänningar mellan asymmetri och ömsesidighet i lärarens utövande av le-

darskapet är påtaglig i berättelsen. Det är läraren som initierar och definierar 

barnets deltagande i samlingen som ändamålsenligt för att möjliggöra ett visst 

lärande. Därmed utgör lärarens föreställning om aktivitetens relevans grunden 

för den påverkan hon eftersträvar att utöva. Samtidigt kan inte läraren närma 

sig det aktuella barnet på det sätt läraren önskar. När läraren försöker trösta 

barnet tycks barnet visa motstånd genom att högljutt gråta och visa ilska. Lä-

raren tillåts alltså inte av barnet att komma alltför nära.  

Situationen kompliceras ytterligare av att läraren upplever att hon och bar-

net inte förstår varandra. De talar olika språk. Samtidigt skildrar läraren att när 

barnets gråt avbryts, möts de i ett ömsesidigt talande:  

Så kan barnet ju glömma av det där [ledsamheten] en stund och sedan säger hon 
något på sitt språk [angivet språk ersatt med ospecificerat uttryck]. Sedan tittar 
hon på mig. ”Jaa”, säger jag! Och så fortsätter hon. ”Visst är det så [säger lära-
ren]!” Jag har ingen aning om vad hon säger. Och du får inte ta i henne.  
(Träff sex, 2011-09-08) 

 

I berättelsen är spänningar mellan asymmetri och ömsesidighet tydliga. Å ena 

sidan är det läraren som strävar efter att trösta barnet, stå för omsorgen och att 

influera barnet till att delta i samlingen. Å andra sidan kan inte läraren trösta 

barnet eftersom barnet inte låter sig tröstas. Läraren och barnet tilltalar och 

besvarar varandras talande och deras blickar möts men de verkar inte förstå 

varandra. Läraren får inte placera sig nära barnet eller hålla om barnet. Såväl 

lärarens som barnets handlingar kan förstås som att de influerar hur ledar-

skapet utövas, vilket tycks få till följd att läraren inte kan utöva det inflytande 

hon önskar. Att ledarskapet genomsyras av ömsesidighet förefaller i detta fall 

motverka lärarens strävanden efter att ge barnet den omsorg barnet uppfattas 

vara i behov av. Därmed tycks även lärarens möjligheter att influera barnet att 

delta i samlingen, som är tänkt att möjliggöra lärande, motverkas.  

En grund till den asymmetri som kommer till uttryck i berättelsen är att 

läraren och barnet vistas på förskolan utifrån olika grunder. Till skillnad från 

läraren är barnet tvunget att vistas där trots sin ledsnad. Cirkelgruppen verkar 

anta att den tvingande grunden för barnets vistelse har betydelse för barnets 

förståelse av situationen: 

Du har ju en vision fortfarande att ha en samling. /…/ Hur gör man liksom när 
det är konstant gråt? /…/ Jaa, för att man [barnet] inte vet varför man är där. 
/…/ Men att få den här förståelsen och nå fram. Ja men vi måste ju göra det här 
för att vi ska nå målen och att hon ska bli trygg. 
(Träff sju, 2011-10-07) 
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Läraren framställer sitt ansvar och ett ”måste”, att möjliggöra att barnet ska 

känna trygghet och att barnet ska delta i aktiviteter. Samtidigt kan inte läraren 

”nå fram” till barnet. Barnet uppges inte förstå varför hon behöver vistas på 

förskolan. Lärarens och barnets förståelse för vad som är meningsfullt skiljer 

sig åt och därmed träder en oenig grund fram för det läraren strävar efter att 

leda barnet mot. Läraren kan helt enkelt inte leda barnet mot något som barnet 

värjer sig mot. Eftersom barnet influerar vilka handlingar som möjliggörs i 

situationen förefaller läraren inte kunna realisera sina intentioner. Spänningar 

mellan asymmetri och ömsesidighet framträder som en konflikt mellan lära-

rens tolkningar av det ansvar samt de krav som ställs på henne och det hand-

lande som blir möjligt i det konkreta mötet mellan läraren och barnet.  

I följande berättelse framstår det som att spänningar mellan asymmetri och 

ömsesidighet i ledarskapets utövande, tar sin grund i lärarens och barnets 

skilda positioner. Läraren skildrar att ett av barnen i hennes barngrupp i grund-

skolan, ofta stör övriga barn genom att högljutt prata och vandra runt i klass-

rummet när barnen arbetar med individuella arbetsuppgifter. Barnet tycks inte 

delta i aktiviteten på ett sätt som möjliggör lärande och barnets agerande upp-

ges även inverka negativt på andra barns möjligheter till lärande. Läraren han-

terar situationen genom att söka förmå barnet att ta en paus och lämna rummet 

en stund. Enligt lärarens framställning var hon och barnet till en början över-

ens om detta och barnet gick då ut en stund och gjorde något annat, för att 

sedan komma tillbaka. Detta var läraren och barnet till en början överens om 

och barnet gick då ut en stund och gjorde något annat, för att sedan komma 

tillbaka. Över tid förändras situationen och numera uppfattar läraren att barnet 

visar ovilja mot att lämna rummet: 

Och då i början då var det ballt och roligt när vi kom på det där då. Men nu, 
tyvärr så ser han det som ett misslyckande när han blir erbjuden det [att lämna 
rummet]. /…/ Men det är hans egna gamla erfarenheter [från en annan skola]. 
Han har också blivit utskickad tidigare liksom när han har varit orolig, förstår 
du? Så här (förändrar rösten till skarp): ”Ut!” Och då blir det väl det. Vi har 
pratat liksom att det är helt okej för mig att gå ut och göra någonting, så att du 
[barnet] orkar sitta. Ibland tar han det, men väldigt, väldigt sällan.  
(Träff sju, 2011-10-07) 

 

Barnets förändrade inställning till att lämna rummet relaterar läraren till för-

modade problematiska möten mellan barnet och en annan lärare. Därigenom 

blir den nuvarande läraren opersonlig och representerar en överordnad posit-

ion med makt att utestänga barnet från barngruppen. Asymmetrin i lärarens 

utövande av ledarskapet blir därigenom påtaglig. Samtidigt tycks lärarens 

överordnade position inverka negativt på möjligheterna att utöva inflytande 

på barnets handlingar. Läraren kan inte nå samförstånd med barnet om hur 

barnet bör agera. Ömsesidigheten i ledarskapets utövande synliggörs: Barnet 

kan inte disciplineras just på grund av att barnet inte låter sig disciplineras.  
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Hittills har spänningar mellan asymmetri och ömsesidighet i ledarskapets 

skildrats som att de kommer till uttryck i komplexa situationer, där ledarskapet 

präglas av begränsningar. Emellertid framstår också spänningar som möjlig-

görande. 

En del av lärarnas beskriver möten med barnen som känslosamma, vilket 

följande berättelse är ett exempel på. En av lärarna möter, i sin barngrupp i 

grundskolan, ett barn som visar stor ledsamhet. En nära anhörig till barnet har 

avlidit. Läraren strävar efter att tillgodose barnets uppfattade behov av omsorg 

och tröst i stunden och att på en och samma gång leda undervisningen för de 

andra barnen i barngruppen. Läraren frångår den planerade lektionen och ini-

tierar ett gemensamt samtal i barngruppen om döden: 

Lärare 1: Häromdagen det var en elevs mormor som hade dött. Ja, men det gick 
ju inte att ha lektionen och den tanken som jag hade haft. Utan vi satt då i den 
cirkeln i 40 minuter och pratade om döden och hur man upplever döden. När 
man också [pratade om] vad händer efter döden. Och vi kom in på religioner 
och vi kom in på vad man tror. Och vi kom in på hur det känns att förlora [nå-
gon]. Och alla satt som små ljus och var engagerade. Och den här tjejen satt och 
grinade och grinade. Och jag grinade. Och [jag] hade henne i knät till slut. Och 
alla satt där så lugnt. Alltså, där hade vi, vi hade ju kunnat fortsätta [med annat]. 
Lärare 2: Och känslor, medlidande, empati, att sätta sig in i någon annans 
känsla. 
(Träff nio 2011-12-01) 

 

I berättelsen framträder spänningar mellan asymmetri och ömsesidighet i le-

darskapets utövande i mötet mellan läraren, det enskilda barnet och barngrup-

pen. Det är lärarens uppgift att möta det enskilda barnets behov av tröst och 

det är barnet som är den behövande. Vidare ansvarar läraren för att leda under-

visningen för samtliga barn i barngruppen. Lärarens utövande av ledarskapets 

kan således förstås som asymmetriskt. Samtidigt möjliggör lärarens ansvar för 

att planera innehållet att frångå planeringen, för att möta barnets behov av 

tröst. Läraren formulerar detta som ”vi hade ju kunnat fortsätta [med annat]”. 

Ledarskapet kan också ses om präglat av ömsesidighet. Läraren delar leds-

naden med barnet, vilket yttras som ”och jag grinade”. Agerandet från lärarens 

sida kan förstås som strävan efter att skapa närhet till det ledsna barnet och att 

minska asymmetrin dem emellan. Närheten till barnet visar sig, förutom att 

läraren ger uttryck för att dela barnets känsla av ledsamhet, på ett fysiskt plan: 

”Jag hade henne i knät till slut”. Läraren ges möjlighet att ge barnet omsorg 

och förmodligen i någon mån tillfredsställa dess uppfattade behov av tröst. I 

berättelsen om samtalet i barngruppen synliggörs även ledarskapets ömsesi-

dighet i förhållande till övriga barn i gruppen. Det verkar skapas ett utrymme 

för barnen att ge uttryck för olika funderingar, vilket indikeras i lärarens upp-

repande av formuleringen ”och vi kom in på”.  
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Att hantera ledarpositionen  

Lärarna innehar en formell position som ledare i sina grupper. Ledarskapet 

kan därmed förstås som att det tar sin grund i asymmetriska positioner mellan 

lärarna och barnen. Följande berättelse illustrerar att positionen kan hanteras 

på olika sätt. En av lärarna intar olika positioner i en och samma barngrupp 

och i positioneringen tydliggörs spänningar mellan asymmetri och ömsesidig-

het. Läraren intar dels en position som kan förstås som relativt jämbördig med 

barnen, dels en position som kan ses som överordnad. Hon beskriver en ge-

nomgång, i en barngrupp i grundskolan av ett ämnesinnehåll som anses vara 

svårbegripligt för en del av barnen. Detta beskrivs som stressande för barnen. 

Till en början, verkar läraren sträva efter att positionera sig likt dessa barn, 

som oförstående inför innehållet: 

Målet var att ha en genomgång /…/ där jag hade styrt upp en del, men där bar-
nen, jag ville komma åt det här med en dialog. /…/ för jag har några som har 
varit jättestressade över det där med bråk [i matematik], att det är jättesvårt. /…/ 
Jag försöker använda mig själv ganska mycket, [så] som [att jag] tycker att det 
är svårt: ”Är det någon som kan säga något förslag på någonting som man har 
skrivit i bråkform?” /…/ Ja men ungefär som du (vänder sig mot en annan lärare 
i cirkelgruppen), spelade teater liksom (ändrar tonläge till förvånat): ”Tre nion-
delar? Var kom trean ifrån? Jag förstår ingenting!” Och hon [barnet] förklarade. 
Och då sitter ju någon annan bredvid (ändrar tonläge till ljusare):”Men det är ju 
samma sak som en tredjedel!”  
(Träff sju, 2011-10-07)  

 

Genom att läraren positionerar sig som oförstående och förvånat frågande, 

tycks hon eftersträva att inta en mer jämbördig position med de barn som för-

modas ha svårigheter att förstå innehållet. Situationen kan förstås som lekfylld 

och som en strävan från lärarens sida efter att minska asymmetrin mellan 

henne i rollen som ledaren, den som traditionellt är kunnig – och de barn som 

anses vara minst kunniga. Samtidigt kan situationen ses som att den genom-

syras av asymmetri eftersom lärarens förändrade positionering förutsätter att 

barnen inte ifrågasätter hennes låtsade okunnighet.  

Att läraren definierar sig genom vad som kan förstås som ett motsatt sätt 

än vad som traditionellt görs inom utbildningsinstitutionen, verkar möjliggöra 

andra definieringar av barn i gruppen. De barn som förklarar för och ’lär’ lä-

raren, skildras som kunniga. Att barn får sätta ord på sin förståelse och ges 

möjligheter att lyssna till andras förklaringar verkar antas möjliggöra lärande. 

För de barn som uppges uppfatta innehållet som svårt, ses lärarens låtsade 

okunnighet skapa en delad känsla av att inte förstå. Lärarens positionering 

verkar antas att minska den stress som barnen uppges känna inför det svårbe-

gripliga innehållet och möjliggöra lärande. 
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I lärarens fortsatta berättelse träder även en annan bild fram av hur hon posit-

ionerar sig. Läraren beskriver att ett av barnen inte är tillräckligt uppmärksam. 

Hon verkar förbryllas av barnets agerande och försöker förmå barnet att yttra 

sig: 

Då har jag en [ett barn] som sitter still men vad hjälper väl det. /…/ Och då ser 
jag ju att han är ju helt någon annanstans. Och så [läraren återger den verbala 
interaktionen med barnet]: ”Vad tror du?” Då blev han ju jättestressad: /…/ 
”Åtta.” Och då säger han igen: ”Nej, jag fattar ingenting” /…/ Och det spelar 
ingen roll om det är engelska eller om det är något annat, för han har aldrig 
någon aning vad han ska göra. 
(Träff sju, 2011-10-07) 

 

I lärarens avståndstagande från barnets agerande och genom vad som kan för-

stås som en mer eller mindre tvingande ledning, blir asymmetrin mellan lära-

ren och barnet påtaglig. I jämförelse med den intention som läraren också ger 

uttryck för, att minska barnens stress, blir lärarens positionering i detta fall 

motsägelsefull. Hennes fråga till barnet gör honom just ”jättestressad”. Till 

skillnad mot övriga barn som förmodas uppfatta innehållet som svårbegripligt, 

markeras asymmetrin mellan läraren och det här barnet. För detta barn blir 

positionen som kunnig, det vill säga att barnet skulle kunna lära läraren eller 

sina kamrater något, inte möjlig. Detta blir tydligt i hur läraren uppger att bar-

net besvarar hennes fråga: ”Nej, jag fattar ingenting”.  

Lärarens byte från en relativt ömsesidig till en överordnad position i mötet 

med det här barnet, kan möjligen förstås utifrån lärarens förståelse av dess 

agerande. Detta verkar sakna mening för läraren, vilket hon uttrycker som att 

barnet ”egentligen” inte ”har” svårigheter att förstå innehållet i olika skoläm-

nen. Tvärtom beskriver läraren barnet som ”alert”. Detta tycks skapa en före-

ställning hos läraren om att barnets agerande är irrelevant. Läraren verkar anta 

att det är möjligt för barnet att agera på ett annat sätt, det vill säga att uppfylla 

lärarens förväntningar och visa sitt kunnande. Läraren försöker mer eller 

mindre framtvinga ett sådant agerande och i mötet mellan läraren och barnet 

markeras därigenom lärarens överordnade position.  

Tema II: Lärares ledarskap – att verka för olika intressen  

I det föregående resultatavsnittet presenterades innebörden av lärares ledar-

skap – att möjliggöra lärande och disciplinering. I cirkelsamtalen framträder 

också innebörden av ledarskapet – att verka för olika intressen: barnets, sam-

hällets och lärarens. Denna innebörd utgör alltså temat som presenteras i detta 

resultatavsnitt. Temat består i sin tur av följande underteman: Att verka för 

barnets intresse, att verka för samhällets intresse, att verka för lärarens in-

tresse. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys där de olika under-

temana kopplas samman. 
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Att verka för barnets intresse innebär att lärarna tycks eftersträva att utöva 

ledarskapet så att ’alla’ barn gynnas av att vistas i förskolan eller skolan8. Lä-

rarna uttalar strävanden efter att möjliggöra ’alla’ barns lärande, att ’alla’ barn 

ska få möjlighet att delta i en gemenskap med andra barn, och att ge stöd och 

omsorg till ’alla’ barn. Liksom tidigare förstås formuleringen ’alla’ barn 

rymma barn som kan förstås som i olika behov av stöd. Formuleringen inbe-

griper alltså barn som av olika anledningar kan ses som i behov av särskilt 

stöd. 

Att verka för samhällets intresse handlar om lärarnas uttryckta strävanden 

efter att utöva ledarskapet så att ’alla’ barn ska utbildas i enlighet med för-

väntningar och krav som ställs på barnen som framtida medborgare. Det hand-

lar i synnerhet om utbildningens samhällsnytta. Närmare bestämt tolkar lä-

rarna förväntningar och krav från överliggande nivåer i utbildningshierarkin, 

såsom statliga intentioner för utbildning som formuleras i styrdokument och 

av skolledare.  

Att verka för lärarens intresse betyder att lärarna verkar sträva efter att ut-

öva ledarskapet så att aktiviteter kan iscensättas samt att förmå barnen att delta 

i dessa. Lärarna uttrycker strävanden efter att få aktiviteterna att fungera och 

’flyta på’. 

Att verka för barnets intresse 

Cirkelgruppen uttalar strävanden efter att barnets vistelse i förskolan eller i 

skolan ska främja barnet i olika avseenden. Detta innebär inte nödvändigtvis 

att barnet i stundens möte visar intresse för att delta i en aktivitet som läraren 

förmodar främja barnets intresse på sikt. Lärarna beskriver att de iscensätter 

aktiviteter som kan göra det möjligt för barnet att lära sig något i gemenskap 

med andra barn, såsom i en samling. Dock skildrar lärarna att en del av barnen 

visar motvilja mot att delta, vilket till exempel illustreras i en berättelse om en 

av lärarnas utövande av ledarskapet i mötet med ett barn som visar ledsnad. I 

stundens möte tycks läraren sträva efter att tillgodose barnets omedelbara be-

hov av omsorg. Läraren behöver också överväga hur hon ska främja barnets 

intresse på lång sikt. 

Emellertid framgår det av cirkelns resonemang och berättelser att det inte 

är ett enskilt barns intresse som lärarna strävar efter att verka för, utan lärarna 

utövar ledarskapet i interaktion med många barn som sinsemellan är olika. 

Förutom att gagna det enskilda barnets intresse behöver lärarna på en och 

samma gång främja övriga barns intresse. Att utöva ledarskapet för att verka 

för barnets intresse handlar alltså om strävanden efter att tillgodose de behov 

och befrämja de intressen barnen visar i stunden men också att barnet gagnas 

av vistelsen i förskolan eller skolan. 

                                                      

 
8 Med skolan avses såväl förskoleklass samt de obligatoriska skolformerna, grundskolan och 

grundsärskolan. 
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I detta undertema, att verka för barnets intresse, framstår följande aspekter 

som centrala: föränderlighet – stabilitet, tvång – frihet, homogenitet – hetero-

genitet  

Föränderlighet – stabilitet 

Lärarna ger uttryck för att förhålla sig till både föränderlighet och stabilitet i 

utövandet av ledarskapet. Föränderlighet handlar om att lärarna eftersträvar 

att verka för barnets intresse genom att tillgodose barnens behov och fånga de 

intressen som barnen visar i stunden. Behov och intressen skildras som olika 

mellan barnen och det ges även exempel på att behov och intressen förändras 

över tid. Lärarnas utövande av ledarskapet kan därmed förstås som föränder-

ligt från ett möte till ett annat. Stabilitet innebär att lärarna söker skapa rutiner 

och strukturer, vilket kan ses som att lärarna eftersträvar att utöva ledarskapet 

på likartade sätt över tid. 

Att utöva ledarskapet i termer av föränderlighet, det vill säga att främja ett 

intresse som barnen visar i stundens möte, här och nu, ser lärarna som idealt:  

Lärare 1: Det är givetvis vi som måste presentera det nya kunskapsinnehållet. 
Men man kan ju göra det på olika sätt (flera pratar samtidigt ohörbart). Man 
kanske kan hitta någonting i deras [barnens] vardag. 
Lärare 2: Eller intresse /…/ 
Lärare 1: Är det pokémonkort, ja men gör 5-kamraterna [beteckning för talpar 
som utgör summan 5] med pokémonkort om det går eller ja .. Men det är ju 
idealet. Det är ju det man vill i lärandet. 
(Träff åtta, 2011-11-07)  

 

Samtidigt som lärarna beskriver att sina strävanden efter att möta barnens in-

tresse i stunden, verkar de eftersträva att detta intresse ska förhålla sig stabilt 

över tid. Lärarna ger uttryck för att försöka återskapa stunder där barnens in-

tressen fångats. På så vis kan rutiner etableras och barnen förmodas då känna 

igen vad som kommer att ske. En av lärarna skildrar hur hon återkommande 

fångar barnens intresse för ett skolämne i sin barngrupp i grundskolan: 

Och med den [en handdocka] så tycker jag det är väldigt lätt att fånga barnens 
intresse. Så att den plockar vi fram från början och barnen får vara med och 
väcka den för den ligger alltid i en låda och sover. Då är de liksom på hugget 
och vet att det är engelska på gång och så har man dem med sig på en gång.  
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Den stabilitet som lärarna tycks eftersträva i ledarskapets utövande, bör enligt 

deras skildringar inte vara alltför stabil över tid. Om rutiner fortgår över en 

alltför lång tidsperiod, kan det motverka att läraren uppmärksammar ’alla’ 

barn. I cirkelgruppen framhålls vikten av flexibilitet för att uppmärksamma 

och vara ”tillgänglig” för barnet här och nu: 



 

 

98 

För mig är det livsviktigt att varje dag se varje barn och att jag är tillgänglig för 
dem. Flexibiliteten, alltså att se att idag har det här hänt för det här barnet. 
(träff sex, 2011-02-24).  

 

Synnerligen viktigt hävdas det vara att lärarna uppmärksammar barns olika 

behov i mötet med en ’ny’ barngrupp:  

Lärare 1: Det är väldigt viktigt att vi ser vilka barn vi har framför oss. För vi 
kan inte jobba på samma sätt nästa år, för det är en helt annan barngrupp. Men 
tyvärr kanske, det är min personliga åsikt, upplever jag att många tycker liksom 
att det här har vi gjort. Nu jobbar vi så här. Det är den fyrkantiga lilla ramen. 
Jag ser inte att jag har dig och dig framför mig. Du har olika behov än Kalle 
som var här förra året. Jag tror att det är viktigt, vad jag har framför mig. Vad 
kan jag göra och här har du 
Lärare 2 (avbryter): Du kunde inte plocka fram din pärm med den här plane-
ringen  
Lärare 1 (avbryter): Nej, nej!  
(Träff två, 2011-02-24) 

 

För att verka för barnets intresse framstår det som att lärarna strävar efter att 

upprätthålla en balans mellan föränderlighet och stabilitet i utövandet av le-

darskapet. Att ’se’ barnets behov förefaller vara en väsentlig men inte okom-

plicerad förutsättning i sammanhanget. Ett och samma barns behov kan 

präglas av motsättningar, vilket illustreras i följande berättelse. 

En av lärarna beskriver att när hon började på den aktuella grundsärskolan 

uttryckte ett av barnen i barngruppen ofta önskemål om att lämna rummet för 

att vila. Samtidigt visade barnet intresse för vad som hände i barngruppen när 

han inte var där. Läraren menar att barnet inte ville missa det som hände i 

gruppen. De behov som framträder i den beskrivna situationen kan förstås som 

motstridiga. Barnet tycks vara i behov av att vila sig från gruppen, å ena sidan 

och i behov av att vara delaktig i gruppens aktiviteter, å den andra. Läraren 

berättar att hon tillmötesgår barnets önskan om att lämna rummet samtidigt 

som hon tillstår att barnet ”missat” vad som under tiden skett i barngruppen:  

Han gick ju undan väldigt mycket i början. Han frågade om han fick gå och vila 
i rummet bredvid. Och när han kom tillbaka sa han: ”Har jag missat någonting?” 
”Ja det har du gjort [sa läraren]”. ”Jaha”, sa han. Och nu går han inte ut en gång. 
För jag har ju sagt hela tiden att han har ju missat. Och det har han ju gjort. Och 
nu vill han vara med, för han vill ju inte missa någonting.  
 (Träff sex, 2011-09-08) 

 

Det inflytande som läraren beskrivs utöva på barnets föreställningar och hand-

lingar, kan ses som att det bidrar till att förändra vilket av behoven – att vila i 

enskildhet och att vara delaktig i gruppen – som blir det mest framträdande 

över tid. Enligt lärarens berättelse tycks behovet att vila i enskildhet till en 

början vara överordnat behovet av att vara delaktig i barngruppen. Att läraren 

verkar tydliggöra för barnet att det händer något i gruppen som barnet inte 
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deltar i, kan förstås som att hon påverkar barnets vilja att stanna kvar i rummet. 

Så småningom förefaller barnets behov av att vara kvar i barngruppen ta över-

handen över behovet av enskildhet och vila. 

Av lärarens berättelse framkommer också att hennes kollegor återgett att 

barnet tidigare haft vredesutbrott. Dessa sägs ha ägt rum innan läraren började 

på skolan och till en början hade hon inte kännedom om kollegornas upplevda 

utbrott: 

Lärare 1: Han hade så mycket utbrott och det var så mycket kring honom. Och 
jag har inte sett ett enda utbrott sedan jag började där. Han kom i min klass och 
jag hade ingen aning om att han hade, det var ingen som sa att han hade haft 
utbrott. Och jag gick ju på precis som vanligt med honom /…/ Och det [att delta 
i barngruppens aktiviteter så som barnet senare gjorde] säger hon som är speci-
alpedagog att det kunde dom aldrig tro att han skulle fixa över huvud taget som 
det såg ut tidigare då. 
Lärare 2: Här har vi det som kommer igen här, förväntningar. Vad har vi för 
förväntningar på våra elever? Jo, du hade dina förväntningar. Du hade inte fått 
så mycket förhandsinformation om hur lite de kunde och hur trötta de blev och 
vilka utbrott de fick. Utan du bestämde att du skulle ha de här förväntningarna 
på den här gruppen, att det här skulle ni åstadkomma.  
(Träff sex, 2011-09-08) 

 

Lärarens formulering att hon ”gick ju på som vanligt”, kan förstås som att hon 

inte förväntade sig att barnet skulle få vredesutbrott. Cirkelgruppen menar att 

det kan vara fördel att läraren inte känt till de tidigare upplevda utbrotten. Un-

derförstått antas att lärarens brist på vetskap har betydelse för hur läraren på-

verkar barnets föreställningar och handlingar, vilket förmodas ha bidragit till 

att barnets uppfattade behov förändras.  

När det gäller lärarnas uttalade strävanden efter att verka för barnets in-

tresse ses inte vilken föränderlighet och stabilitet som helst som relevant. Hit-

tills har dessa aspekter huvudsakligen relaterats till strävanden efter att möta 

de behov barnen anses vara i och de intressen som barnen visar i stunden. Att 

lärarna tillgodoser dessa verkar antas främja barnets intresse på lång sikt. Men 

lärarna tycks då inte se vilka behov eller intressen som helst som ändamålsen-

liga. Lärarna verkar relatera ändamålsenligheten till om de behov och intres-

sen barnen visar i stunden, dels harmonierar med förskolan respektive skolans 

regelmässiga aktiviteter, dels är relevanta för arbetsområdens eller skoläm-

nens innehåll. Idén om föränderlighet framstår som begränsad till vad som kan 

förstås som en stabil ordning, med andra ord till det lärarna anser vara ända-

målsenligt utifrån deras tolkningar av förskolans eller skolans rådande ord-

ningar och om huruvida dessa är möjliga och relevanta att förändra. En given 

uppgift för lärarna framstår som att begränsa ett möjligt lärande genom att 

introducera ett specifikt innehåll som lärandet ska rymmas inom:  

Det är givetvis vi som introducerar ett nytt lärandeinnehåll.  
(Träff åtta, 2011-11-07) 
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Att det är lärarna som introducerar innehållet för det som barnen förväntas lära 

sig, kan ses som ett uttryck för stabilitet i ledarskapets utövande. Samtidigt 

exemplifieras att det innehåll som introduceras inte är givet på förhand. I föl-

jande exempel beskrivs hur läraren förändrar innehållet i stundens möte med 

barnen i en förskoleklass utifrån vad barnen intresserar sig för: 

Lärare 1: Nu har jag bestämt att idag är det här vi ska jobba med: Ljud de 
kommer automatiskt efter stavelser /…/ Det var tre eller fyra barn som hade fått 
egna klockor. Det är ju så på våren i förskoleklass. /…/ De börjar intressera sig 
och alla, och flera kom och de visade och de var jätteintresserade. /…/ Och då 
tänkte jag men kära nån’ då, jag kan ju inte börja med ljud nu. Det finns ju inte. 
Det finns ju inget intresse för det. Så jag sa: ”Är de fler som är sugna på klockan, 
intresserade av klockan?” Ja, alla var ju det utom en som inte var ett dugg in-
tresserad. Och då började vi att jobba med klockan. Ja då tänkte jag, de kommer 
och lära sig ljud och det har de ju gjort nu. /…/ [Läraren återger interaktionen 
med barnen:] ”Vad kan vara vettigt att lära sig [om klockan]? Vad vill ni?” Jo, 
då kom vi fram till att heltimmar då, det kan ju vara det man behöver veta när 
man är sex år. 
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Förändringen av innehållet framstår som okomplicerat när lärarna uppfattar 

att barnens visade intresse ryms inom gränsen för ett relevant innehåll. När 

barnens intresse främjas i stunden tycks lärarna anta att ledarskapets utövande 

verkar för barnets intresse på sikt. Det ses som ändamålsenligt för barnet att 

vid sex års ålder lära sig något om klockan. Därmed blir det tämligen självklart 

för läraren att frångå en ursprunglig intention om att möjliggöra ett lärande av 

något till förmån för något annat. Den föränderlighet som lärarna ger uttryck 

för kan i detta avseende förstås som ändamålsenlig så länge den harmonierar 

med den stabilitet som styrdokumentens uppfattade gränser sätter för lärandet. 

Tvång – frihet 

Lärarna strävar efter att verka för barnets intresse i ett sammanhang där bar-

nets vistelse tar sin grund i ett tvång. Som tidigare berörts, utövar lärarna le-

darskapet i mötet med barn vars vistelse i förskolan eller skolan grundas i om-

ständigheter som barnen inte själv råder över. Inom ramen för vad som kan 

ses som tvingande villkor, skildras i cirkelsamtalen lärarnas strävanden efter 

att utöva ledarskapet så att ett utrymme för frihet skapas för barnen. 

De tvingande villkoren möjliggör samtidigt att utövandet av ledarskapet 

kan verka för barnets intresse. Lärarna yttrar att många av barnen i deras barn-

grupper visar glädje, trivsel och lär sig sådant som är ändamålsenligt. Emel-

lertid gäller inte detta samtliga barn. Det beskrivs även att barn visar ointresse 

och ledsnad samt att en del av barnen inte lär sig det som är tänkt. Det framstår 

som problematiskt för lärarna att tillgodose de behov barnen anses vara i och 

förmå barnen att delta i aktiviteter. Med andra ord verkar det vara komplicerat 

att utöva ledarskapet för att verka för barnets intresse, i termer av ’alla’ barns 
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intresse. En av lärarna uppger att hon i synnerhet frågat sig hur hon, i sin barn-

grupp i förskolan, ska kunna intressera de ledsna barnen, som inte verkar tri-

vas, för att delta i aktiviteterna: 

Vad vill du ge de här barnen? Och hur ska jag ge dem? Jag måste sänka mig 
själv och min nivå. Så att jag hittar, får ögonkontakt och kan fånga dem. Jag har 
tagit till handdockor och jag har gjort saker som glittrar och glimmar. Och det 
är ju liksom det tycker de om. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

Ett sätt att utöva ledarskapet för att verka för barnets intresse inom ramen för 

de tvingande villkoren, tycks alltså vara att skapa en viss frihet för barnens 

ageranden. Detta illustreras av en av lärarnas berättelse om hur hon skapar 

utrymme för barnen att genomföra olika idéer i hennes klass i grundskolan. 

Utrymmet för barnens frihet uppges inte vara hur vidsträckt som helst, utan 

läraren leder aktiviteten utifrån en ram. Samtidigt ges barnen utrymme att på-

verka genomförandet av aktiviteten: 

Jag tycker att det påverkar mitt ledarskap att jag, efter man har gjort den här 
inledningen, inspirationen, fått barnen engagerade, då får jag på något vis ställa 
mig åt sidan när dom gör sitt arbete. Jag står inte där och leder det fullt ut.  
(Träff nio, 2012-12-01) 
 
Vi gjorde till exempel, hade lera på en flaska, satt och lyssnade på musik. 
Gjorde, bara satt och formade ett ansikte till musik under tystnad. Och så då 
hade de [barnen] ju ansiktet sedan. Och då kom frågorna: Vem är det här? Vad 
heter den här personen? Vad har den varit med om? Vad kan den göra? Ja och 
så fick de sitta och prata, det här muntliga. Så blev det olika berättelser här, de 
hade den kroppen, de var engagerade. De ville veta vem det här ansiktet var. 
För fantasin hade ju satt igång när de formade den under tystnad. 
(Träff nio, 2012-12-01) 

 

Läraren poängterar sin strävan efter att genom den styrda inledningen av upp-

giften bidra till att barnen kan erfara en känsla som inspirerar dem att arbeta 

vidare: 

Det bygger på att få med en känsla, att få med en upplevelse så man sedan 
bygger vidare till ett lärande.  
(Träff åtta, 2011-11-09) 

 

Den balans som läraren tycks eftersträva mellan att styra barnens arbete till att 

rymmas inom en viss ram och att ge barnen frihet i att skapa sin egen ”slut-

produkt”, menar hon inverkar på barnens känsla av att lyckas: 

Man kan styra ramen, man kan styra upplevelsen i inledningen, men man kan 
inte styra vad det blir av slutprodukten. För det blir en process. Men jag kan 
inspirera mina elever till att göra den här slutprodukten. /…/ Man måste släppa. 
Man måste våga släppa att inte ha den kollen. Nu ska jag gå därifrån och till dit, 
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utan att kan bli den här berättelsen eller det kan bli en dikt eller det kan bli den 
här saken som de skapar. /…/ det finns den här möjligheten att du som elev får 
känna att du lyckas.  
(Träff nio, 2012-12-01) 

 

Den eftersträvade balansen mellan lärarens styrning och barnens frihet, rela-

terar läraren till det hon ser som ett relevant lärande utifrån läroplanen:  

Lärare 1: Ja, men de [läroplanens mål] finns ju där. De finns ju där hela tiden. 
/…/ Mitt mål var att det skulle leda till ett skrivande, så där är jag ju och styr. 
Men jag kan ju inte styra vart skrivande går åt för håll. 
Lärare 2: Men den muntliga framställningen finns ju också med i läroplanen. 
/…/ 
Lärare 1: Och fantasin och kreativitet. Alltså, det finns så många delar som går 
in som [man] kanske inte tror att det finns. Det kan låta flummigt så, för att det 
inte är så styrt. 
(Träff nio, 2012-12-01) 

 

Läraren verkar anta att det utövande av ledarskapet hon förespråkar, kan ses 

som ”flummigt”. Hon ger uttryck för att andra kan uppfatta att den frihet som 

hon ser som ändamålsenlig, inte ryms inom läroplanens gränser för lärandet.  

Homogenitet – heterogenitet 

Hittills har de behov som lärarna uppfattar att barnen är i och de intressen som 

barnen uppges visa, skildrats i termer av homogenitet. I antagandet om att le-

darskapet kan verka för barnets intresse, när lärarna främjar de intressen som 

barnens visar i stunden, är det just formuleringen ”barnens” som använts. 

Emellertid framgår det av cirkelsamtalen att de behov och intressen som bar-

nen visar, skiljer sig från varandra. Behoven och intressena präglas följaktli-

gen av heterogenitet. Exempelvis är det inte samtliga barn i en av lärarnas 

barngrupper som beskrivs som ledsna och i behov av särskild omsorg från 

lärarens sida. Inte heller uppges samtliga av barnen i en annan av lärarnas 

barngrupper att visa intresse för klockor. De behov och de intressen som bar-

nen visar och som lärarna menar att de försöker tillgodose, förefaller inte in-

begripa ’alla’ barn. Lärarna möter alltså en variation av behov och intressen i 

sina barngrupper. 

Vilka av barnens visade intressen som lärarna strävar efter att främja, tycks 

grunda sig på vilken relevans de tillskrivs. Dessutom behöver intressena bli 

synliga för lärarna och behöver då uttryckas av barnen så att lärarna kan upp-

fatta dem. Men detta innebär också att barnen just har möjligheter att ge ut-

tryck för ’relevanta’ intressen: 

Lärare 1: Det blir den [barnet] som säger något, som törs säga något, som har 
förmågan att säga något 
Lärare 2 (avbryter): och säger något som jag tycker passar i slutändan /…/ Pas-
sar innehållet det här som passar in i det som vi har tänkt ska göra. 



 

 

103 

Lärare 1: Det blir ju de som är pigga och alerta och har någon sorts bakgrunds-
erfarenhet som kan säga något. De kan inte vara intresserade av något som de 
inte vet något om.  
 (Analysträff, 2014-05-12) 

 

Förutom att enskilda barn ska våga uttrycka sig och att läraren ska se det ut-

tryckta som relevant i sammanhanget skildras också barnets erfarenheter som 

betydelsefulla. I detta avseende framhålls vikten av att barnet just haft möjlig-

heter till erfarenheter som genererat ett intresse. I följande exempel illustreras 

hur en av lärarna uppfattar ett barns intresse för en låda under en samling i 

förskolan. Tidigare har läraren beskrivit att barnet varit ledsen och i behov av 

särskild omsorg: 

Sedan har jag ju min guldlåda då och den tog jag inte förra gången. Då så sitter 
en av flickorna: ”Hokus pokus”, säger hon. För då är lådan kvar uppe på hyllan. 
”Ska vi ta ner den?” ”Ja!” Ja, men alltså! Wow, det har ju gått in något! /…/ Jag 
tror att jag underskattar de små, men det har jag ändrat på. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16)  

 

Av berättelsen framgår att lådan verkar ha använts tidigare. Därmed kan bar-

net känna till och intressera sig för lådan. Läraren verkar se det som relevant 

att ta ner lådan och påverkas att göra så. Barnets möjlighet att influera lärarens 

handling, tycks skapa barnet som mer kunnigt än tidigare i lärarens ögon. Lä-

raren menar att hon tidigare underskattat barnen. Intresset för lådan som syn-

liggörs för läraren kan förstås som en anpassning från barnets sida till vad som 

är möjligt att visa intresse för i situationen.  

Men lärarna indikerar också att alla barns röster inte blir hörda och att vissa 

barn kan komma att främjas framför andra: 

Lärare 1: För så olika är det i en grupp det blir dom som äger någon slags 
förkunskap och säger något det blir de i så fall som styr. /…./ Hur ska man tänka 
då? De [andra barnen] kanske inte har något att säga eller är intresserade. 
Lärare 2: Samtidigt kräver vi att de ska vara intresserade. 
(Analysträff, 2014-05-12) 

 

Barn som gör sina intressen synliga på ett relevant sätt för lärarna kan möjli-

gen ges ett ökat utrymme för att influera lärarnas handlingar i förhållande till 

övriga barn. Därmed framstår det inte som givet att samtliga barn kan påverka 

vilka intressen lärarna kommer att främja. Lärarnas ledarskap kan därigenom 

ses som att det såväl verkar i en heterogen riktning – att barn ges möjlighet att 

visa intressen, vilka kan vara olika – som i en homogen riktning – det är inte 

vilka intressen som helst som främjas. 

Vilka intressen som blir synliga för lärarna respektive vilka som inte blir 

det, framträder inte som en neutral fråga. Denna kan relateras till den makt 

som genomsyrar lärares och barns positioner:  
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Lärare 1: Det är ju det, märker man ju ofta att de [barnen] vill behaga, kanske 
fröken. Man är ju en maktfaktor där.  
Lärare 2: De vet vad vi vill höra. 
(Träff fyra, 2011-04-07) 

 

Om det intresse som ett barn uttalar för något egentligen utgör ett intresse för 

barnet eller om uttalandet står för en underordnad position blir  svårtolkat.  

Även om lärarna ger uttryck för en ambition att främja heterogenitet i barn-

grupperna, det vill säga ’alla’ barns visade intressen, skildras att utövandet av 

ledarskapet kan leda till det motsatta. Detta illustreras i en av lärarnas berät-

telse om en aktivitet där läraren för samtal med barnen i en grundsärskoleklass 

om tidningsnyheter. Aktiviteten är tänkt att utveckla barnens medvetenhet och 

barnens kunskaper om världen utanför den sfär de vanligtvis rör sig i till var-

dags. Läraren verkar leda samtalet i barngruppen i en homogen riktning. Det 

tar huvudsakligen sin utgångspunkt från det läraren och i någon mån vad några 

av barnen finner intressant i tidningen: 

Ja, det är jag som har undervisningen med tidningsnyheter för det har jag dragit 
in att jag tycker .. Jag har ju börjat gjort massa andra saker som de inte har gjort 
tidigare, för [jag] tycker ju de är så himla med i matchen och man ska inte göra 
dem mer handikappade än vad dom är, men samtidigt så gör jag ju det /.../ Jag 
brukar välja ut det som är intressant eller också de /…/ [som] sitter bredvid mig 
pekar [och säger]: ”Vad är det här för någonting?”  
(Träff åtta, 2011-11-08) 

 

Läraren beskriver att hon i hög grad utgår från sitt eget intresse, vilket uttrycks 

medverka till att göra barnen ”handikappade”. Hon tycks mena att hon inte 

ger samtliga barn möjligheter att uttrycka sig och influera vilka nyheter som 

berörs: 

Det är inte säkert att vi tycker samma sak. Jag är i alla fall i femtioårsåldern 
[åldersangivelse förändrad från exakt till ungefärlig] och de är ju tolv. 
(Träff åtta, 2011-11-07)  

 

Utifrån lärarens berättelse verkar de intressen som synliggörs och möjligen 

främjas i barngruppen, påverkas av att ledarskapets utövande anpassas till ho-

mogena villkor, såsom tid och innehåll. Eftersom tiden för samtalet är begrän-

sad, behöver ett urval av nyheter göras. Detta styrs framförallt av läraren. 

Samtidigt upprätthålls ett visst tempo i aktiviteten, vilket kan inverka på hur 

länge det samtalas om en viss nyhet och hur många nyheter som berörs: 

Det är just det, att det är jag som bestämmer att nu går vi vidare. /…/ Men alla 
[barn] får ju chans att säga. Men det är ju jag som har valt ut det. /…/ Varför 
gör jag så då? /…/ Det jag tycker är intressant kanske inte de tycker är intres-
sant. Och tidningen är ju inte så tjock bara åtta sidor, men ändå kan man ju inte 
ta varenda artikel. Det måste ju vara en viss urskiljning. 
(Träff åtta, 2011-11-07) 
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Läraren verkar se det som ändamålsenligt att fler intressen i barngruppen syn-

liggörs. Hon anser sig behöva bli mer ”inlyssnande”: 

Så det har jag väl tänkt att jag ska vara mer inlyssnande för vad de [barnen] vill 
läsa om. Som vilka nyheter de är intresserade av. 
(Träff åtta, 2011-11-07) 

 

I ett senare nyhetssamtal som läraren återger tycks ledarskapet verka för en 

ökad heterogenitet. Läraren har då i förväg, innan samtalet i barngruppen på-

börjats, uppmanat barnen att markera vilka nyheter som intresserar dem:  

Det har vi gjort två gånger nu att dom har fått skriva sina egna initialer. /…/ 
Men att de har blivit mera det de själva tycker ser intressant ut då. /…/ Jag 
tycker de är intresserade av det som vi tar upp. Nej, det har fungerat bra. Så jag 
är inte så diktatorisk längre (skratt). Jag har ändrat mig lite där /…/ För det är 
väl det, att det som är så lätt att man styr och ställer så väldigt mycket. Och 
tänker åt dem: ”Det här tycker jag är jättebra om du läser!”  
(Träff nio, 2011-12-01) 

 

Så som läraren resonerar kan ledarskapet förstås som att det verkar för en ökad 

heterogenitet genom att tiden utsträckts för aktiviteten och att tidningens till-

gänglighet ökat. Det framstår som att läraren strävar efter att på en och samma 

gång hantera heterogeniteten i termer av barnens olika intressen för nyheter 

och homogeniteten i termer av aktivitetens villkor såsom begränsningar i tid, 

material och innehåll.  

Att utöva ledarskapet med utgångspunkt i att tillgodose ’alla’ barns visade 

intressen verkar vara en ideal men inte självklar utgångspunkt. Lärarna efter-

frågar inte alltid barnens uppfattningar i de aktiviteter som iscensätts. En del 

av barnen blir vana vid att någon annan än de själva för deras talan. Barnen 

förmodas då få svårigheter i att beskriva sina önskemål och sitt kunnande: 

Men det är också en process för dom att få lära sig och få vara mera delaktiga. 
Att [fråga]: ”Vad tycker du är intressant i det här?” Och det märker man väl att 
de är vana att någon bestämmer hela tiden. Att om man frågar dem vad de vill 
då har de jättesvårt att veta vad de vill och vad de vet.  
(Träff åtta, 2011-11-07) 

 

Även om lärarna ger uttryck för ambitioner att iscensätta aktiviteter som in-

tresserar barnen, förefaller det som att inte ’alla’ barn uppmuntras att göra sina 

röster hörda. På så vis skildras ledarskapets utövande som att det verkar i en 

homogen riktning.  

Att verka för samhällets intresse  

Att utöva ledarskapet för att verka för samhällets intresse framträder, som ti-

digare beskrivits, som lärarnas strävanden efter att ’alla’ barn ska utbildas i 

enlighet med förväntningar och krav som det ställs på barnen som framtida 
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medborgare. Lärarna har då att förhålla sig till styrdokument och skolledares 

krav och förväntningar. Detta innebär inte att lärarnas tolkningar av kraven 

och förväntningarna per automatik kan omsättas i lärarnas handlingar så att de 

uppfattas att harmoniera med intentioner i styrdokumenten. Med utgångs-

punkt från vad lärarna tolkar som ett ändamålsenligt lärande i detta avseende, 

uttalar de strävande efter att möjliggöra ett specifikt lärande. Med andra ord 

ses lärande av något som mer väsentligt än lärande av något annat. Sådana 

strävanden formuleras exempelvis i ordalag som ”man måste ge en ålders-

adekvat utbildning” (träff tio/analysträff, 2012-01-16), eller som att det är re-

levant att möjliggöra att barn lär sig en speciell tidsangivelse för klockan vid 

sex års ålder. Även aktiviteter som lärarna iscensätter i avsikt att möjliggöra 

lärande relateras till det som anses vara relevant i förhållande till skolformen, 

såsom samlingar i förskolan, förskoleklassen och bland lägre årskurser i 

grundskolan. Utövandet av ledarskapet för att verka för samhällets intresse 

verkar i mångt och mycket handla om att möjliggöra ett visst lärande vid en 

given ålder och i en speciell skolform. Ledarskapets utövande kan sägas rela-

tera till homogena aspekter. Dock tycks dessa inte vara adekvata för ’alla’ 

barn. Lärarna utövar ledarskapet i mötet med barn som sinsemellan beskrivs 

som olika till exempel ifråga om behov, bakgrunder, erfarenheter, intressen 

och kunskaper.  

En av lärarna beskriver sin barngrupp i grundskolan som präglad av ”otro-

lig” heterogenitet. Lärarna verkar anta att en del av barnen inte har möjligheter 

att förstå det läraren går igenom. Vidare beskrivs barnen som ointresserade 

och att de gör något helt annat än vad som är tänkt. Andra barn förmodas att 

uppfatta lärarens genomgång som enkel: 

Lärare 1: Säg att man har en genomgång i svenska /…/ och hela klassen sitter 
liksom i klassrummet /…/väldigt många elever som struntar i vad läraren pratar 
om där framme. Vissa är inte ens på den nivån som förstår vad läraren pratar 
och vissa tycker att de är väldigt enkelt. Av de här så har vi några stycken som 
inte ens förstår svenska. Två eller tre vet inte ens vad personalen pratar om. En 
studsar en boll för det är så tråkigt för han tänker inte göra någonting. Två till 
gör något annat och de här börjar prata. De är inte .. liksom barn som inte riktigt 
har intresset av att vara i skolan /…/ Men de är ju med på lektionen men ändå 
inte. 
Lärare 2: Fysiskt med. 
Lärare 1: /…/ och det är mycket sådant i skolan känner jag. Att de är med men 
ändå inte. Men hur ska man vända nu för att de ska bli med? Hur gör man som 
ensam lärare för att inkludera dem för att de ska få sitt bästa? /…/ Det här med 
och få med barnen, men ibland kan jag känna en omöjligt i det hela när det är 
en sådan otrolig heterogenitet i gruppen att hur jag än använder rösten och hur 
jag än är så skulle de här barnen behöva något annat än det jag gör just nu. 
(Träff fyra, 2011-04-07) 

 

Det framstår som att läraren söker möjliggöra att barnen ska lära sig specifika 

ämneskunskaper som gestaltas på ett visst sätt genom aktiviteten. Samtidigt 
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verkar det att skapas olika möjligheter för lärande i barngruppen. Så som lä-

raren framställer det har barnen olika förutsättningar och är i olika behov av 

stöd för att lära sig. Läraren ser sina möjligheter som begränsade för att möj-

liggöra lärande och disciplinering för ’alla’ barn. En motsättning mellan ho-

mogenitet ifråga om ledarskapets utövande och barngruppens heterogenitet 

synliggörs, vilken också blir tydlig i följande exempel. 

Läraren skildrar utövandet av ledarskapet i en situation i en grundskole-

klass. De flesta av barnen har flerårig erfarenhet av formell undervisning och 

talar svenska, medan några av dem har ringa erfarenheter i detta avseende och 

anses inte förstå vad läraren säger: 

Då när det är fyra stycken som inte förstår, och då menar jag någonting av vad 
jag säger. Absolut ingenting. Men nu börjar [de] bli så varma i kläderna, vilket 
är jättehärligt så de börjar ha ett eget möte. Och det låter rätt så mycket om man 
har ett eget möte i klassrummet. Och de är inkluderade så pass mycket nu då 
eller vad man ska säga och de har gått ifrån sin SVA-undervisning [svenska 
som andraspråk] som har varit verkligen mycket utanför klassen, in i klassen. 
Ja, det är ett spännande fenomen alltså. Det är härligt att de känner sig så trygga, 
att de tar plats. Men det här med åldersadekvat utbildning när de är på årskurs 
ett för de har ingen skolbakgrund heller. /…/ Ja och då får man ju säga: ”Jag 
vet att ni inte förstår va.” Jag säger: ”Nu tjejer men ni får vara tysta!” 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

Motstridiga formuleringar för utövandet av ledarskapet tydliggörs i samtals-

utdraget. Det formuleras som ”spännande” och ”härligt” att de barn som van-

ligtvis inte haft sin undervisning i den ordinarie klassen tidigare, nu är ”varma 

i kläderna” och så ”trygga att de tar plats” i klassrummet, å ena sidan. Å andra 

sidan tillrättavisar läraren barnen när de verbalt interagerar och just tar plats. 

Läraren verkar se barnens ”möte” som störande för övriga i gruppen och hon 

tycks sträva efter att disciplinera barnen till tystnad. 

Att leda ’åldersadekvat’ utbildning verkar alltså inte adekvat i förhållande 

till barngrupper som uppfattas att präglas av stor heterogenitet. När barn i lä-

rarnas barngrupper inte tycks leva upp till de krav som ställs, verkar en del av 

barnen ses som störande eller i alltför omfattande behov av stöd: 

Hur ska man kunna tillgodose alla elever i det här klassrummet? Det kan vara i 
den gruppen vi har en sådan här spridning (visar med händer och armar ett av-
stånd). Från de som sitter och hoppar och går runt och gör ingenting till de som 
behöver för mycket pushning. Vilka ska man? För det finns ingen chans att 
under hela dagen på alla lektioner inkludera alla och tillgodose alla, eller? För-
står ni hur jag känner det? Har man kanske en eller två, (mumlar, ohörbart) det 
är så mycket barn. /…/ Men hur gör man? Jag kan känna som att, vilka ska man 
välja att tappa? Nej men förstår ni? Ett val, för du har ju inte, det finns inte en, 
ofta är du som ensam lärare i klassrummet. Jag har tur, tjugo elever då. Även 
fler. Och alltid, man ska ju tillgodose alla barnens behov. Hur gör vi det?  
(Träff fyra 2011-04-07), 
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Lärarna ger en bild av att de har problematiska situationer att hantera, vilket 

de belyser genom att ställa frågan på sin spets ”vilka [barn] ska man välja att 

tappa”? Frågan visar lärarnas dilemman om vilka barn de i stunden kan och 

bör ägna sig åt. 

I följande samtalsutdrag synliggörs ett för-givet-tagande om att det inte är 

möjligt att ”lyckas” med ’alla’ barn:  

Lärare 1: Frågan är kanske om man kan få med precis vartenda barn på tåget. 
Det är ju skillnad om det är en hel grupp av elever som stökar och stör och gör 
någonting annat. Men om det är ett par elever som man inte lyckas [med]. Det 
kanske är så bara. 
Lärare 2: Det är frågan liksom lite. Vad ska man nöja sig [med]? Vi håller på 
med procent i skolan. Och då har jag ju några som har väldigt svårt och så har 
jag vissa, ja det är busenkelt, som bara glider igenom alltihopa. Och då är det 
jättefrustrerande för jag menar kunde.. (mumlar ohörbart) [Gör sig till tolk för 
en kollega]: ”Men inte så abstrakt, de förstår inte! Vänta till högstadiet!” Jag 
känner jag kan ju inte nöja mig med att de ska vänta till högstadiet. Då är det 
inte mitt problem längre men, det känns ju inte okej mot de där eleverna. Så 
vad ska man nöja sig med? Det tycker jag också är svårt! /…/ 
Lärare 3: När är man klar? 
(Träff fyra, 2011-04- 07) 

 

Lärarna ser sina möjligheter som begränsade för att utöva ledarskapet så att 

ett relevant lärande enligt styrdokumenten möjliggörs för ’alla’ barn. Tillkor-

takommanden antyds som något ofrånkomligt: ”Frågan är kanske om man kan 

få med precis vartenda barn på tåget”; ”det kanske är[emfas tillagd] så bara”. 

Föreställningen om lärarnas begränsade möjligheter skapar en gräns för hur 

mycket lärarna kan och bör anstränga sig för att utöva ledarskapet för att möj-

liggöra lärande. Samtidigt ger lärarna uttryck för det omöjliga i att dra en så-

dan gräns.  

Att verka för lärarens intresse  

Att utöva ledarskapet för att verka för lärarens intresse tydliggörs som strä-

vanden efter att få de aktiviteter att fungera som lärarna ser som önskvärda att 

genomföra. Detta kan ses som ett egenintresse hos lärarna att hålla de peda-

gogiska aktiviteterna ’flytande’. Samtidigt är dessa aktiviteter tänkta att möj-

liggöra ett relevant lärande för ’alla’ barn.  

I detta undertema, att verka för lärarens intresse, framstår följande aspekter 

som väsentliga: att överblicka, avleda och förebygga, att skapa legitimitet 

samt att orka. 

Att överblicka, avleda och förebygga 

I skildringar av ledarskapet ser lärarna det som väsentligt att önskvärda akti-

viteter upprätthålls och inte störs. I detta avseende förefaller det vara centralt 

för lärarna att överblicka vad som sker i barngruppen samt att avleda och fö-

rebygga att störningar uppkommer. I en tidigare återgiven berättelse har det 
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skildrats att barnens arbetsplatser i rummet förändrats från att barnen varit 

placerade i bås, med väggar mellan barnen, till en öppen hästskoformation. 

Förutom att läraren ser det som väsentligt att barnen kan inspireras av 

varandra, beskrivs också hur hon strävar efter att möta barnen på ett annat sätt.  

Den tidigare placeringen i bås tycks ha skapat begränsningar för läraren att 

utöva ledarskapet i interaktion med barnen. Lärarens och barnens blickar 

kunde inte mötas när barnen satt med ryggen vänd mot henne.  

Den förändrade placeringen till en öppen hästskoformation uppges också 

öka lärarens överblick av vad som sker i rummet. Samtidigt antar läraren att 

omplaceringen innebär en omställning för barnen som gör dem trötta:  

Och då upptäckte jag ju att har du [barnet] inte gjort någonting? Nej, jag hann 
ju inte se det för de hade skärmar runt omkring och där kunde de ju köra om-
kring med en penna eller någonting. Så det måste ju vara stor omställning för 
eleverna att de blir (skratt) helt slut. Alltså dels har jag uppsikt över precis allt 
som händer i klassrummet eftersom de är så få. 
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Cirkelgruppen menar att lärarens ökade överblick medför att hon utövar le-

darskapet på ett alltför intensivt sätt: 

Lärare 1: Jag måste nog tänka på i mitt ledarskap att jag kanske inte ska vara 
så på som jag är. 
Maria: /.../ vad gör att du tänker så? 
Lärare 1: För jag tänker omvänt. Om någon skulle vara på mig precis hela tiden. 
Gud, vad drygt och ha någon som tittar på dig! (Ändrar tonläge till hurtfriskt): 
”Ja, kom igen nu då! Jaa!” (skratt) /…/ Det är så jag har börjat tänka att de 
[barnen] kanske ska kunna få någon mikropaus utan att jag alltså kanske ska 
låtsas att 
Lärare 2 (avbryter): att inte se, ja. 
Lärare1: Att inte se dem. 
Lärare 3: Ge dem arbetsro 
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Det intensiva utövandet av ledarskapet, ses som irriterande för barnen. Även 

om lärarens intention framstår som att ge barnen stöd förmodar cirkelgruppen 

att barnens möjligheter att arbeta med sina uppgifter, motverkas. Det hävdas 

vara väsentligt att läraren minskar sin överblick av barnen, vilket emellertid 

inte tycks innebära att barnen blir fria från hennes övervakande blick. Läraren 

kan ge sken av att inte överblicka barnen i den omfattning hon egentligen gör. 

Cirkelgruppen tycks anta att detta kan skapa ett utrymme för barnen att vila 

från sina arbetsuppgifter vilket skulle kunna främja barnens lärande på sikt.  

När lärarna uppfattar att barn visar motvilja mot att delta i aktiviteter, ger 

lärarna uttryck för att söka avleda barnens olust och samtidigt bibehålla andra 

barns ändamålsenliga ageranden. Exempelvis återger en av lärarna att en 

skrivuppgift väcker ilska hos ett av barnen i hennes barngrupp i grundskolan. 
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Läraren beskriver hur ilskan avleds och hur sammanförstånd mellan henne 

och barnet om att skriva så småningom nås: 

Jag har en elev nu som ja det är lite upp o ner. Han kan bli väldigt arg och så 
här. Och en gång så [yttrade barnet]: ”Jag ska inte skriva och kan inte skriva!” 
Och jag vet ju att han kan ju. Jag satte mig ner bredvid honom och då säger jag: 
”Jag ser att du är arg. Du är arg! Vad gör vi nu? Det går ju inte att du skriver nu 
när du är arg. Vad skulle du vilja göra?” Ja, han visste inte. ”Men ta balansbrä-
dan och gå ut i korridoren och sätt äggklockan på fem minuter och stå och ba-
lansera en stund. Och sedan kommer du tillbaka så kanske det här arga har 
släppt.” Och han tittade på mig och så var det så man såg det (gör ett ljud) hhh. 
Ja han tog balansbrädan och äggklockan och så gick han ut. Så stod han och 
balanserade och sedan kom han in. Och sedan satte han sig och skrev. Jag kunde 
ju ha gjort det på ett annat sätt. Men jag såg honom och jag kunde sätta ord på 
hans känsla och det fick det att vända. /…/ Ja, men en annan gång kanske det 
inte alls hade gjort det. Men den här gången var det som att han kunde släppa 
det. Och i det så påverkade ju det hans lärande för han gick ju in sedan och 
gjorde det här. 
(Träff sex, 2011-09-08) 

 

Det avgörande för att samförstånd mellan läraren och barnet nås, tycks vara 

att läraren ’ser’ barnet. Läraren kan påverka situationen genom att hon bejakar 

och sätter ord på barnets ilska samtidigt som den avleds. Hon verkar också 

tillskriva barnet kunnighet och menar att barnet har möjlighet att klara de krav 

som skrivuppgiften innebär. Där och då tycks hon se barnets ilska som ett 

hinder i detta avseende. 

För att ledarskapet ska verka för lärarens intresse framstår det också som 

centralt att förebygga att situationer uppkommer som skulle kunna störa bar-

nens deltagande i aktiviteter. Exempelvis menar cirkelgruppen att barnens 

uppmärksamhet plötsligt kan riktas mot något som inte verkar ändamålsenligt. 

I sådana situationer anser lärarna att de kan behöva lägga ner tid på att till-

rättavisa barnen istället för på det tänkta innehållet, just för att aktiviteten ska 

kunna genomföras. Det blir viktigt för lärarna att föreställa sig vad som kan 

komma att ske i barngruppen och på så vis förmodas oönskade handlingar 

kunna förebyggas. Vad lärarna tidigare har erfarit, det vill säga vad de minns 

av och hur de tolkar tidigare händelser, blir då väsentligt. I följande samtals-

sekvens för cirkelgruppen ett resonemang som handlar om att en av lärarna 

använder en docka i sin barngrupp i förskoleklassen. Avsikten är att intressera 

samtliga barn för aktiviteten. Emellertid menar lärarna att barnens intresse för 

dockan kan bli alltför stort, vilket kan motverka att barnen deltar i aktiviteten 

så som det är tänkt:  

Lärare 1: Den flickan som ganska snabbt tog Trulle [dockan] och sedan de 
andras uppmärksamhet: ”Va, får hon!” Det var någon som sa varför? Och det 
känner man också igen, att det var väl inte tanken att hon skulle ta Trulle? 
Lärare 2: Nej. 
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Lärare 1: Nej, och då /…/ när man är mitt uppe i något sådant här då kan det 
ibland vara lättare att man lå .. Alltså, hon har den nu och så märker .. Det har 
ju kunnat bli så här att alla: ”Varför får hon då?” 
Lärare 2: Och så börjar ju hon (mumlar ohörbart) … koncentrationen går över 
ifrån budskapet till  
Lärare 1(avbryter): till vem som har dockan. 
(Träff fyra, 2011-04-07) 

 

I resonemanget antyds en risk för att det kan uppstå en intressekonflikt mellan 

läraren och barnen i gruppen. Läraren i den aktuella barngruppen tycks före-

bygga konflikten genom att hon söker influera barnens föreställningar om 

dockans ’behov’: 

Så ofta brukar jag sätta Trulle [dockan] bara, han får luta sej mot guldlådan och 
vila sig lite, för han har ont i öronen (någon skrattar). Han är ju lite känslig, det 
är ju troll. De har ju så stora öron. Så han brukar få sitta mot lådan för att slippa 
.. Och ibland bestämmer jag mig för att idag vill Trulle gå från knä till knä för 
idag är han lite kontaktsökande, eller så. /…/ Så jag brukar tänka ut i förväg, 
eftersom jag vet precis hur det blir. 
(Träff fyra, 2011-04-07) 

 

Även om läraren i ovanstående citat yttrar att ”jag vet precis hur det blir”, 

framstår inte ledarskapets utövande så linjärt att lärarna först planlägger och 

sedan genomför planen utan att samtidiga och eventuellt störande handlingar 

inträffar. Tvärtom ger cirkelgruppen exempel på att ledarskapets utövande kan 

vara oförutsägbart, intuitivt och irrationellt: 

Men som ledare ibland så har man liksom .. man vet hur det ska vara men sedan 
ibland så vart de bara någonting. (En av lärarna säger: Så blir det på ett helt 
annat sätt). Och så blir det inte som man har tänkt, så låter man det passera och 
så: Vad fasen gjorde jag? /.../ Ja, det är för att det är så mycket annat. 
 (Träff fyra, 2011-04-07) 

 

I ovanstående citat ger läraren uttryck för att hon upptas av ”mycket annat” 

och det framstår som diffust vad ledarskapets utövande leder till. Oförutsedda 

händelser beskrivs att kunna tränga undan lärarnas tankar rörande planen för 

den tänkta aktiviteten. Sådana händelser menar en av lärarna är både oundvik-

liga och oönskade: 

Att man kunde avskärma sig mer vad som stör dig på vägen, att material, att du 
reder ut en konflikt, att någon ramlar och slår i huvudet i bordskanten. /…/ Jag 
är väldigt känslosam vad som händer på vägen och tar in. Jag kan vara hur jäkla 
taggad och förberedd som helst och sedan kan jag ha glömt hälften som på nå-
got vis, för att man blir störd liksom i tankeprocessen. /…/ Det tycker jag är 
jättesvårt och det är någonting jag måste i alla fall hitta.  
(Träff åtta, 2011-11-08) 

 



 

 

112 

Även om läraren anser sig bli störd av oförutsedda händelser och att hon tycks 

eftersträva att så inte sker, framhåller hon värdet av att uppmärksamma det 

oförutsedda: 

Ja någonting bättre som man bara dra ner [på att låta sig påverkas av oförut-
sedda händelser] och samtidigt inte tappa det heller. För jag vill inte bli så att 
jag inte ser. Så det är en jättesvår avvägning. 
(Träff åtta, 2011-11-08) 

 

Den oförutsägbarhet som ledarskapets utövande tillskrivs, ses även som för-

delaktig. Genom det intuitiva – ”så vart det bara någonting” (träff fyra, 2011-

04-07) – uppstår situationer som inte var tänkta att uppstå. Därmed kan flera 

alternativ för utövandet av ledarskapet bli synliga:  

Nej, men det var ju lite bra också [att läraren inte gjorde som hon hade tänkt]. 
Då såg jag ju skillnaderna, hur det kan bli. 
(Träff fyra, 2011-04-07) 

 

De ovanstående samtalsutdragen synliggör en paradox: De svårigheter som 

oförutsedda händelser innebär för utövandet av ledarskapet, möjliggör samti-

digt att lärarna ”tar in” en känsla för situationerna. Detta skulle kunna möjlig-

göra en ökad förståelse för situationerna och vägleda lärarna till hur ledar-

skapet kan och bör utövas. Samtidigt omöjliggör de oförutsedda händelserna 

att lärarna kan förebygga störande handlingar.  

Att skapa legitimitet  

En annan central aspekt i detta undertema – att verka för lärarens intresse – är 

att lärarna ges legitimitet av barnen. Detta förefaller vara väsentligt för att lä-

rarna ska kunna utöva ledarskapet så att barnen influeras att delta i aktivite-

terna på ändamålsenliga sätt. Att lärarna ges legitimitet förefaller vara proble-

matiskt om en aktivitet exempelvis verkar irrelevant, oförståelig eller tråkig 

för barnen. Bristande legitimitet tar sig exempelvis uttryck i att samtliga barn 

inte underordnar sig lärarnas tillrättavisningar. Detta antar cirkelgruppen kan 

leda till konflikter, vilket ytterligare kan försvåra att legitimitet skapas. I detta 

avseende verkar konfliktfyllda relationer lärarna och barnen emellan vålla be-

kymmer. 

En av lärarna skildrar att hon lägger ner extra tid på att samtala med barn 

med vilka det uppstår konflikter. Hon närmar sig barnen utanför lektionstiden 

i den grundskola hon arbetar och initierar samtal: 

Något som jag har tänkt på mer och mer, det är att kontakten med de här barnen 
som har det lite [problematiskt]. Det är vissa barn man hamnar i konflikt med 
som tycker att du gör saker fel. De barnen är jag extra noga med, att jag kanske 
är mera på, så. 
(Träff sex, 2011-09-08) 
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Jag går utanför lektionen mycket också. Pratar med dem, lägger armen om dem. 
/…/ De här som man vet att man har en ganska jobbig relation till på lektionstid 
eller så. Som kanske inte, att man försöker få bra relation med dem utanför 
undervisningssituationen. 
(Analysträff, 2012-05-31) 

 

Läraren verkar att överskrida aktiviteternas ramar rörande tid och innehåll för 

att förbättra relationerna med barnen. Att relationerna, enligt läraren, har för-

bättrats förefaller ha betydelse för lärarens legitimitet: 

Lärare: Barn gjorde inte som man sa, pratade, dissade vuxna totalt. Det var en 
sådan spiral vi var inne i just då. Och de här barnen som kanske har väldigt 
dåligt språk, att man får en relation med dem, ett förtroende att man kan liksom 
gå vidare i undervisningen. 
Maria: Märkte du någon förändring över tid med de barnen i klassrummet se-
dan? /…/ 
Lärare: Mmm, det märkte jag tydligt. De man har en relation till kan jag ganska 
snabbt gå in på: ”Det här är inte okej!” 
(Analysträff, 2012-05-31) 

 

I ett annat exempel ger en av lärarna uttryck för att hon behöver argumentera 

för hur ledarskapet utövas, när olika gränser för olika barns ageranden skapas 

(se s. 87). Läraren ger ett av barnen vidare gränser att agera inom än övriga 

barn i förskoleklassen. Hon tycks eftersträva att få legitimitet från övriga barn 

för skillnaderna i ledarskapets gestaltning genom att påverka barnens förstå-

else för det enskilda barnets situation, så som hon uppfattar den:  

Och jag har ju pratat med barngruppen och berättat att nu förstår inte han allt vi 
säger. Och då kan det vara bra om han får plocka med något annat och vila sina 
öron. Men det har ju varit svårt för barnen att förstå att han inte förstår då, ef-
tersom han är den enda som inte har språket, svenska språket. /…/ Jag tog hem 
en film då, en film på barnets modersmål [angivet modersmål ersatt med gene-
rellt uttryck] och satte på. Och han var ju den enda som förstod någonting och 
resten av barngruppen förstod ingenting. Och då gick det upp ljus för dem: så 
här har han det hela dagen. /…/ Så då fick de lite bättre förståelse för honom än 
innan.  
(Träff fyra, 2011-04-07) 

 

Läraren uttalar strävanden efter att influera barnen i gruppen till att närma sig 

det barnets perspektiv, genom att synliggöra barnets olikhet i förhållande till 

övriga barn. På så vis verkar hon anta att det skapas en logik för skillnader i 

ledarskapets utövande. 

Ytterligare exempel ges på hur lärarnas ledarskap kan ifrågasättas i barn-

gruppen och att lärarna kan få svårigheter att nå legitimitet. En av lärarna me-

nar att flera barn i hennes barngrupp i grundskolan, tar på sig en roll av att 

vara ”hjälpledare”: 
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Det är jag som är ledaren. Jag behöver ju.. för det är väldigt många hjälpledare, 
vilket gör att de är väldigt oroligt i klassen (ändrar tonläge till ifrågasättande) 
[läraren återger barns yttranden.]: ”Ser du [läraren] vad den [barnet] gör nu? 
Ser du vad den gör nu? Nu är klockan så mycket”! Det är hela tiden det här 
liksom. /…/ För det måste tas bort. Vad har vi roll i det här klassrummet? För 
de [barnen] har en roll där det är jättemånga som tycker att de ska lägga sig i 
allting (ändrar tonläge till uppfordrande): ”Nu ser nog inte fröken det där!” Ja 
och vi [lärarna i barngruppen] har sagt så här: ”Antingen ser jag det och bryr 
mig inte om det. Och ser jag det inte, då är det som det är. Men du ska göra .. 
ditt!” 
(Träff nio, 2011-12-01)  
 

Läraren återger det som kan förstås som barns kritik mot hur ledarskapet ut-

övas eller snarare mot en uppfattad brist på ledning från lärarens sida. Flera 

av barnen tycks eftersträva att upprätthålla ordningen i gruppen samtidigt som 

läraren menar att detta skapar oro och att ordningen motverkas. Hon menar att 

barnen överskrider de befogenheter som elevrollen omfattar, vilket formuleras 

som att ”du ska göra .. ditt”. Läraren verkar eftersträva att nå en ökad legiti-

mitet i barngruppen, genom att betona sitt formella ledarskap. Eventuella bris-

ter i ledarskapets utövande ser hon inte som barnens ensak: ”Antingen ser jag 

det och bryr mig inte om det. Och ser jag det inte, då är det som det är.”  

Lärarna verkar eftersträva att nå legitimitet för utövandet av ledarskapet 

som även sträcker sig utanför barngruppen. I en av lärarnas berättelser tycks 

läraren eftersträva att nå legitimitet bland kollegor och föräldrar. Samtidigt 

menar läraren att hon då behöver göra avkall på sin idé om hur ledarskapet 

borde utövas. Läraren förespråkar ett friare utrymme för barnens handlingar 

än vad hon uppfattar vara accepterat på arbetsplatsen. Förutom att läraren ver-

kar förmoda att hon kan bli ifrågasatt på den egna arbetsplatsen (en grund-

skola), tycks läraren anta att hon komma att ifrågasättas av föräldrar: 

Det känner jag att det inte finns möjlighet till nu när jag har bytt arbetsplats. 
För vi står inte riktigt på samma utgångsläge. Och då har jag nog blivit lite feg 
i det här att hur uppfattas det litegrann utifrån, från föräldragrupp. [Läraren gör 
sig till tolk för föräldrarna]: ”Vad håller hon [läraren] på med?” Oerhört sorg-
ligt, men så är det. 
(Träff nio, 2011-11-09) 

 

I vad som kan förstås som lärarens skildrade strävanden efter att nå legitimitet, 

tycks hon anpassa sig till den norm hon uppfattar som rådande på sin skola. 

Emellertid uttrycker hon missnöje över det val hon gjort.  

Att orka 

Det verkar kräva ihärdighet för lärarna att utöva ledarskapet så att de pedago-

giska aktiviteterna fungerar. De ’flyter’ inte på av sig själva. Att barn har del-

tagit på ändamålsenliga sätt i aktiviteter, innebär inte, enligt lärarnas erfaren-

heter, att barn per automatik kommer att delta på relevanta sätt i framtiden. 
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Tvärtom beskriver en av lärarna ledarskapet som en process där läraren stän-

digt behöver vara närvarande: 

Det är just det med ledarskapet, att det går inte att tänka: Ja men nu! Vad bra 
det fungerar för oss nu det här liksom. Men så fort du släpper lite grann, för det 
är hela tiden processer. Kan man ju tänka så här: Så nu var det klart, för nu så 
fungerar det, så checkar jag. För det, man släpper och kanske man backar för 
mycket själv då börjar det spinna iväg igen. /… / Du måste hela tiden vara à 
jour som ledare. Du är aldrig klar för att du kommit på en bra idé och så fungerar 
det här nu. Men det är inte färdigt! För det går inte. 
 (Träff nio, 2011-12-01) 

 

Ledarskapet ses som en ändlös process – någon slutpunkt finns inte. Att lä-

rarna ständigt tycks behöva utöva ledarskapet i interaktion i stundens möten 

med barnen, verkar kräva att lärarna just har ork att göra så på ändamålsenliga 

sätt. Lärarna verkar anta att deras ork påverkas av att de behöver hantera pro-

blematiska situationer. Exempelvis skildras att lärarna ställs inför dilemmat 

om vilka barn lärarna ska ägna sig åt respektive inte ägna sig åt. Det tydliggörs 

motsättningar mellan de uppfattade kraven på lärarna att stödja barnens lä-

rande och barnens olikheter. Lärarna menar att de behöver göra något annat 

än det som ingår i deras arbete: 

Lärare 1: Vi är faktiskt inte bara pedagoger som ska ta hand om det här lärandet 
utan vi är allt. 
Lärare 2: Ordningsman också. 
Lärare 3: Samtidigt som man ska vara socialarbetare och kurator  
Lärare 2: Sjuksköterska /…/ 
Lärare 1: Och det gör också ibland att man tappar fokus på det här målet för 
undervisningen för det finns så lite kraft till det. 
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Att lärarna anser sig behöva syssla med sådant som inte har med deras yrkes-

utövning att göra, hävdas påverka deras ork. De har inte kraft för det de borde 

fokusera på – målet för undervisningen.  

När situationer framstår som problematiska och lärarnas ork verkar tryta, 

indikerar cirkelgruppen att problem kan tillskrivas barnen: 

Du [som lärare] kan aldrig gå undan. Alltså du kan aldrig be [någon annan]: 
”Nu får du ta över en stund för jag orkar inte” /…/ Om det är så där väldigt 
jobbigt då och sedan kanske det blir mera att barnet blir problembärare. 
(Analysträff, 2012-11-15) 

 

Lärarna menar att de inte ges tillräckligt med stöd på sina arbetsplatser för att 

bearbeta problematiska situationer. En av lärarna formulerar att konflikter 

med barnen ’finns kvar’ i hennes medvetande efter att det konfliktfyllda ske-

endet upphört: 
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Vi möts ju av otroligt mycket barn som har det väldigt svårt och man står i 
konflikter och så forsar det bara på. Jag tror att allt sådant tar så mycket tid och 
energi. Vi får aldrig bearbeta sådant, utan det byggs på och jag tror också att 
det påverkar ens ledarskap väldigt mycket. Att det liksom, det ska man liksom 
fixa hela tiden. Jag har stått och haft en jättekonflikt /…/ och tio minuter senare 
ska man (förändrar tonläge till glatt): ”Ja, nu ska vi ha lite musik och ha jätte-
trevligt!” 
(Träff fem, 2011-05-19) 

 

Ovanstående citat kan förstås som att läraren blir ’uppslukad’ av konfliktfyllda 

möten med barnen. I nästa skede verkar läraren anta att hon i stundens möte 

med barngruppen ska leva upp till krav i att förmedla en positiv känsla för 

musiklektionen. Läraren ger uttryck för att inte kunna distansera sig tillräck-

ligt från de tidigare upplevda svåra mötena med barnen. Inte heller anses hon 

få stöd i att distansera sig, utan det blir upp till henne att uppbringa energi för 

att hantera problemet på egen hand. 

Lärarnas ork för att utöva ledarskapet, verkar även att influeras av händel-

ser utanför stundens möten mellan lärarna och barnen. Också händelser i lä-

rarnas privatliv ses kunna påverka ledarskapets utövande. En av lärarna yttrar 

att hon kan agera på felaktigt sätt i möten med barnen, men detta till trots orkar 

hon inte alltid förändra sitt agerande i stunden: 

Och jag tror att vi verkligen måste tänka: Vad gör jag? Vad säjer jag? För det 
påverkar jättemycket. Och jag känner att jag gör jättemycket fel fortfarande 
/…/. Men någonstans är jag medveten om när jag gör fel. Ibland kan jag stå och 
tänka att, å det där var inte bra! Men jag fortsätter ändå, för jag orkar inte riktigt 
just då. Ja men alltså, det kanske kom hemifrån en stor konflikt. Eller så har 
man gått ut från en konflikt eller så har man diskuterat eller så är man bara 
väldigt trött. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 
 

Även på längre sikt framstår det som att lärarnas ork inverkar på ledarskapets 

utövande. Som tidigare berörts i detta undertema, ses det som betydelsefullt 

att lärarna främjar positiva relationer med barn för att legitimitet ska skapas 

för lärarnas handlingar. Emellertid ser cirkelgruppen det som tidskrävande och 

tålamodsprövande att ”bygga” relationer: 

Då måste du orka vara kvar och bygga den här relationen när du kommer som 
ny ledare också /…/. Alltså det tar ju lång tid att bygga relation helst med en 
sådan här grupp då. 
(Träff nio, 2011-12-01) 

 

En annan aspekt som framstår som väsentlig för att ledarskapet ska verka för 

lärarens intresse, är att lärarna orkar kompensera för sin frånvaro i barngrup-

perna. Cirkelgruppen menar att det är viktigt att ha insikt i hur barngruppen 

fungerar, vad barnen arbetar med och möjligen lär sig, för att de ska kunna 
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stödja barnen. En av lärarna menar att hennes inblick i barnens arbete försäm-

rats i och med att hon varit sjukskriven:  

Ja, jag fick en ny klass och var i uppstartsarbetet där och lägga grunderna. Och 
det gick ju bra så länge jag orkade. Sedan blev ju jag sjukskriven mitt i alltihop 
då. /…/ Så att det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Försökte väl och 
ha koll på, på liksom vad händer i klassen ändå, men det har gått ganska skapligt 
ändå känner jag med gruppen när jag kommer tillbaka. /…/ De har hållit ihop. 
Men sedan är det mer jobbet, alltså deras arbete. Det här att följa med, vad har 
de gjort. Där har jag tappat jättemycket i ledarskapet. Att jag inte riktigt har 
kommit med på det viset som jag skulle om jag hade varit kvar. /…/ Det sitter 
lite grann, sitter väl kvar lite, orken är väl som den är. 
 (Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 
 

Vidare framför lärarna att yttre krav som ställs på dem har betydelse för deras 

ork. Sådana krav kan exempelvis utgöras av lärares ansvar för att möjliggöra 

att ’alla’ barn når vissa mål i speciella ämnen i bestämda årskurser i grund-

skolan samt att lärare har ansvar för att bedöma barnens kunskaper. Detta upp-

ges ta mycket kraft för de lärare som tjänstgör i grundskolan. De uppfattade 

kraven tycks även inverka på ledarskapets utövande i förskoleklassen:  

Lärare 1: Att bara sista åren så har jag sett lusten och glädjen att göra roliga 
saker att kliva lite utanför vardagen och ramarna.. Därför att det är så många 
trötta pedagoger som (ändrar tonläge till glatt): ”Nej men vi tar en stor sång-
samling nu!” (ändrar tonläge till uppgivet): ”Nej, men herregud men målupp-
fyllelsen och det här måste dom kunna innan!” /…/ Jag är väl medveten om att 
jag är väldigt motsträvig mot mej själv att inte falla i dom här fällorna som jag 
tycker att det är att bli för skolinriktad./…/ Jag måste alltså hela tiden, dra, fånga 
och flytta tillbaks mig lite till grund.. 
Lärare 2: Spontaniteten är ju på väg att försvinna. /…/ Det är ju också ett le-
darskap där. /…/ Vi måste ju känna det. Vi måste ju ha glädjen i det vi står /…/ 
Maria (vänder sig till lärare 1): Men tycker du att du själv har förändrats? /…/ 
Lärare 1: Jag ser till exempel: Jag har alltid spelat och sjungit med barnen varje 
dag. Hela mitt yrkesverksamma liv. Men inte sista fem åren. 
Maria: För att? 
Lärare 1: Jag vet inte. Ja, jag försöker verkligen att jag vill att det ska vara 
lustfyllt, jag vill själv känna glädje när jag kommer varje morgon till barnen, 
men det är någonting som .. Tiden är knappare, lusten är inte riktigt stark. /…/ 
Det har hänt någonting /…/ Förskoleklassen har flyttat in i skolan, och vi har ju 
ett annat tänk. Vi har fler barn, det är tajtare schema. Man ska hinna mer på 
kortare tid. /…/ Det är många måsten som tar bort energin. Och då redan innan 
vi har börjat terminen är vi trötta. Många säger: ”Jag vet inte hur jag ska orka.” 
Då skalar man bort det här roliga som skulle kunna göra så att vi skulle kunna 
orka.   
(Träff sex, 2011-09-08) 

 

I beskrivningen av hur lärarna förhåller sig till de uppfattade kraven framträ-

der en motsägelsefull situation. Kraven på lärarna gör att deras ork för att ut-

öva ett ändamålsenligt ledarskap tryter. Detta leder till att det lärarna uppfattar 
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som roligt skalas bort, det vill säga aktiviteter som möjligen kunde inverka 

positivt på lärarnas ork.  

Spänningar mellan olika intressen – sammanfattande analys 

I lärarnas uttryckta strävanden efter att verka för olika intressen – barnets, 

samhällets och lärarens – i ledarskapets utövande, synliggörs såväl att intres-

sen är samstämmiga som att de sinsemellan är motstridiga. Spänningar mellan 

de olika intressena som lärarna eftersträvar att verka för, träder fram.  

Att barnets, samhällets och lärarens intressen framstår som samstämmiga 

tydliggörs exempelvis genom att lärarna ger uttryck för att barn ges förutsätt-

ningar för att lära sig det som ses som relevant utifrån styrdokument och att 

barnen visar intresse för att delta i aktiviteter som lärarna strävar efter att upp-

rätthålla. Så som tidigare beskrivits återger en av lärarna att hon ändrar ett 

planerat innehåll till att handla om klockan när hon uppfattar att ett flertal av 

barnen i hennes barngrupp fått nya klockor. Hon förändrar sin intention från 

att möjliggöra ett lärande till förmån för ett annat. Detta ses som relevant i och 

med att innehållet ryms inom de uppfattade gränserna som styrdokument sät-

ter för lärandet: 

Vi besitter den där kunskapen om kursplanerna och våra styrdokument. Då kan 
man ju snabbt göra den här switchen efter barnens och elevernas intresse och 
inte att man försummar något mål. 
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

I cirkelsamtalen illustreras också barnets och samhällets intressen som mot-

stridiga. Till exempel menar lärarna att inte ’alla’ barn ges förutsättningar att 

delta i aktiviteter som främjar ett relevant lärande utifrån styrdokumenten. 

Cirkelgruppen för resonemang om att ledarskapets utövande påverkas av en 

speciell tradition, ”skoltraditionen” som snarare motverkar än möjliggör ’alla’ 

barns lärande: 

Och de här eleverna som någonstans i skoltraditionen vill man få, ska sitta stilla 
för det är så man gör i skolan. Och det går ju på tvärs mot hur vi egentligen 
behöver göra för att den här eleven ska få möjlighet att lära sig. /…/ För att om 
man lyfter tanken är det ju där man måste börja titta på. Hur får man eleverna 
att lära sig? Och så har vi med oss så mycket i bagaget som vi tar med oss i vårt 
ledarskap och som även våra kollegor tar med sig.  
(Analysträff, 2012-05-31) 

 

Spänningar mellan olika intressen i ledarskapets utövande, så som det skildras 

i cirkeln, kan tydliggöras genom följande berättelse. Läraren strävar efter att 

möjliggöra lärande av specifika ämneskunskaper som motiveras utifrån läro-

planen. Intentionen är att lärandet ska möjliggöras genom att barnen arbetar 

med specifika uppgifter i en ’mattebok’. Dessa är tänkta att utföras under en 

begränsad tid och med begränsade möjligheter till stöd. Läraren återger att 
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några barn inte blir färdiga med sina uppgifter och hon ber dem att stanna kvar 

i klassrummet. Intention är att ge barnen mer stöd: 

De [barnen] hade haft en sida de skulle jobba med och så jobbade de under 40 
minuter. Och så blev de inte klara och så . . ”Nej nu får ni [barnen] sitta kvar på 
rasten liksom” blev resultatet av det hela. Så de var kvar så kunde jag gå runt 
och hjälpa dem vidare. Men just det här att det är alltid så i alla klasser. Hur 
jobbar man med dem? 
(Träff nio, 2011-12-01) 

 

I berättelsen träder spänningar fram som tar sin grund i att intressen på en och 

samma gång harmonierar med och strider mot varandra. Å ena sidan överskri-

der läraren såväl tiden som rummet för att ge barnen ytterligare stöd och ökade 

möjligheter till lärande. Därigenom kan ledarskapet på en och samma gång 

ses verka för barnets, samhällets och lärarens intressen, det vill säga att intres-

sena harmonierar med varandra. Å andra sidan omöjliggörs barnens eventu-

ella deltagande i rastaktiviteter och lärande tillsammans med andra barn ge-

nom att barnen stannar kvar i klassrummet. Det ligger såväl i barnets som i 

samhällets och lärarens intresse att barnens stödbehov tillgodoses så att lä-

rande möjliggörs. Men det lärande som skulle kunna ske tillsammans med 

andra barn under rasten och som omöjliggörs, skulle också kunna vara av vikt 

för barnets och samhällets intresse. Läraren ställs inför ett dilemma om hur 

hon ska tillgodose barnens uppfattade stödbehov och hon ger uttryck för fru-

stration: 

Lärare: Ja, och det är ju det som jag mådde så illa när jag upptäckte, liksom att 
jag tog till det där [att barnen stannade kvar]! Men jag kände inte en gång till. 
Ja, inte den här gången också. Nu ville jag att den här eleven skulle få bli klar 
med någonting. /…/ Jag var kvar med dem då en stund. Det var tre . . Men just 
en då som jämt som behöver ha så mycket stöd att komma vidare. 
Maria: Hur blev det då tyckte du när de var kvar? 
Lärare: Men alltså jag funderade på det också när jag gick genom det här. Vad 
hände så här? Ja men det var helt naturligt. Det var ingen som protesterade och 
det var ingen som sa någonting. Så, ja, men då gör vi då. Så blev det lite mer 
fart på dem och så blev de klara så.  
(Träff nio, 2011-12-01) 

 

Också i en tidigare beskriven situation där en av lärarna strävar efter att möj-

liggöra lärande av specifika ämneskunskaper i en grundskoleklass, framträder 

spänningar mellan olika intressen. Läraren eftersträvar att iscensätta en rele-

vant undervisning för en speciell årskurs och ålder. Hon beskriver att variat-

ionen är stor när det gäller barnens förutsättningar att delta i aktiviteterna och 

lära sig det som avses. En del av barnen är ’nyanlända’ och förstår inte svenska 

samt har ringa erfarenhet av formell undervisning. Andra barn har flerårig er-

farenhet i detta avseende: 
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Dels då försöka inkludera de här eleverna [som inte förstår svenska] och sedan 
inkludera alla elever, som jag känner att jag håller på att drunkna i som inte 
förstår språket som inte kan säga en svensk mening som sitter i klassrummet. 
Årskurs sex – då läggs det på mentorer och undervisande lärare över huvud 
taget att: ”Men du måste ju anpassa undervisningen!” Ja visst! Absolut! Men 
på något sätt så måste man ju ge en åldersadekvat utbildning till majoriteten 
som sitter där. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 
  

Spänningar mellan lärarens intention att leda en undervisning som verkar för 

barnets intresse, det vill säga att barnen ges möjligheter att lära sig något av 

relevans och samhällets intresse i termer av en för årskursen given undervis-

ning, träder fram. Det framstår som att spänningarna tar sin grund i motstridiga 

krav som läraren inte kan hantera; hon ”håller på att drunkna”. Den uppfattade 

omöjligheten i situationen där och då, tydliggörs också i de beskrivna kraven 

på hur läraren ska hantera situationen: ”du måste ju anpassa undervisningen”. 

Underförstått kan läraren handskas med situationen om hon lever upp till kra-

ven på anpassning av undervisningen. Men det är just läraren som ska hantera 

situationen. Det är på henne som kravet ställs, eller ’läggs på’ som hon formu-

lerar det.  

Också genom krav som ställs från överordnade nivåer i utbildningssyste-

met i kommunen, synliggörs spänningar mellan de olika intressena som lä-

rarna söker att verka för. Under tiden för forskningscirkelns genomförande 

gavs direktiv om att lärarna skulle upprätta så kallade lokala pedagogiska pla-

neringar i grundskolan. Grunden för dessa direktiv utgjordes av hur skolled-

ningen vid den här tiden tolkade allmänna råd från Skolverket om planering 

och genomförande av undervisning. I kommunen ställdes krav på att lärarna 

skulle utforma gemensamma planeringar för ett eller flera arbetslag. I dessa 

dokument skulle det bland annat uppges vilka mål som barnen skulle uppnå i 

ett visst ämnesområde i en viss årskurs. I cirkelgruppen riktas kritik mot dessa 

krav så som de tolkas av lärarna: 

(Irriterat tonläge) Det där med att man ska involvera barnen i undervisningen 
också. /…/ Det ställs ju helt mot då alla våra pedagogiska planer vi ska skriva. 
För om jag då tolkar syftet utifrån kursplanen och sedan så presenterar jag det 
för barnen. Och dom är ute på en helt annan väg och det är den vägen som 
barnen väljer. Vad de står, det är det som är viktigt. Det är då vi får dem att 
utvecklas. Det är då vi får dem motiverade och det är då de lär sig. Och då ska 
jag göra en slags skiss bara för någon. /…/ Man ska fånga intresse. Man ska 
liksom kolla upp det. Vad finns det för intresse? Vad har barnen för bakgrund 
och erfarenheter av det här innan man sätter igång med arbetsområdet. Och då 
faller det ju lite med våra välplanerade strukturer och Lpp:er [lokala pedago-
giska planeringar]  
(Träff åtta, 2011-11-07) 
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I resonemanget framträder spänningar mellan olika uppfattade krav, som ver-

kar ta sin grund i intressemotsättningar. Läraren anser sig behöva upprätta pla-

ner som styr undervisningen i hög grad. Samtidigt ska läraren främja att bar-

nen involveras i undervisningen och hon ska fånga barnens intresse för ett 

visst arbetsområde och ta hänsyn till barnens olika bakgrunder och erfaren-

heter. Det förefaller som att läraren inte ser någon koppling mellan den aktu-

ella planeringen och det ledarskap som hon anser sig behöva utöva i stundens 

möte med barnen. Den aktuella planeringen hävdas att inte fylla någon funkt-

ion, vare sig för barnet eller för läraren. Läraren formulerar den uppfattade 

bristen på mening som ”då ska jag göra en slags skiss bara för någon”.  

Även i följande berättelse tydliggörs spänningar mellan olika intressen i 

utövandet av ledarskapet. Närmare bestämt handlar dessa spänningar om att 

läraren ser sig tvungen att anpassa sig till krav på att ständigt värdera vad bar-

nen lär sig, det vill säga att verka för samhällets intresse. Samtidigt tycks lä-

raren eftersträva att verka för barnets intresse, genom att hon ser det som vä-

sentligt att vara öppen för att lärandet kan ta olika vägar i mötet med barnen: 

Hela tiden utvärdera – vad har de [barnen] lärt sig? Det här som jag sa glädjen 
i lärandet.. Och även när jag planerat/…/ Jag vågar inte släppa lika loss som jag 
känner att jag ibland har kunnat göra. Jag har alltid vetat vart jag ska ta mina 
elever. Men nu måste jag alltid veta vad exakt den här lektionen ska ge och i ett 
lärande kan man inte alltid kontrollera det. Och i och med att jag måste exakt 
veta vad den här lektionen ska ge, förenklat sett, så måste jag ju veta och göra 
sådana uppgifter som jag exakt kan kontrollera av att de [barnen] har lärt sig 
/…/ Och där blir det en stor konflikt och problematik som styr mig … I och 
med att lärandet inte får ta den väg i gruppen som den faktiskt kan ta i ett sam-
spel. Jag vet ju aldrig vad person A kan säga som jag sedan kan koppla vidare 
på. Det händer ju hela tiden och det är så det är. 
(Analysträff, 2013-05-28) 

 

Spänningarna tycks ta sin grund i motstridiga intressen. Det ledarskap som 

läraren ger uttryck för att hon behöver utöva, genom att iscensätta aktiviteter 

med en hög grad av kontroll, ser hon inte som möjligt eller relevant. Läraren 

ger bilden av att hon blir styrd att utöva ledarskapet så att inte aktiviteterna 

kan genomföras på ett sätt som ligger i barnets och lärarens intresse.  

Del II: Lärares ledarskap – innebörder över tid 

De innebörder – att möjliggöra lärande och disciplinering samt att verka för 

olika intressen – som presenterats i föregående resultatdel, utgör en samman-

tagen bild av lärarnas ledarskap som träder fram i analyserna av forsknings-

cirkeln. Så långt har alltså inte resultaten presenterats med avseende på för-

ändringar i samtalen. I denna del av resultatkapitlet redogör jag för hur inne-
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börderna kommer till uttryck över tid. Den tid som här avses är forskningscir-

kelns mest intensiva fas, det första årets träffar. Avgränsningen motiveras av 

de senare analysträffarna har en annan karaktär, då cirkelgruppen förde samtal 

om de tidigare genomförda cirkelsamtalen. Dock inbegriper denna resultat-

framställning analyser som gjordes i cirkelgruppen av det första årets samtal. 

Oföränderlighet och föränderlighet 

Utifrån analyserna av cirkelsamtalen framstår det som att innebörderna av le-

darskapet inte förändrades under det första årets träffar. Innebörderna träder 

således fram som konstanta. Detta innebär inte att dessa kom till uttryck på 

samma sätt över tid men inte heller att uttrycken helt förändrades. Hur inne-

börderna kom till uttryck kan sägas präglas av både oföränderlighet och för-

änderlighet.  

Under det första halvåret kom uttrycken för innebörderna i mångt och 

mycket att präglas av oföränderlighet. De spänningar som de beskrivna situ-

ationerna genomsyras av, kom framförallt till uttryck som svårigheter att ut-

öva ledarskapet. Lärarna tycks ha sett sina pedagogiska vardagspraktiker som 

pressande och svårhanterbara för att realisera ledarskapets intentioner – att 

möjliggöra lärande och disciplinering för ’alla’ barn samt att verka för olika 

intressen, däribland för barn som kan förstås som i behov av särskilt stöd. 

Cirkelgruppen hävdade exempelvis att villkoren var problematiska; såsom att 

lärartätheten var för låg, barngrupperna var för stora och att stödet från speci-

alpedagoger och speciallärare gavs i alltför liten omfattning till barnen i lärar-

nas grupper. Också stödet till lärarna själva från specialpedagoger, speciallä-

rare och skolledning var otillräckligt. Vidare menade lärarna att tiden var allt-

för knapp för att de skulle kunna samtala med kollegor i tillräcklig utsträck-

ning. Några av lärarna uppfattade emellertid att det fanns tid som skulle kunna 

ha gjort sådana samtal möjliga, men att lärarna inte hade tillräckligt med in-

flytande för hur tiden disponerades. Dessa typer av berättelser repeterades i 

cikeln. 

Det problematiska i att realisera ledarskapets intentioner relaterade cirkel-

gruppen också till individuella brister hos en del av barnen i lärarnas barn-

grupper och till lärarna själva. Vissa barn ansågs som svårledda genom att de 

exempelvis uppfattades ha otillräckliga erfarenheter av svensk skola, agerade 

på oengagerat sätt och visade felaktiga attityder. Lärarna tycks också ha för-

bryllats av barns agerande. Barnen skulle kunna agera på annorlunda sätt om 

barnen själva ’valde’ att göra så, menade lärarna: 

Lärare 1: Jag har en del barn som väljer att inte lyssna (flera hummar instäm-
mande) /…/ Tjugofyra [barn] har hört, men att det är två som inte [hört]. Du 
[syftar på barnet] har förmågan, men du väljer att inte lyssna. Det är så svårt att 
nå [dessa barn]! 
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Lärare 2: Jag menar inte de barn som vi vet har problem (flera säger nej). Jag 
har jättemånga barn som jag får säga till: ”Tror du inte att jag menar vad jag 
säger? /…/ Det jag säger nu måste du lyssna på!” 
Lärare 3: Men sedan kanske de inte alltid, man får ju tänka så här. Om de har 
satt det i system om de gör det hela tiden, så kan jag se att det är så här. Men 
sedan om de händer enstaka gånger, då kan det ju vara barn som just den här 
dagen har något traumatiskt i ryggsäcken /…/. Det finns ju väldigt många saker 
också. Det är svårt att generalisera eller säga /…/. 
Lärare 4: Det är ju ändå vår utmaning att få med de här [barnen] med på tåget 
också (flera säger: ja) /…/. Det är ju vårt uppdrag, visst är det! Och det är ju då 
att man måste fundera hur man gör med de barnen då som när man ser hela 
tiden att de kopplar bort. 
(Träff tre, 2011-03-17)  

 

Samtidigt som lärarna verkade anta att barnen skulle kunna agera på ett annat 

sätt, förmedlades en bild av att det var komplicerat att göra detta antagande. I 

ovanstående citat framtonar att det inte är möjligt för lärarna att säkert veta 

vad som ligger bakom barnens agerande. På samma gång som cirkelgruppen 

framhöll begränsade möjligheter att ”nå” dessa barn poängterades lärarnas an-

svar för att just ”få med” dessa barn ”på tåget”, det vill säga att möjliggöra att 

barnen deltog i aktiviteter och möjligen lärde sig det som avsågs. 

Lärarna gav uttryck för svårigheter att realisera sina intentioner i stundens 

möte med de variationer av barn som ingick i deras grupper. I lärarnas skild-

rade dilemman om vilka barn de skulle ägna sig åt där och då ges en bild av 

att de behövde hantera situationer som låg utanför deras ansvar: 

Lärare 1: Vi har alla typer av människor som passerar genom skolan och .. Men 
vi i skolan ska på något vis.. Vi ska förväntas fixa det på en utbildning /…/ 
Lärare 2: Och det är ju inte bara den [barnet som uppfattas ’ha problem’] utan 
du har ju många [barn] till [i gruppen] också. /…/ 
Lärare 1: De här orospellarna, det ska vi fixa, de högpresterande, det ska vi 
också fixa. 
Lärare 2: Ja de ska vi stimulera så de kommer vidare. /…/ 
Lärare 3: Och utan att det blir på bekostnad av de som är normalt begåvade 
eller inte har några problem. 
Lärare 1: Och de som har problem hemma, det ska vi också fixa /…/ 
Lärare 4: Vi är faktiskt inte bara pedagoger som ska ta hand om det här lärandet, 
utan vi är allt /…/ 
Lärare 5: Ordningsman också. 
Lärare 6: Samtidigt som man ska vara socialarbetare och kurator. 
(Träff tre, 2011-03-17)   

 

I resonemanget tydliggörs lärarnas ansvar att leda undervisning och pedago-

giska aktiviteter för ’alla’ barn som motsägelsefullt. Så som tidigare berörts i 

detta resultatkapitel, innefattar formuleringen ’alla’ barn, barn som sinsemel-

lan är olika. Dessa olikheter beskrivs i ovanstående samtalsutdrag som stora 

och i värderande formuleringar: ”orospellar”, ”högpresterande” och ”normalt” 
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begåvade. Det uppfattade dilemmat om vilka barn lärarna skulle uppmärk-

samma, verkar vara att lärarna antog att de skulle behöva ägna sig alltför 

mycket åt barn som avvek från det som var ”normalt”. Detta skulle kunna ske 

på bekostnad av barn som inte ’hade’ problem. Den problematik som ledar-

skapet i dessa situationer tycks innebära för lärarna, illustreras genom att de 

anser sig på en och samma gång behöva utöva flera yrken. Ett motstånd mot 

att utöva ledarskapet i mötet med barn vars agerande sågs störa aktiviteterna, 

framtonar:  

De går ju bort väldigt mycket tid från kanske varje lektion där du som lärare 
måste säga till och ta hand om de här [barnen] som faktiskt stör så att du inte 
kan bedriva en lektion.  
(Träff fyra, 2011-04-07 ) 

 

Också uppfattade problem att utöva ledarskapet relaterade lärarna till sig 

själva:  

Kontaktproblem man blir en bitch .. det där är ett negativt ledarskap .. jag når 
inte fram.. till den där tydliga handledaren som får dem till att förstå .. utan 
känner mig som en skitkäring.  

(Träff ett, 2011-01-20) 

 

Begränsade möjligheter att ’nå’ fram till barnet relaterade läraren i ovanstå-

ende samtalsutdrag till en bild av den ideala ledaren, som underförstått alltid 

’når fram’ tack vare sin tydlighet. Läraren ansåg sig inte kunna leva upp till 

denna bild och det tydliggörs en konflikt mellan föreställningen om det ideala 

ledarskapet och hur hon betraktade det ledarskap hon utövade i stunden, där 

och då, med barnen. Detta tycks ha väckt känslor av misslyckande. 

När lärarna lade fokus på sig själva, huruvida de lyckats att utöva ledar-

skapet i enlighet med sina intentioner, gav lärarna uttryck för att de var  hän-

visade till sig själva: 

På något sätt har man bara sig själv som verktyg och det är ju det som är fru-
strerande. 
(Träff fyra, 2011-04-07) 

 

Bilden av att lärarna var hänvisade till sig i själva, förstärktes genom yttranden 

som handlade om hur lärarna ansåg sig bli bemötta när de sökte stöd på sina 

arbetsplatser. Lärarna förmedlade en känsla av utsatthet:   

Lärare 1: Vi är ganska utsatta i det jobbet vi har. 
Lärare 2: Och sedan är det ju mycket som går tillbaks till oss, känner jag. För 
man det [problemet] vidare, så är det som att: ”Har du gjort det, har du gjort 
det?” /…/ Men det har vi ju gjort. ”Ja, men då får du försöka liksom lite till och 
försöka hitta.” Men har man en grupp på 23 till 27 [barn], så har du ju ändå den 
ordinarie undervisningen som ska gå på. Hur många gånger kan man dela sig 
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själv? För att inkludera och individanpassa och det är ju det vi vill allihop. Och 
det vi vet att vi ska göra. Men vi kan ju inte göra det själva. 
(Träff tre, 2011-03-17) 

 

Det stöd läraren beskrev i ovanstående resonemang att hon sökte, tycks ha 

resulterat i en uppfattad kritik mot henne själv. För läraren blev inte kraven på 

att ”inkludera” och att ”individanpassa” realistiska, i och med att hon inte såg 

att de relaterade till hennes villkor för att leda undervisning. Lärarens barn-

grupp sågs som relativt stor och hon behövde hantera barnens olika förutsätt-

ningar för att de skulle lära sig. När dessa villkor inte synliggjordes, enligt 

lärarens skildring, gavs bilden av att hon inte ansträngde sig tillräckligt och 

inte var nog påhittig.  

Samtidigt som spänningar kom till uttryck som problem, delades även 

andra slag av berättelser om ledarskapet. Till exempel skildrades att lärarna 

förändrade villkor i sina vardagspraktiker. Berättelserna handlar till exempel 

om hur det skapades förutsättningar för barn att tala i barngruppen. Lärarna 

förslog i förväg vad barnen skulle kunna säga under det samtal som senare 

skulle äga rum i barngruppen. Således förberedde lärarna barnen vid en annan 

tidpunkt och på en annan plats på vad som skulle komma att ske vid ett senare 

tillfälle i barngruppen. I berättelserna blir en annan bild än av det bristfälliga 

barnet och den oförmögna ledaren, synlig. Barnen sågs som tillräckligt kun-

niga för att delta i aktiviteterna och lärarna gav uttryck för handlingspotential. 

Över tid kom vissa uttryck för innebörderna av ledarskapet att upprepas. 

Uttrycken för innebörderna framstår därigenom som oföränderliga. Lärarna 

gav uttryck för att det inte var möjligt att främja ’alla’ barns lärande och verka 

för ’alla’ barns intressen i deras barngrupper, i enlighet med de krav som ställ-

des på utbildningen i styrdokument i den konkreta situationen där och då: 

Frågan är kanske om man kan få med precis vartenda barn på tåget. Det är ju 
skillnad om det är en hel grupp av elever som stökar och stör och gör någonting 
annat. Men om det är ett par elever som man inte lyckas [med]. De kanske är 
så bara. 
(Träff fyra, 2011-04-07) 
 
Och sedan inkludera alla elever som jag känner att jag håller på att drunkna i, 
som inte förstår språket som inte kan säga en svensk mening som sitter i klass-
rummet. /…/ Men det här med åldersadekvat utbildning [i årskurs sex] när de 
är på årskurs ett för de har ingen skolbakgrund heller. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

Det framstår som att konflikten mellan lärarnas intentioner för ledarskapets 

utövande och utövandet i stundens möten med barnen var olöslig där och då. 

I dessa resonemang gav lärarna uttryck för begränsade möjligheter att främja 

ett ändamålsenligt lärande för ’alla’ barn. Skillnaden mellan de krav på lä-

rande som lärarna uppfattade att formuleras i styrdokumenten och det lärande 
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lärarna ansåg sig kunna främja sågs som problematiskt att överbrygga i den 

konkreta situationen. 

I forskningscirkeln synliggörs även uttryck för innebörderna av ledarskapet 

som föränderliga över tid. Detta kan illustreras genom hur lärarna såg på cir-

kelsamtalen efter det första årets träffar. Lärarna menade att synen på barnen 

och på möjligheter att utöva ledarskapet på ändamålsenliga sätt, förändrats. 

Det framkom att lärarna menade att de tidigare i högre grad tillskrivit barn 

problem än vad de gjorde efter ett års träffar. Vidare yttrade lärarna att önsk-

värda förändringar snarare borde ligga hos lärarna själva än hos barnen. Det 

gavs en bild av att lärarna såg ökade möjligheter för att utöva ledarskapet. 

Följande yttrande gjordes efter att cirkelgruppen haft möjlighet att läsa samt-

liga transkriptioner från det första årets träffar:  

Det var hemskt intressant och se, ha det [samtalen] nedskrivet och faktiskt se 
tankarna, hur det var då. /…/ Vi hade kört fast då i ledarskapet lite eller i vårt 
jobb och ropade ganska mycket efter hjälp vilket vi inte fick just då. /…/ Då var 
det nog ganska negativt och såg inte så mycket möjligheter. /…/ Jag ser mer 
möjligheter nu och att jag tror att jag ser mycket mer att problemen inte ligger 
hos barnen lika mycket mot vad jag kanske såg innan. Jag tyckte nog då att jag 
inte såg det så mycket då heller. Men med facit i hand så såg jag det nog mycket 
mer än vad jag trodde att jag gjorde. Så uppfattade jag mig själv efteråt nu lik-
som att jag ser mer att förändringarna måste ligga hos mig och mina kollegor 
mer än kanske vi kan tänka. /…/ Det tror jag är en stor förändring jag ser. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

Att uttryck för innebörder av ledarskapet framstår som föränderliga, kan också 

exemplifieras genom en berättelse som återgavs vid flera tillfällen i cirkel-

gruppen. Berättelsen handlar om en av lärarnas upplevda problematik i att ut-

öva ledarskapet i mötet med ett gråtande barn. Vid första tillfället (träff sex, 

2011-09-08) gavs en bild av ledarskapet där läraren inte kunde genomföra 

planerade aktiviteter. Läraren och barnet förstod inte varandra och det var inte 

möjligt att influera barnet till att delta i aktiviteter. Ledarskapets utövande 

skildrades som misslyckat och läraren uttryckte vantrivsel i arbetet. Även av 

barnet tecknades en bild av bristfällighet, såsom att barnet inte var moget att 

vistas på förskolan och att barnet inte förstod det svenska språket. Uttryck för 

ledarskapets innebörder förändrades i cirkelgruppens resonemang om berät-

telsen. Det tydliggjordes att läraren och barnet kommunicerade och att de in-

fluerade varandras handlingar. Ledarskapets utövande beskrevs som att det 

inte enbart var läraren som influerade barnets handlingar, utan att lärarens 

handlingar också influerades av barnets agerade. Ledarskapets utövande präg-

lades av ömsesidighet. När berättelsen återgavs vid sista träffen för året (träff 

tio, 2012-01-16) yttrades att läraren och barnet nått samförstånd om barnets 

deltagande i aktiviteter. Vidare föreföll möjligheter till lärande ha skapats och 

läraren uttryckte arbetsglädje. Läraren såg barnet som kunnigt och att barnet 

tagit initiativ och uttalat önskemål i en aktivitet i barngruppen. 
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Talandet i forskningscirkeln om brister hos barnen och lärarna förefaller till 

viss del ha förskjutits till talandet om problematiska situationer som lärarna 

behövde hantera. När situationerna kom att fokuseras, synliggjordes att vissa 

handlingar var möjliga att iscensätta. Efter ett år av träffar uttryckte cirkel-

gruppen handlingspotential:  

Ja bland annat liksom hur man ska få klassen med sig att det ska bli roligt, att 
man ska få med sig dem på tåget. Vad viktigt det är med tydlighet att det är 
ramar kring lektioner och bland annat för gör man inte det blir det inte begripligt 
för dem. Och blir det inte begripligt för någon och tappar man också lusten att 
lära. Så där på något vis har jag hittat små kärnpunkter, stött på minor.  
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

När ytterligare tid passerat kommenterade cirkelgruppen det första årets träf-

far:   

Hela den här cirkelformen att vi förändras mot slutet och kan /…/ se vår egen 
roll, vår egen del i det här som händer dagligen. Att vi också kan påverka otro-
ligt mycket. Visst är det viktigt vilka resurser vi har, men vi som ledare, som 
pedagoger har ju otrolig makt. Och att det kan ibland vara väldigt små föränd-
ringar som behövs.  
(Analysträff, 2013-05-28) 

 

Genom att lärarna tycktes se sin egen betydelse för vad som skedde i mötet 

med barnen, tillskrev sig lärarna också makt att förändra. Uppfattade föränd-

ringsmöjligheter verkar också ha varit betydelsefullt för lärarna på ett person-

ligt plan. När cirkelgruppen resonerade om det första årets träffar yttrade en 

av lärarna: 

Men det är en utmaning att möta de här barnen och med den glädje de har egent-
ligen och viljan att lära sig. Och det har man ju fått mycket genom våra samtal 
och den litteratur vi har läst. Så har ju det stärkt i alla fall mig att möta och se 
andra. Se mig själv ur andra vinklar och möta dem [barnen] på ett annat sätt. 
Jag har växt som pedagog faktiskt. 
(Analysträff, 2012-05-31) 

  
I tillbakablickandet av samtalen, menade lärarna att de hade mer kunskaper 
om de tillät sig att lita på sig att lyssna på själva: Tillit till den egna för-
mågan uttalades: 

 
Det som slog mig [var]: Ofta har man svaren inom sig Man har ofta mer kun-
skaper om man tillåter att lyssna på sig själv. 
(Analysträff, 2013-05-28) 

 
Dock sågs inte handlingsmöjligheter enbart som något positivt: 
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För att just nu är jag nog där att hur jag nu vrider och vänder så är det mig det 
hänger på. Jag kan påverka i stort sett hur mycket som helst, vilket inte alltid är 
så positivt att inse. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

Samtidigt som cirkelgruppen uttryckte handlingspotential, sågs handlingsmöj-

ligheterna som begränsade:  

Lärare 1: Men nu har jag fått en massa saker, verktyg. Sedan har jag hela tiden 
tyckt att det varit mitt ansvar men jag börjar lite mer se som ledare men det 
finns också mottagare och man kan nå olika långt. Men måste ändå göra sitt 
bästa liksom. Jag har hela tiden letat vilket sätt jag ska hantera 
Lärare 2:(avbryter): olika barns förutsättningar.  
Lärare 1: Ja för olika barns förutsättningar, precis. 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

Ovanstående samtalsutdrag kan förstås som att en och samma handling från 

lärarens sida, kunde influera barns möjligheter till lärande på olika sätt. Där-

med sågs inte ledarskapet enbart som en fråga om lärarens handling i sig, utan 

handlingen skulle kunna få olika innebörder i mötet med olika barn. Cirkel-

gruppen framställde ledarskapets utövande som komplext och en av lärarna 

menade att hon kommit att betrakta ledarskapet som mer komplext över tid:  

Jag kan känna att det känns bara mer och mer komplext liksom /…/ Jag blir 
klokare i mitt ledarskap, jag funderar mer på hur jag gör och hur jag är. Men 
det blir svårare och svårare att förklara. Och vad det egentligen är /…/ Det blir 
större och större liksom lite så. 
Träff tio/analysträff, 2012-01-16 

 

Vid detta tillfälle verkar det ha varit svårt att sätta ord på ledarskapets kom-

plexitet. Senare återkom cirkelgruppen till denna fråga: 

Lärare 1: Det finns inget koncept [för ledarskapets utövande]. När man läser 
våra diskussioner finns inget rakt svar. /…/  
Lärare 2: Det som fungerar på ett sätt i en grupp och någon annan gör på något 
annat sätt i en annan grupp och det finns inga sanningar.  
(Analysträff, 2014-05-12) 

 

Den komplexitet som ledarskapets utövande tillskrevs, tycks snarare ha lett 

till att funderingar väckts hos lärarna än att de ’visste’ hur de skulle agera. Det 

kunde exempelvis inte tas för givet att ett specifikt agerande blev ändamåls-

enligt i mötet med olika barn.  

Skeden av förändring och stagnation 

Uttryck för ledarskapets innebörder förefaller alltså ha förändras över tid i cir-

keln, vilket tycks ha skett i en process präglad av såväl förändring som stag-

nation. Enligt lärarna skapades olika skeden i processen: 
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Lärare 1: För min del i alla fall precis /…/ så kändes det liksom att jag persoli-
gen var på den där platån. /…/ Fast nu som sista ja, veckorna, månaden kanske 
så har det hänt någonting. Och då får man lite ny energi. 
Lärare 2: Ja så platån kanske någonstans också är ett sätt att liksom ta in, alltså 
allt man har gjort lite .. att det fastnar. Man stagnerar lite grann, men sedan bara 
så går man vidare. Och det handlar ju om mycket saker. Och det liksom, att det 
har satt sig. Man kanske behöver tid för liksom komma till .. Vi behöver nog 
platåer ibland. 
(Träff nio, 2011-12-01) 

 

Inför en av träffarna (träff åtta, 2011-11-07), gav några av lärarna uttryck för 

att forskningscirkeln stagnerat. De kontaktade mig via e-post och menade att 

cirkeln hade ’gått i stå’. Under det följande cirkelsamtalet yttrades att samtalen 

i cirkeln hade fastnat i ett ältande om lärarnas problematiska villkor. Under 

denna träff uttalades även att samtalen bidragit till förändrade synsätt på le-

darskapet. Också ökade handlingsmöjligheter sågs i den pedagogiska vardags-

praktiken. Två träffar senare gav samma lärare, som yttrat att cirkeln gått i stå, 

uttryck för att cirkelsamtalen bidragit till förändringar: 

Det har ju hänt så mycket saker i mitt huvud runt ledarskap så det går som en 
tombola /…/ tror att jag ändrat mitt sätt att se på mig själv. Jag tränar på som 
en annan av oss [namn ersatt med ospecifikt uttryck] att inte bli så bestämmande 
(Träff tio/analysträff, 2012-01-16) 

 

Skeden av stagnation och förändring verkar inte ha varit gemensamma för hela 

cirkelgruppen. Några helt och hållet gemensamma vändpunkter för de föränd-

ringar som lärarna uttryckte, kunde inte identifieras av cirkelgruppen. Dock 

skulle den handlingspotential som formulerades i gruppen under den sista träf-

fen i genomförandefasen (träff tio/analysträff, 2012-01-16), kunna ses som en 

vändpunkt som var gemensam för många i gruppen: 

Jag ser mer möjligheter nu och att jag tror att jag ser mycket mer att problemen 
inte ligger hos barnen lika mycket mot vad jag kanske såg innan. /…/ Jag ser 
mer att förändringarna måste ligga hos mig och mina kollegor mer än kanske 
vi kan tänka /…/ Det tror jag är en stor förändring jag ser. 
(Träff tio/analysträff 2012-01-16) 
 
Jag kan påverka i stort sett hur mycket som helst. 
(Träff tio/analysträff 2012-01-16) 

 

Några av lärarna gav uttryck för personliga vändpunkter, såsom att lärarna 

ställt sig vissa frågor eller formulerat vissa funderingar:  

För mig är de här orden en liten vändpunkt: Vill jag vara elev i min egen klass? 
(Analysträff, 2012-05-31) 
 
Men det är ju bara tänka sig själv om jag skulle flytta till ett annat land. 
(Analysträff, 2012-05-31).  
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De frågor och funderingar som lärarna då ställde sig tycks inbegripa ett per-

spektivbyte, det vill säga att lärarna såg situationen med barnens ögon.  

Sammanfattningsvis kan de skeden som beskrivits i processen tyda på att 

processen varit såväl gemensam som personlig för cirkeldeltagarna. Dels ver-

kade en av vändpunkterna – att lärarna tillskrev sig stor handlingspotential – 

vara gemensam för en stor del av cirkelgruppen. Tillika framhölls vikten av 

att man tagit del av andras erfarenheter och fått stöd av andra. Det yttrades att 

man stärkts av ”våra samtal” (analysträff 2012-05-31). Dels användes i ovan 

exemplifierade citat formuleringar såsom ”för min del” (träff nio, 2011-12-

01) och ”personligen” (träff nio, 2011-12-01), vilka skulle kunna hänföras till 

en personlig process.  
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Diskussion  

Studiens utgångspunkt är att utforska lärares ledarskap utifrån lärares erfaren-

heter och för detta ändamål har en forskningscirkel genomförts. Syftet är att 

utifrån cirkeldeltagarnas erfarenheter beskriva och analysera innebörder av lä-

rares ledarskap, i allmänhet och i mötet med barn i behov av särskilt stöd i 

synnerhet.  

Det här kapitlet består av två delar. I den första delen diskuterar jag några 

av studiens centrala resultat. I den andra delen förs diskussionen om forsk-

ningscirkelns samtal i relation till anspråk på forskningens genomförande. Ka-

pitlet avslutas med att jag behandlar studiens slutsatser och värde samt att 

några förslag på fortsatt forskning ges.  

Del I. Lärarnas ledarskap – att hantera komplexa 
situationer  

Några av studiens centrala resultat är att innebörderna av lärarnas ledarskap är 

att möjliggöra lärande och disciplinering och att verka för olika intressen. I 

det här avsnittet diskuterar jag resultaten inledningsvis utifrån en sammanta-

gen bild och därefter förs diskussionen om respektive innebörd. Avsnittet 

knyts samman genom att jag för resonemang utifrån en syntes av innebör-

derna. 

Sammantaget visar studien att ledarskapet innebär att lärarna i cirkelgrup-

pen har att hantera komplexa och spänningsfyllda situationer. Ledarskapet ut-

övas mellan lärarna och barnen (jfr Alvesson, 2001/2013), och lärarna har att 

ta hänsyn till barngruppen som kollektiv visavi de enskilda barnen. Samtidigt 

har lärarna att beakta sina intentioner kontra det som sker i stundens möte. 

Vidare behöver lärarna också fästa avseende vid att såväl deras som barnens 

handlingar påverkar varandra. Därtill har lärarna att beakta det enskilda bar-

nets ’bästa’ visavi styrdokumentens krav.  

En komplexitet utgörs av att lärarna utövar ledarskapet i mötet med barnen 

som kollektiv och på en och samma gång som enskilda individer. Exempelvis 

menar lärarna att de å ena sidan behöver rikta ett speciellt fokus mot enskilda 

barn för att kunna ge dem stöd och främja relationen med barnet. Å andra 

sidan begränsas lärarnas möjligheter att ägna sig åt de andra barnen. Oavsett 

hur lärarna agerar kommer något eller några barn att uppmärksammas mer än 

övriga. De situationer som lärarna har att hantera genomsyras av spänningar 

mellan det kollektiva, barngruppen och det individuella, det enskilda barnet. 
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En annan komplexitet innebär att lärarna utövar ledarskapet i stundens möten 

med barnen, i relationen med barnen, och att detta möte inte helt kan förutsä-

gas. Å ena sidan behöver lärarna agera i situationen där och då, utan att de kan 

överblicka situationen så att de säkert vet vad som försiggår. Å andra sidan är 

det just i det konkreta mötet som lärarna kan anpassa situationer till det som 

då sker. Enligt Jennings och Greenberg och (2009) är handlingstvång karak-

teriserande för lärares arbete överlag, och föreliggande studie visar på spän-

ningar mellan det som lärarna uppfattar ske i stundens möte och deras intent-

ioner.   

Ytterligare en komplexitet utgörs av att lärarna har ansvar för att leda akti-

viteter, men det är inte säkert att barnen låter sig påverkas att delta. Lärarna 

ger uttryck för att de kan påverka barnens agerande om barnen låter sig påver-

kas. Spänningar träder fram mellan asymmetri – lärarnas formella ledarposit-

ion med deras ansvar att leda pedagogiska aktiviteter i enlighet med styrdoku-

ment – och ömsesidighet – lärarna och barnen påverkar varandras handlingar.  

Ännu en komplexitet innebär att lärarna har att beakta det enskilda barnets 

’bästa’ och de krav som ställs på att ledarskapet verkar för att realisera styr-

dokumentens mål. Lärarna menar att det är väsentligt att ’se’ varje barn, att 

skapa och upprätthålla goda relationer till barnet och att ta hänsyn till barnens 

olika förutsättningar och behov. Samtidigt framhåller lärarna det nödvändiga 

i att iscensätta aktiviteter utifrån en gemensam grund, såsom utifrån barnens 

ålder eller årskurser. Lärarna ger också uttryck för att aktiviteterna inte främjar 

’alla’ barn samtidigt som strävanden efter att upprätthålla aktiviteterna skild-

ras. Situationerna genomsyras av spänningar mellan det enskilda barnets och 

samhällets intresse. Vidare ligger det i lärarens intresse att på en och samma 

gång upprätthålla en balans mellan barnets och samhällets intresse, och att låta 

aktiviteter ’flyta på’.  

Ledarskapet innebär att lärarna har att hantera situationer som genomsyras 

av komplexitet och spänningsförhållanden i många avseenden. Ledarskapet 

kan sägas vara i rörelse mellan olika poler som representeras av olika aspekter. 

Lärarna har samtidigt att hantera en mängd olika aspekter, vilket jag diskuterar 

vidare i de kommande avsnitten om ledarskapets olika innebörder. 

Att möjliggöra lärande och disciplinering för ’alla’ barn?  

Innebörden av ledarskapet – att möjliggöra lärande och disciplinering – är ut-

tryck för lärarnas intentioner. Dessa intentioner innefattar ’alla’ barn, det vill 

säga barn i olika behov – barn i behov av särskilt stöd respektive barn utan 

behov av särskilt stöd. Lärarna i forskningscirkeln talar inte explicit om barn 

som att de ingår i olika kategorier, såsom barn i behov av särskilt stöd respek-

tive barn utan behov av sådant stöd. Istället beskriver lärarna vad som sker i 

specifika situationer samt hur de och barnen agerar. Lärarna ger då uttryck för 

motstridiga skildringar av ledarskapet: Dels talar lärarna om ledarskapet som 

att möjligheter skapas för barn att lära sig i gemenskap med andra barn. Dels 
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menar lärarna att de har begränsade möjligheter att möjliggöra lärande för 

’alla’ barns och för att ’alla’ barn ska kunna delta på ändamålsenligt sätt i 

aktiviteterna. Något annat tycks alltså ske än vad som är tänkt att ske.  

Lärande beskrivs som en process som präglas av föränderlighet (se t.ex. 

Osberg & Biesta, 2010). Individer lär sig genom att interagera med andra in-

divider och med sin omgivning, och dessa interaktioner pågår ständigt (Sta-

cey, 2001). Inom en utbildningsinstitution skapas dock gränser för individers 

lärande (Biesta, 2010). Det är inte vilket lärande som helst som lärare är tänkta 

att främja. Vidare begränsas interaktionerna till en bestämd grupp av barn och 

en given tidsperiod. Emellertid är lärandet och interaktionerna inte möjliga att 

helt kontrollera för lärare (jfr Hopmann, 2007). I denna studie ger lärarna i 

cirkeln uttryck för att de inte helt kan förutsäga huruvida lärande sker, även 

om de eftersträvar att möjliggöra lärande. Här indikeras även att lärarna inte 

heller fullt ut kan avgöra i vilka eventuella behov av stöd barnen är och hur 

lärarna ska ge barn ändamålsenligt stöd i den konkreta situationen. Att möj-

liggöra lärande kan således förknippas med en hel del oförutsägbarhet, men 

detta ska inte förstås som något oönskat, utan som att det ligger i lärandets 

natur. Om det skulle vara möjligt att helt förutse hur lärande möjliggörs, skulle 

det innebära att lärare överför ett kunskapsinnehåll som barnen per automatik 

införlivar (jfr t.ex. Hopmann, 2007). Resultaten i min studie visar att det är 

möjligt för lärarna att göra antaganden om hur de kan utöva ledarskapet för att 

påverka barnens möjligheter till lärande. Ett centralt antagande, tolkar jag som 

att lärarna behöver intressera barnen för att delta i pedagogiska aktiviteter på 

vissa sätt; lärarna behöver utöva ledarskapet så att disciplinering möjliggörs.  

Lärarna i cirkelgruppen uttrycker strävanden efter att förmå barnen att låta 

sig anpassas till specifika rutiner. Enligt Berger och Luckmann (1966) etable-

ras vanor och rutiner i sociala processer, och ledarskap kan ses som en sådan 

process (se t.ex. Alvesson 2001/2013; Smirchich & Morgan, 1982). Vanor och 

rutiner skapas genom att handlingar uppfattas som ändamålsenliga och åter-

upprepas (Berger & Luckmann, 1966). I föreliggande studie tolkar jag att ru-

tiners ändamålsenlighet kan kopplas till lärande. Lärarna menar att det är vä-

sentligt att upprätthålla rutiner för att förebygga att barn hamnar i svårigheter 

och för att ge barn stöd att delta i aktiviteterna. Aktiviteterna är tänkta att möj-

liggöra lärande. Genom rutinerna, tycks lärarna anta att barnen kan känna igen 

sig i vad som sker och vad som kommer att ske. Lärarna ger också uttryck för 

att rutiner kan anpassas till enskilda barn. Markström (2005) beskriver att den 

pedagogiska vardagspraktiken, karakteriseras av rutiner, och att dessa ständigt 

bryts av personalen och barnen i de förskolor hon studerat. Därmed kan nya 

rutiner skapas, och Markström menar att rutiner ’görs’ av personalen och bar-

nen. I denna studie ger lärarna i cirkeln uttryck för att rutiner kan överskridas 

när lärarna söker påverka barnen att delta i aktiviteterna i enlighet med dessa 

rutiner. Till exempel beskriver en av lärarna att hon låter ett barn fortsatta med 

ett klossbygge under tiden som en aktivitet pågår. Denna aktivitet innebär att 

läraren strävar efter att förmå barnen att anpassa sig till kollektiva rutiner om 
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hur barnen ska tala, lyssna, placera sig, et cetera. Det enskilda barnet bryter 

alltså till viss del mot dessa rutiner. Så som läraren beskriver det, innebär le-

darskapets utövande att hon och barnet i det konkreta mötet där och då över-

skrider och till viss del förändrar rutinerna. Samtidigt kan de kollektiva ruti-

nerna upprätthållas i barngruppen. Antagandet som kan sägas underbygga le-

darskapet – att disciplinering, möjliggör lärande – tycks alltså innebära att lä-

rarna och barnen kan ’göra’ rutiner som uppfattas som ändamålsenliga. Detta 

skulle också kunna beskrivas som att ledarskapet möjliggör disciplinering på 

olika sätt, på en och samma gång i mötet med barngruppen och dess enskilda 

barn.  

Lärarna i forskningscirkeln talar också om ledarskapet på ett motsatt sätt: 

Disciplinering möjliggörs, men den blir inte ändamålsenlig för ’alla’ barn. 

Även om rutiner och vanor skapas utifrån en uppfattad ändamålsenlighet, be-

höver dessa inte nödvändigtvis upprätthållas av sådana skäl (Berger & Luck-

mann, 1966). Över tid kan vanor och rutiner mista sin mening. Det är heller 

inte säkert, enligt Berger och Luckmann (1966), att det är människor som har 

skapat rutiner som berörs av dem, och det kan ses som meningslöst att upp-

rätthålla dem. I min studie framkommer att lärarna kan upprätthålla rutiner 

snarare av tradition än av ändamålsenlighet. Rutiner för hur barnen ska tala i 

barngruppernas gemensamma samtal är ett sådant exempel. Cirkelgruppen pe-

kar på att rutiner som tas för givna också kan innebära för-givet-tagna krav. 

Det framstår som självklart att barnen exempelvis ska kunna prata inför andra 

barn, sitta stilla, vara tysta när andra talar et cetera. Om krav uppfattas som 

självklara, menar lärarna att eventuella svårigheter som uppstår i situation-

erna, kan komma att ses som barnens egna. När barnen exempelvis inte kan 

påverkas att agera i enlighet med rutinerna, såsom att prata inför andra, kan 

barnen komma att ”stämplas” som tysta. Barnen betraktas då som avvikande 

i förhållande till andra barn och tillskrivs speciella karaktärsdrag. Berger och 

Luckmann påpekar att individer som bryter mot rutiner kan komma att ses 

som avvikande och problematiska. Forskarna tecknar en generell problematik 

för individer i allmänhet, men när det gäller ledarskapet fäster lärarna i denna 

studie uppmärksamheten på en speciell problematik. När lärarna inte kan möj-

liggöra att barnen disciplineras till rutiner och om barnen tillskrivs speciella 

karaktärsdrag kan barnen tvingas att lösa ’sina’ problem själva. Så som en av 

lärarna ger uttryck för, kan det så kallade tysta barnet uppmanas att tala mer 

av egen kraft. Barnet riskerar då att få otillräckligt med stöd av läraren för att 

agera i enlighet med rutinerna. Förutom att barnet inte ges det stöd som han 

eller hon har rätt till, uppstår, menar jag en paradoxal situation på ytterligare 

ett sätt. Ledarskapets utövande kan sägas skapa barnet som problembärare, det 

vill säga det är barnet som äger problemet och får lösa det. Samtidigt verkar 

lärarens möjligheter försvåras för att influera barnet att agera enligt rutinerna. 

Lärarna i min studie menar att barn som tillskrivs karaktärsdrag kan komma 

att handla i enlighet med dessa. Barnet kan komma att påverkas att agera på 

ett sätt som bryter mot rutinerna; barnet påverkas att vara tyst, eftersom barnet 



 

 

135 

’är’ tyst. Således kan ledarskapet snarare innebära att dess utövande motverkar 

än möjliggör en relevant disciplinering.  

Resultaten kan tolkas, som jag tidigare diskuterat, att lärarnas ledarskap 

underbyggs av en antagen relation mellan lärande och disciplinering – om di-

sciplinering möjliggörs kan lärande möjliggöras. En sådan relation kan pro-

blematiseras i och med att lärarna beskriver att aktiviteter upprätthålls där barn 

’får sitta av’ tiden. Yttrandet indikerar att ledarskapet möjliggör discipline-

ring, men kanske inte det lärande som avses. Lärande pågår ständigt, men det 

innebär inte nödvändigtvis att det är ett avsiktligt lärande (se t.ex. Biesta 

2004/2010). Att barn ’får sitta av’ tiden, skulle då kunna ses som en menings-

lös disciplinering för det enskilda barnet och att ett avsett lärande inte främjas. 

Lärarna talar dock inte om ledarskapet som att samtliga barn får ’sitta av ti-

den’. Skilda konsekvenser kan skapas för olika barn – disciplinering möjlig-

görs som kan skapa möjligheter för en del av barnens lärande. I en studie av 

Österlind (1998) utpekas att lärarnas ledning och arbetets organisation gav 

skilda konsekvenser för olika barn. Genom den disciplinering som skapade en 

relativt stor frihet för barnen, kunde en del av dem skapa sina egna ’bildnings-

projekt’. För andra barn däremot skapade kraven på att läsa och skriva mycket 

på egen hand, svårigheter. I Österlinds studie kan ledarskapets skilda konse-

kvenser kopplas till en planerad arbetsorganisation. När det gäller skilda kon-

sekvenser i föreliggande studie, tolkar jag resultaten som att de framförallt kan 

kopplas till ledarskapets utövande i stundens möte. Lärarna uttrycker ständiga 

funderingar på hur de ska utöva ledarskapet så att aktiviteter kan genomföras 

vilka barnen kan delta i på ändamålsenligt sätt. Lärarna ser det som nödvän-

digt att upprätthålla ’arbetsro’, men denna verkar ständigt riskeras. I det kon-

kreta mötet med barnen sker många handlingar samtidigt i ett snabbt tempo 

(jfr Jackson, 1968/1990; Doyle, 1977, 2006), och därmed kan ordningen i 

barngruppen äventyras. I min studie kan uttalandet att ’barn får sitta av tiden’, 

förstås som att disciplinering för dessa barn blir huvudsaken. Disciplineringen 

kan dock bli betydelsefullt för andra barn. Något tillspetsat, menar jag att lä-

rares ledarskap skulle kunna innebära att disciplinering för en del av barnen 

skapar möjligheter till lärande för andra barn. Här blir frågan om detta i så fall 

skulle kunna medföra att barn som är i svårigheter att lära sig i den aktuella 

situationen, då får stå tillbaka för andras möjligheter till lärande.  

Barnets intresse som främjat respektive som underordnat 

Den andra innebörden som framträder av lärares ledarskap är att verka för 

olika intressen. Lärarna i studien talar om ledarskapet som att det verkar för 

tre intressenter: barnet, samhället och läraren. För det första ger lärarna uttryck 

för att barnen ska gagnas av de pedagogiska aktiviteterna och att barnen ska 

ges en ’god’ utbildning. Också i detta avseende uttrycker lärarna intentioner 

som inbegriper ’alla’ barn, det vill säga barn i respektive utan behov av särskilt 

stöd. Lärarna talar inte heller i dessa fall explicit om barn i behov av särskilt 
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stöd. För det andra framhåller lärarna det väsentliga i att genomföra aktiviteter 

som är förenliga med styrdokumenten. För det tredje tycks lärarna eftersträva 

att balansera mellan att främja barnet ’bästa’ och de krav som lärarna uppfattar 

att styrdokumenten ställer. Lärarna menar också att de pedagogiska aktivite-

terna behöver ’flyta på’ så att de kan hanteras och genomföras.  

I analyserna träder två motsägelsefulla bilder fram av hur lärarna ger ut-

tryck för att kunna tillvarata barnets intresse i förhållande till samhällets in-

tresse: å ena sidan barnets intresse som främjat, å andra sidan barnets intresse 

som underordnat.  

Bilden – barnets intresse som främjat – relaterar till ’alla’ barn. Lärarna 

uttrycker strävanden efter att leda aktiviteter som anpassas till barnens förut-

sättningar och behov. Samtidigt menar lärarna att aktiviteterna möjliggör lä-

rande som är förenligt med gällande styrdokument. Detta kan illustreras av att 

lärarna ger uttryck för att enskilda barns behov av stöd uppmärksammas och 

att lärarna söker anpassa aktiviteterna till barnens erfarenheter, kunskaper och 

det som engagerar barnen. Vidare ser lärarna det som möjligt att utöva ledar-

skapet så att svårigheter kan förebyggas, exempelvis genom att barnen får in-

flytande över innehållet i aktiviteterna och frihet att utöva sina uppgifter på 

olika sätt.  

Den motsatta bilden – barnets intresse som underordnat – relaterar inte bar-

net till ’alla’ barn. Här åsyftas barn som är i behov av särskilt stöd. I denna 

bild hamnar barnets behov av stöd i bakgrunden för lärarnas strävanden efter 

att möjliggöra lärande utifrån styrdokumenten. Lärarna menar att de har be-

gränsade möjligheter att ge barn i behov av särskilt stöd tillräckligt med stöd 

så att lärande möjliggörs.  

Genom bilderna av lärarnas ledarskap tydliggörs huruvida lärarna ser möj-

ligheter att utöva ledarskapet så att barnets ’bästa’ i utbildningen främjas. 

Detta rör i ett utbildningssammanhang barnets rätt till utbildning. FN:s barn-

konvention (United Nations, 1989) fastslår utbildning som en rättighet för 

’alla’ barn. Rättigheten gäller alltså även för barn i behov av särskilt stöd. Ut-

bildningen ska, enligt barnkonventionen, syfta till att ”utveckla barnets fulla 

möjligheter” (artikel 29) och förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i sam-

hället. Allodi Westling (2005) ger en mer nyanserad bild av vad barnets rätt 

till utbildning innebär. För att kunna betraktas som rättighet, menar hon att 

utbildningen bör uppfylla krav på tillgänglighet, anpassningsbarhet och ac-

cepterbarhet.  

Tillgänglighet är, enligt Allodi Westling (2005), tänkt att möjliggöra bar-

nets rätt till utbildning, genom att utbildningen är obligatorisk, avgiftsfri och 

tillgänglig för barn oavsett kön och bakgrunder. Lärare utövar alltså ledar-

skapet i mötet med barn vars vistelse i förskolan eller i skolan inte tar sin grund 

i barnens egna beslut och vilja. Den nödvändiga eller obligatoriska grunden 

för vistelsen inrymmer även barnets rätt till vistelse och utbildning (Allodi 

Westling, 2005). I bilden av ledarskapet – barnets intresse som främjat – att 

lärarnas ledarskap kan sägas verka för barnets rätt till utbildning i och med att 
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barnen vistas i förskolan eller skolan. Men det förutsätter att lärarna kan stödja 

barn i behov av särskilt stöd. Dock menar lärarna i cirkelgruppen att det kan 

vara problematiskt att påverka vistelsen så att den blir meningsfull för barnen. 

Lärarna behöver utöva ledarskapet också i möten med barn som inte verkar 

trivas. Det framgår bland lärarna att de möter barn som visar känslor av leds-

nad och ilska, och det kan skapa svårigheter för lärarna att förmå dessa barn 

att delta i aktiviteter. Till exempel uttrycker en av lärarna att hon ägnat mycket 

tid åt att fundera över hur hon ska kunna intressera barnen för att delta i akti-

viteterna. Hon tycks sträva efter att sätta sig in i barnens perspektiv och se 

situationen med deras ögon för vad som kan engagera dem. Lärares ledarskap 

kan, menar jag, innebära en långsiktig påverkansprocess för att barnets rätt till 

utbildning ska kunna gagnas. Därmed kan lärares ledarskap verka på sikt för 

att denna rätt främjas, även om begränsade möjligheter i detta avseende till en 

början visas i mötet med barnet. 

I den andra bilden däremot – barnets intresse som underordnat – riskerar 

frågan om tillgänglighet till utbildning att begränsas till en fysisk placering. 

Ledarskapet kan då knappast sägas verka för tillgänglighet som främjar rätten 

till utbildning för barn i behov av särskilt stöd, eftersom lärarna ser begränsade 

möjligheter att påverka vistelsen för dessa barn till att bli meningsfull. De pe-

dagogiska aktiviteterna saknar mening för barnen och ett relevant lärande möj-

liggörs inte. När barnens närvaro inte tycks ha någon mening, blir den endast 

tvingande. Utbildningens tillgänglighet kan komma att handla om enbart fy-

sisk närvaro för barn i behov av särskilt stöd, om lärare inte kan skapa möjlig-

heter till lärande för dessa barn.  

Anpassningsbarhet är, enligt Allodi Westling (2005), avsett att säkerställa 

barnets rätt till utbildning genom att utbildningen anpassas såväl till varje barn 

som till sociala förändringar och kunskapsutveckling i samhället. Resultaten i 

min studie tolkar jag som att lärarnas ledarskap relateras till homogena 

aspekter, i form av kunskaper och tid. Lärarna uttalar strävanden efter att möj-

liggöra lärande av kunskaper som är gemensamma för alla barn under en ge-

mensam tidsperiod, oavsett i vilka behov av stöd barnen uppfattas vara. Sam-

tidigt menar lärarna att deras grupper är präglade av heterogenitet, där barnen 

har olika bakgrunder, erfarenheter, intressen och kunskaper.  

Genom de olika bilderna av lärarnas ledarskap – barnets intresse som främ-

jat respektive barnets intresse som underordnat – tydliggörs olika förhållanden 

mellan de homogena aspekterna och barngruppernas heterogenitet. I den först-

nämnda bilden tycks lärarna se det som möjligt att upprätthålla en balans mel-

lan de homogena aspekterna, kunskaper och tid, och barngruppernas hetero-

genitet, barnens olikheter. Lärarnas ledarskap kan sägas verka för en dubbel 

anpassning; både till barnets behov och till de kunskaper som lärarna ser som 

relevanta utifrån styrdokumenten. Av analyserna framgår att om lärarna ska 

eftersträva att tillgodose de behov av stöd barnen uppfattas vara i, behöver 

behoven framstå som centrala utifrån gällande styrdokument. Det krävs också 

att lärarna identifierar barnens agerande som att barnen är i behov av särskilt 
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stöd i den aktuella situationen för att lärarna ska kunna tillgodose stödbehovet. 

Detta ligger i linje med styrdokumenten som både framhåller vissa kunskapers 

väsentlighet och att verksamheten ska anpassas efter varje barns förutsätt-

ningar och behov (se t.ex. Lpfö 98, rev. 2010; Lgr 11; Läroplan för grund-

särskolan 2011). I den andra bilden, barnets intresse som underordnat, ställs 

de homogena aspekterna i förgrunden. Barnens behov av stöd riskerar då att 

hamna i bakgrunden för lärarnas strävanden efter att möjliggöra lärande av 

specifika kunskaper utifrån gällande styrdokument. Ledarskapet framstår som 

motstridigt i förhållande till styrdokumenten och även till Skolverkets (2014) 

allmänna råd om extra anpassningar och särskilt stöd. Här understryks vikten 

av att lärare i ordinarie klasser anpassar undervisningen till barns förutsätt-

ningar och behov. I bilden av barnets intresse som underordnat, framträder 

lärarnas syn på begränsade möjligheter att anpassa undervisningen till en-

skilda barn. Variationen i barnens förutsättningar och behov ses då som pro-

blematiska. Detta ska dock inte tolkas som att lärarna generellt ser en sådan 

variation som problematisk, tvärtom uttalar lärarna också att barns olikheter 

är berikande. Den ovan utpekade problematiken är alltså relaterad till denna 

specifika bild av ledarskapet – barnets intresse som underordnat.  

Vidare illustrerar denna bild att lärarna, snarare än att kunna tillgodose bar-

nens stödbehov, behöver påverka barnen till att anpassa sig till en väntan på 

stöd. Lärarnas ledarskap kan alltså sägas verka för att barn i behov av särskilt 

stöd till skillnad mot andra barn, kan behöva vänta för att eventuellt lära sig 

det som ses som väsentligt att ’alla’ barn lär sig. Därmed, menar jag, att ledar-

skapet kan sägas verka för en dubbel underordning för barn i behov av särskilt 

stöd, när de pedagogiska aktiviteterna inte anpassas till dessa barns förutsätt-

ningar. Förutom att barnets intresse tenderar att bli underordnat samhällets, 

riskerar intresset för barn i behov av särskilt stöd att bli underordnat andra 

barns intresse.  

Accepterbarhet handlar om att utbildningen bör godtas av barnet för att 

barnets rätt till utbildning ska säkerställas (Allodi Westling 2005). Barn ska 

inte behöva underkasta sig utbildningssituationer där de känner utanförskap 

(Allodi Westling, 2010a). När det gäller min studie, kan jag inte dra några 

slutsatser rörande utbildningens accepterbarhet utifrån barnens perspektiv. 

Några antaganden kan ändå göras. Resultaten visar att lärarna ger uttryck för 

att en del av barnen agerar störande, varav en del av barnen skildras som att 

de är i svårigheter i situationerna. Emellertid skildrar lärarna dessa barns age-

randen på olika sätt. Lärarna ser det som möjligt att påverka barnens agerande 

till att bli mer ändamålsenligt. Möjligen skulle detta kunna tolkas som att lä-

rares ledarskap kan verka för att situationerna förändras till att bli mer accep-

terbara för barnen över tid. Denna tolkning skulle kunna ses som förenlig med 

bilden – barnets intresse som främjat. Också en motsatt tolkning skulle kunna 

göras: Att lärarna uttrycker att de kan influera barnens agerande i högre grad, 

skulle möjligen också kunna förstås som att lärarna kan förmå barnen att an-

passa sig till oacceptabla situationer. Denna tolkning ligger i linje med den 
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andra bilden – barnets intresse som underordnat. Lärarna belyser också det 

problematiska i att influera barnens agerande och detta kan möjligen förstås 

som att lärarnas ledarskap inte verkar för att skapa accepterbara situationer för 

barn i behov av särskilt stöd. I så fall skulle lärares ledarskap möjligen kunna 

skapa eller förstärka känslor av utanförskap hos dessa barn. 

Utifrån de två bilderna av ledarskapet kan rätten till utbildning för barn i 

behov av stöd såväl gagnas som riskeras. Även om olika möjliga konsekven-

ser indikeras, menar jag att det inte går att bortse från allvaret i de risker som 

pekas ut: Krav som bör tillgodoses för att rätten till utbildning ska säkerställas, 

riskerar att inte uppfyllas. För barn i behov av särskilt stöd kan närvaron i 

förskolan eller skolan riskeras att bli enbart fysisk. Barnets intresse riskeras 

bli underordnat andra barns intresse. Risker kan möjligen skapas för att barn i 

behov av särskilt stöd förmås underkasta sig oacceptabla situationer som kan 

leda till känslor av utanförskap. Min tolkning är att bilden av ledarskapet – 

barnets intresse som underordnat – inte endast bjärt kontrasterar mot barnkon-

ventionen (UN, 1989) utan även mot skollagen (SFS 2010:800). Också skol-

lagen hävdar att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa och barnets rätt till 

utbildning. Vad styrdokument fastslår tycks dock vara en sak, och hur lärarna 

i studien ser på sina möjligheter att utöva ledarskapet, så att dessa krav reali-

seras, något annat. 

Mellan intentioner och stundens möten 

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att resultaten i min studie inte visar 

att lärarna har en intention att ställa barnets intresse i bakgrunden. Tvärtom 

ger de uttryck för strävanden att främja barnets intresse. De framhåller det 

väsentliga i att ’se’ varje barn och dess behov samt att tillgodose barnets behov 

av stöd och att verka för goda relationer med det enskilda barnet, det vill säga 

att se till barnets ’bästa’ Lärarnas uttalade intentioner kan förstås som fören-

liga med styrdokumentens, men utifrån de exemplifierade situationerna i cir-

keln, framstår det som långt ifrån enkelt hur de ska utöva ledarskapet så att 

dessa intentioner realiseras. I det pedagogiska vardagsarbetet, menar lärarna 

att de behöver se till vad som fungerar i de enskilda situationerna, det vill säga 

hur de kan utöva ledarskapet i stundens möten med barnen och det som sker 

där och då. Lilja (2013) skriver att läraren i möten med barn snabbt kan behöva 

välja en väg som är framkomlig inte bara för det enskilda barnet utan också 

för andra barn. I min studie tydliggörs att detta inte förefaller helt enkelt. Även 

om lärarna uttrycker strävanden efter att hantera situationer så att ’alla’ barn 

främjas, skildras att en del av barnen kan hamna i svårigheter. Ledarskapet 

innebär, så som jag tidigare diskuterat, att lärarna behöver hantera dilemman 

om vilka barn de behöver rikta ett speciellt fokus mot och vilka barn de då inte 

kan ägna sig åt. Lärarna kan således behöva ta ställning till vilka barns ’bästa’ 

de ska främja i de konkreta situationerna. Detta visar sig exempelvis i en av 

lärarnas skildringar om hur hon ser det som nödvändigt att leda ”ålders-
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adekvat” undervisning. Läraren har dels att beakta att bestämda mål ska upp-

nås och att vissa kunskaper kommer att mätas genom standardiserade prov. 

Dels har hon att förhålla sig till att några av barnen saknar formell utbildnings-

bakgrund och är nyanlända, medan andra har gått många år i svensk skola. 

Vidare är läraren ensam med ett tjugotal barn och hon behöver således beakta 

vilka barn hon ska ägna sig åt. Men dessa överväganden tycks även göras i 

relation till att aktiviteten behöver flyta på. Det pragmatiska intresse som lä-

raren ger uttryck för, verkar ställas i förgrunden – att aktiviteten flyter på blir 

centralt – och de enskilda barnens behov av stöd hamnar i bakgrunden.  

Studien visar även andra dilemman rörande lärarnas möjligheter att utöva 

ledarskapet så att barnets intresse främjas. Lärarna ger uttryck för att om lä-

rarna söker att ’se’ barnen eller att ge barnen stöd, behöver barnen också låta 

sig bli sedda och låta sig stödjas. Detta ska inte förstås som att lärarna menar 

att de och barnen har samma ansvar för att situationerna ska fungera. Tvärtom 

framhåller lärarna sitt ansvar i detta avseende, samtidigt som det tycks vara 

centralt att de når samförstånd med barnen. Samförstånd verkar inte kunna 

förutsättas, vilket jag tidigare formulerat som att disciplinering kan möjliggö-

ras om barnen låter sig disciplineras. Wedin (2007) skildrar att även om lärare 

har goda intentioner, är det inte per automatik så att de realiseras. Hon exemp-

lifierar att en lärare ger upp i sina strävanden efter att skapa god relation med 

ett barn, eftersom barnet inte tycks vilja ingå i den relation som läraren efter-

strävar. Detta kan beskrivas i termer av att lärare ges legitimitet av barn (jfr 

Pace & Hemmings, 2007). För cirkelgruppens lärare verkar legitimitet inte per 

automatik skapas för deras formella ledarposition. Lärarna menar att deras 

möjligheter att nå legitimitet, kan öka över tid, genom exempelvis förbättrade 

relationer med barnen. Exempel ges också på att ledarskapet kan behöva ut-

övas så att legitimitet skapas både i mötet med enskilda barn som kan ses som 

i behov av särskilt stöd och med gruppen som kollektiv. Således, pekar studien 

på att lärares ledarskap kan innebära en omfattande och långsiktig påverkans-

process för att barnets intresse och rätt till utbildning ska kunna främjas för 

barn i behov av särskilt stöd.  

Denna studie visar på ytterligare dilemman för att lärarnas intentioner ska 

realiseras. Lärarna ger uttryck för att ledarskapets utövande utgör ett dilemma 

i sig. De talar om ledarskapet som ett ständigt utövande, och som kräver att 

lärarna är närvarande i stundens möten med barnen. Lärarna uttrycker att deras 

ork inverkar på utövandet av ledarskapet. I en av lärarnas beskrivningar om 

att hon i stundens möte med barnen kan uppfatta att hon utövar ledarskapet på 

ett felaktigt sätt, kan ses som ett sådant exempel. I stunden där och då orkar 

hon inte något annat. Att utöva ledarskapet skildrar lärarna som att det också 

kan vara konfliktfyllt; barn kan agera i strid mot lärarnas intentioner och pro-

testera mot lärarnas tillsägelser. Jennings och Greenberg (2009) skildrar att 

lärare befinner sig i en speciell situation. Lärare utsätts för stora påfrestningar 

och känslomässiga utmaningar, och när de utmanas av barn kan de inte gå 
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undan för att lugna ner sig ett slag och reflektera. De behöver hantera situat-

ionerna där och då. I denna studie pekar lärarna i cirkeln på svårigheter att 

distansera sig från konflikter i de ständigt pågående skeendena. Men lärarna 

framhåller också möjligheter att i efterhand öka distansen till det som skett, 

om de får ändamålsenligt stöd. Så som lärarna beskriver det är stödet i detta 

avseende bristfälligt och de ger uttryck för ensamhet och utsatthet.  

Av resultaten framkommer också att lärarna ger uttryck för att ställas inför 

motstridiga krav från överordnade nivåer i utbildningssystemet. Lärarna efter-

strävar att utöva ledarskapet så att aktiviteter anpassas efter barns olika förut-

sättningar på en och samma gång som lärarna ställs inför krav att leda aktivi-

teter så att vissa mål och resultat nås, som är gemensamma för alla barn. Under 

senare år har styrning och kontroll av lärares arbete från överordnade nivåer i 

utbildningssystemet, ökat (Carlgren, 2015; Wahlström, 2009). Så som lärarna 

i cirkelgruppen uppfattar styrningen inverkar den på deras möjligheter att ut-

öva ledarskapet.  

Mellan kontroll och krav på anpassning till ’alla’ barn  

Lärares arbete, och således lärares ledarskap, kan förstås som ett samhälleligt 

ansvar som på senare år kommit att uttolkas som styrning och kontroll (Carl-

gren, 2015; Wahlström 2009). Exempelvis har fokus på måluppfyllelse ökat 

och en kontinuerlig statlig inspektion införts (Wahlström, 2009). Denna tolk-

ning är inte självklar, utan Wahlström (2009) menar att ansvaret även kan tol-

kas som att lärarna ska utöva inflytande över den pedagogiska verksamheten. 

En sådan tolkning gjordes exempelvis i 1990-talets lärarutbildningsutredning 

(SOU 1999:63), där vikten av lärares inflytande över den pedagogiska verk-

samheten framhölls.  

När denna studie genomfördes kan den ökade styrningen och kontrollen för 

hur lärare skulle leda undervisning eller pedagogiska aktiviteter, exempelvis 

illustreras genom införande av en standardiserad form av planeringar, så kal-

lad lokal pedagogisk planering i grundskolan. I cirkelgruppen ger flera av lä-

rarna uttryck för att deras möjligheter att utöva ledarskapet för att främja bar-

nets intresse begränsas av planeringarna. De begränsade möjligheterna hand-

lar inte om att lärarna ställs inför krav att planera, utan om att de anser sig bli 

styrda för hur de ska leda de pedagogiska aktiviteterna. Lärarna hävdar att 

deras intentioner att leda aktiviteterna så att de anpassas till det konkreta mötet 

med barnen, motverkas. Wahlström (2009) påpekar att den ökade styrningen 

och kontrollen minskar förtroendet för lärare att fatta egna beslut i sitt peda-

gogiska vardagsarbete. Jag menar, att lärarnas yttranden i min studie kan för-

stås i termer av ett minskat förtroende för hur de ska leda pedagogiska aktivi-

teter. Lärarna gavs nya direktiv från skolledare om planering, men lärarna 

framhåller att planering är en självklar del av deras arbete, och att de redan 

planerade. Det minskade förtroendet kan också tolkas som att lärares hand-

lingsutrymme för att planera och leda undervisningen inskränks. Detta behö-

ver dock inte förstås som att lärarna i studien anser sig sakna möjligheter att 
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anpassa aktiviteter i mötet med barnen. Tvärtom uttrycks att lärarna gör just 

sådana anpassningar. Om lärare har en föreställning om ett inskränkt hand-

lingsutrymme, skulle detta emellertid kunna få till följd att de inte använder 

sig av det utrymme de skulle kunna ha för att utöva ledarskapet. Om lärare ser 

färre möjligheter att leda aktiviteter, så att aktiviteter anpassas till barn i behov 

av särskilt stöd, kan risker skapas för att eventuella svårigheter inte förebyggs 

och att stöd till barn i behov av särskilt stöd inte tillgodoses. Som tidigare 

diskuterats utgör anpassning ett krav som utbildning bör uppfylla för att den 

ska säkerställa barnets rätt till utbildning (jfr Allodi Westling, 2005).  

Resultaten i min studie visar att det bland lärarna framkommer att de känner 

sig styrda att ständigt kontrollera vad barnen lär sig och huruvida de når målen. 

Min tolkning är att en föreställning om utbildning som ett leveranstänkande 

(jfr Wahlström, 2009) kan ha satt spår i lärarnas pedagogiska vardagsarbete. 

Denna föreställning handlar, enligt Wahlström (2009), om att utbildning ska 

nå upp till målen och leverera resultat. En sådan tankefigur framträder, som 

jag tolkar det i den senaste lärarutbildningen (SOU 2008:109), där lärares le-

darskap framstår som betydelsefullt i detta avseende. Föreställningen innebär 

också att resultaten ska kunna mätas för att säkerställa att leveransen är ända-

målsenlig (Wahlström, 2009). Denna styrning av lärares arbete, skulle kunna 

ses som relevant, menar jag, om lärare ges anledning till att fundera över mot 

vilka mål de ska leda aktiviteter och hur målen ska kunna nås för barn i olika 

behov, däribland för barn i behov av särskilt stöd. Emellertid hävdar Wahl-

ström, att föreställningen om utbildning som en leverans har medfört att frågor 

om vilka mål som är ändamålsenliga, och hur de ska kunna nås förskjutits till 

bakgrunden. Istället blir ett ansvarsutkrävande av resultat det centrala genom 

hela skolsystemet.  

Emellertid innebär lärares ledarskap som ett samhälleligt ansvar att ledar-

skapet ska inordnas under krav i olika avseenden. Inordningen innebär dubbla 

krav: Å ena sidan ställs krav på att lärare ska inordna ledarskapet till det lokala 

sammanhanget, det vill säga att leda pedagogiska aktiviteter som anpassas till 

barn med olika förutsättningar och alltså är i olika behov av stöd. Ledarskapet 

ska alltså främja intresset för ’alla’ barn och ’alla’ barns rätt till utbildning. Å 

andra sidan reses krav på inordning av ledarskapet som ställs utanför lärares 

lokala sammanhang, med andra ord att lärarna ska leda aktiviteterna så att de 

’rätta’ resultaten levereras – oavsett barnens behov och förutsättningar. Min 

studie visar att lärarna verkar slitas mellan motstridiga krav på ledarskapet. 

Exempelvis yttrar en av lärarna i studien att hon förväntas leda pedagogiska 

aktiviteter så att mål nås för exempelvis barn som är ’nyanlända’, under 

samma tid som för andra barn. Hellre än att förutsättningarna och att målen 

ifrågasätts, ger läraren bilden av att det är hennes ansvar att leda undervis-

ningen så att den anpassas till barnens förutsättningar. Läraren blir således en 

utförare av att nå givna mål under givna förutsättningar. Samtidigt tycks detta 

innebära att lärarens möjligheter att anpassa undervisningen just inskränks – 
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anpassningen ska ske till målsättningar som läraren ser som orealistiska. Lä-

rarens möjligheter att förebygga eventuella svårigheter och att ge barn stöd 

skulle därmed kunna komma att försvåras. Diskrepansen blir för stor mellan 

barnens förutsättningar och de krav som ställs i situationen. Variationen i 

barngruppen blir alltför stor i relation till de alltför ensidiga kraven: Specifika 

resultat ska levereras under en given tid med begränsade resurser oavsett vilka 

förutsättningar som ges.  

Även om den ökade styrningen och kontrollen här framställs att inverka 

negativt på lärares ledarskap, menar jag att andra möjligheter skulle kunna 

finnas. Om styrningen skulle leda till att lärare ges stöd och tillfällen till samtal 

skulle lärarnas erfarenheter och kunskaper om styrningens konsekvenser 

kunna leda till att motsägelsefulla krav lyfts. I min studie efterlyser lärarna 

samtal och stöd från kollegor och skolledare och i detta avseende skulle dia-

loger där olika parter kan delta på samma villkor, som förespråkas av Helldin 

(2002; Sundqvist, Ahlefeld Nisser & Ström, 2014), kunna vara meningsfulla. 

Ledarskapet som begränsande och som möjliggörande för ’alla’ 

barn  

Den diskussion jag hittills fört utgår från analyser av det empiriska materialet 

där inte förändringar i cirkelsamtalen stått i fokus. I detta avsnitt för jag en 

diskussion utifrån analyser av hur innebörder trätt fram över tid i cirkelsamta-

len. Som jag tidigare berört utgörs tidsperioden av ett års träffar under den 

mest intensiva fasen av cirkelsamtal.  

I analyserna av det empiriska materialet framträder innebörderna av ledar-

skapet – att möjliggöra lärande och disciplinering samt att verka för olika in-

tressen – under hela tidsperioden. Så som tidigare beskrivits är innebörderna 

uttryck för lärarnas intentioner och strävanden efter att realisera dessa intent-

ioner. Huruvida lärarna ser det som möjligt att realisera intentionerna synlig-

görs grovt genom två motsatta bilder: ledarskapet som begränsande respek-

tive ledarskapet som möjliggörande. Dessa båda bilder träder fram parallellt 

över tid, men den förstnämnda bilden dominerar i början av den analyserade 

tidsperioden. Den senare bilden däremot blir mer framträdande i slutet av tids-

perioden.  

I det föregående diskussionsavsnittet har ledarskapets innebörd för barn i 

behov av särskilt stöd diskuterats. I detta avsnitt förs diskussionen främst i 

relation till lärarnas uppfattade handlingsmöjligheter att realisera de intent-

ioner som ledarskapets innebörder inbegriper för ’alla’ barn. I bilden – ledar-

skapet som begränsande – tydliggörs att lärarna såg sina möjligheter som just 

begränsade att utöva ledarskapet i enlighet med sina intentioner. I den andra 

bilden – ledarskapet som möjliggörande – blir lärarnas handlingsmöjligheter 

tydliga. Hur är det då möjligt att förstå dessa bilder i ljuset av ett relationellt 

synsätt på ledarskapet? 
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Lärares ledarskap utifrån ett relationellt synsätt innebär, som tidigare beskri-

vits, att såväl lärare som barn influerar varandras handlingar (jfr Alvesson, 

2001/2013; Smirchich & Morgan, 1982). I bilden av ledarskapet som begrän-

sande, kan lärarnas handlingsmöjligheter ses som beskurna i och med att lä-

rarnas och barnens handlingar påverkade varandra samt att sammanhangets 

villkor inverkade på lärarnas och barnens handlingar. I föreliggande studie 

antas att ledarskapet utövas i interaktion (jfr Alvesson 2001/2013) med barnen 

och att interaktioner kan förstås som föränderliga (Stacey, 2001). Det som sker 

i utövandet av ledarskapet i mötet med barn vid ett aktuellt tillfälle, sker nöd-

vändigtvis inte vid ett senare tillfälle. Emellertid kan inte vad som helst för-

väntas ske, eftersom det upprätthålls vissa villkor för interaktionerna i en ut-

bildningsinstitution. Exempelvis utövas ledarskapet i mötet med en given 

barngrupp, under en viss tid och där lärarna har ansvar för att i och genom 

interaktionen skapa möjligheter till ett specifikt lärande. Det är alltså inom de 

ramar som utbildningsinstitutionen tillhandahåller som lärarnas utövande av 

ledarskapet kan förstås som föränderligt. Detta indikerar även handlingsmöj-

ligheter. Fastän lärarnas handlingsmöjligheter vid ett tillfälle ses som begrän-

sade, inbegriper detta möjligheter att agera på andra sätt vid andra tillfällen. 

Över tid formulerade lärarna förändrade möjligheter att utöva ledarskapet. Ex-

empelvis menade lärarna att barns behov av stöd kunde tillgodoses genom att 

lärarna och barnen kunde influera varandra på andra sätt. Lärarna beskrev 

också att villkor kunde förändras. Utifrån en relationell bild av ledarskapet 

kan således bilden av ledarskapet som begränsande sägas härbärgera bilden 

av ledarskapet som möjliggörande. 

Även om jag i analyserna relaterat till en relationell förståelse av ledar-

skapet, synliggörs inte en sådan syn på ledarskapet i cirkelsamtalen, när det 

gäller bilden av ledarskapet som begränsande. Denna bild verkade ta sin grund 

i en föreställning om ett enkelriktat orsakssammanhang, där ledarens infly-

tande går i en riktning från ledaren, läraren, till övriga inblandade, barnen (jfr 

Yukl, 2012). Denna föreställning utgör således en kontrast till en relationell 

syn på ledarskapet, där inflytandet går i båda riktningar. I föreliggande studie 

tydliggörs lärarnas förväntningar på att barnen skulle agera i enlighet med lä-

rarnas intentioner. När lärarna menade att barnen inte gjorde så, förklarades 

detta utifrån olika grunder: Exempelvis såg lärarna det som problematiskt att 

utöva ledarskapet så att barnens behov av stöd tillgodosågs i stora och hetero-

gena barngrupper. Vidare uttalade lärarna svårigheter i att påverka barnen till 

att delta i aktiviteter på ändamålsenligt sätt. Lärarna såg sig också som miss-

lyckade och att de inte ’nådde fram’ till barnen.  

Föreställningen om ledarskapet som ett enkelt orsakssammanhang, betonar 

ledarens egenskaper eller handlingar för framgångar eller misslyckande för 

den verksamhet personen är satt att leda (Alvesson, 2001/2013). Denna bild 

är förenklad, hävdar Alvesson, och han menar att den enskilda ledarens infly-

tande överdrivs. Detta ska emellertid inte tolkas som att lärare kan undandra 
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sig det ansvar som ledarskapet innebär. Istället relaterar jag Alvessons reso-

nemang om att ledarens inflytande överdrivs till en idé om att läraren kan ut-

öva ledarskapet på ett mekaniskt sätt. Det vill säga att läraren kan förmedla 

kunskaper som barnen per automatik införlivar (jfr t.ex. Hopmann, 2007). En 

sådan föreställning osynliggör att barnen också är aktiva i att tolka och förstå 

föremålet för lärandet (jfr Biesta 2004/2010). Ledarskapet som ett enkelriktat 

orsakssammanhang, kan, menar jag, associeras med tankefiguren om utbild-

ning som en leverans (jfr Wahlström, 2009). Läraren framstår då som en le-

verantör av resultat som i sin tur levererats genom ledningen av de pedago-

giska aktiviteterna. Detta innebär, menar jag, en idé om ledarskapet med indi-

vidualistiska förtecken som också träder fram i den senaste lärarutbildnings-

utredningen (SOU 2008:109). Det är den enskilda lärarens ansvar och 

möjligheter att påverka den enskilda elevens resultat som betonas. I relation 

till föreställningen om ledarskapet som ett enkelriktat orsakssammanhang, in-

nebärande en mekanisk kunskapsöverföring, framstår lärarens möjligheter 

som överdrivna. I min studie, för lärarna i cirkeln tydliggjordes snarare en 

föreställning om begränsade möjligheter än handlingspotential.  

I denna studies forskningscirkel blev också lärarnas möjligheter att utöva 

ledarskapet synliga på sikt. Lärarnas handlingsmöjligheter i mötet med ’alla’ 

barn tydliggörs i bilden av ledarskapet som möjliggörande. Lärarna skildrade 

villkor som möjliga att förändra och möjligheter att realisera sina intentioner. 

Här är det viktigt att notera att villkor som barngruppsstorlek och personaltät-

het inte förändrades nämnvärt, utan flera av lärarna ansåg alltjämt villkoren 

som pressande. Emellertid formulerade lärarna möjligheter att överskrida 

vissa villkor, som exempelvis att de kunde utöva ledarskapet med barn som 

var i behov av särskilt stöd utanför den formella tiden för den aktuella aktivi-

teten. Utifrån en relationell syn på ledarskapet kan lärarnas och barnens relat-

ioner mellan lärarna och barnen förstås som betydelsefulla för lärarnas hand-

lingsmöjligheter. Detta kan exemplifieras av att en av lärarna gav uttryck för 

att förstå barnen på ett annat sätt, när hon ansåg att relationerna till barnen 

förbättrats. Istället för att hon, som tidigare, beskrivit brister i barnets age-

rande, betonades barnets kunnighet.  

Studien visar att lärarna, så som tidigare diskuterats, inte helt på förhand 

kunde förutsäga hur barnen skulle komma att agera och därmed influera lärar-

nas handlingar. Lärarna kunde därmed heller inte helt säkert veta hur de skulle 

komma att agera. Utifrån ett relationellt synsätt ligger en sådan oförutsägbar-

het i ledarskapets natur. Här indikeras en öppenhet om vad som kan komma 

att ske men också om det som redan skett – andra möjligheter till handlingar 

kan finnas och kan ha funnits. När cirkelgruppen såg tillbaka på cirkelsamta-

len uttrycktes att det inte ’finns’ några ’rätta’ svar på hur ledarskapet bör ut-

övas. Lärarnas ledarskap relaterades till olika situationer och villkor, vilket 

antyder att lärarna kunde agera på olika sätt. Således indikeras att handlings-

möjligheter kan gå hand i hand med det som inte helt kan förutsägas. 
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Avslutande kommentarer 

Inledningsvis i denna avhandling presenterade jag innebörder av lärares ledar-

skap som träder fram i en genomgång av lärarutbildningsutredningar (SOU 

1965:69, IV:1; SOU 1975:67; SOU 1978:86; SOU 1999:63; SOU 2008:109) 

under 1960–2000-talet. Jag pekade då ut en idéförskjutning från ledning som 

ett redskap för att möta barns olikheter till ledarskap som ett redskap för att 

leverera goda resultat. Vad är då möjligt att säga om denna studies resultat i 

ljuset av policydokumentens innebörder?  

I lärarutbildningsutredningarna framträder innebörder av lärares ledning 

och ledarskap utifrån en politisk vilja medan det i analyserna av cirkelsamta-

len synliggörs innebörder av ledarskapet utifrån lärarnas erfarenheter. I lärar-

nas berättelser och resonemang i cirkeln, blandas strävanden om vad som ses 

som ändamålsenligt utifrån styrdokument och att aktiviteter kan fungera samt 

beskrivningar av vad som sker i det konkreta mötet med barnen. Sammantaget 

genomsyras såväl policydokumenten som resultaten i min studie av frågor om 

hur lärare bör och kan leda undervisning och aktiviteter i förhållande till det 

kollektiva och det individuella. I utredningstexterna innebär idéförskjutningen 

– från att möta barns olikheter till att leverera goda resultat – att det individu-

ella får en starkare betoning från 1990-talet och framåt. Tyngdpunktsförskjut-

ningen verkar ligga i linje med en trend mot ökad individualism i det svenska 

utbildningssystemet, under den aktuella tidsperioden (jfr t.ex. Englund, 2005; 

Helldin, 2002; Lundahl, Erixon Arreman, Holm & Lundström, 2013). Under 

2000-talet blir det individuella synnerligen tydligt då lärares ledarskap fram-

träder som ett redskap för att leverera individuella resultat. Utifrån analyserna 

av cirkelsamtalen kan lärarnas ledarskap sägas vara i rörelse mellan det kol-

lektiva och det individuella. Men det individuella blir tongivande i berättelser 

där lärarna ger uttryck för strävanden efter att leda aktiviteter som möjliggör 

ett lärande av specifika kunskaper, det vill säga att barnet ska leverera vissa 

resultat. Dessa strävanden, menar jag kan associeras till bilden av ledarskapet 

i den senare lärarutbildningsutredningen (SOU 2008:109). Lärares ledarskap 

ska då verka för individens lärande, och vad gemenskapen med andra barn 

skulle kunna tillföra i sammanhanget hamnar i bakgrunden. Att lärarna i cir-

keln ser begränsade möjligheter att leda pedagogiska aktiviteter så att alla barn 

levererar sådana kunskaper, tydliggör det paradoxala – nödvändigtvis skapas 

inte möjligheter för individen som är i behov av särskilt stöd. I betonandet av 

det individuella kan enskilda individer hamna i bakgrunden – de blir ’för in-

dividuella’ i relation till de resultat som ska levereras. Här tydliggörs också en 

annan paradox; lärarna kan se det som ändamålsenligt att leda aktiviteter så 

att flyter på i barngruppen, i kollektivet. Men det handlar då om ett kollektiv 

där inte ’alla’ barn inryms. Lärarna i likhet med lärarutbildningsutredningen 

(SOU 2008:109) ger uttryck för att variationer i barngrupper är för stora för 

att lärare ska kunna ge alla barn stöd. Utredningen menar att läraren inte kan 

ha kompetens för att möta samtliga barns olika behov av stöd, medan lärarna 
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i cirkeln påpekar sitt ansvar för ’alla’ barn, däribland också för barn som kan 

ses i behov av särskilt stöd.  

Samtidigt tycks lärarna se kollektivet som främjande för barn och barns 

olikheter som främjande för kollektivet; barn kan lära av varandras erfaren-

heter. Här kan paralleller dras till tidigare lärarutbildningsutredningar (SOU 

1965:69; SOU 1975:67; SOU 1978:86), vilka betonar att lärare leder under-

visning och pedagogiska aktiviteter där barn med olika bakgrunder, intressen 

och kunskaper kan verka tillsammans. Således kan lärare komma att tala om 

och utöva ledarskapet utifrån olika intentioner som sinsemellan verkar mot-

stridiga. Lärare har att hantera skiftande politiska viljeinriktningar som kom-

mer till uttryck i införandet av nya styrdokument. Om en alltför ensidig kritik 

riktas mot lärare, såsom att ledarskapet tillskrivs brister när ’alla’ barn inte 

uppfattas leverera ändamålsenliga resultat, kan det komma att osynliggöra att 

lärare förutom att hantera komplexa situationer också kan behöva hantera för-

ändrade politiska viljeinriktningar.  

Del II. Forskningscirkelns samtal 

Forskningscirkelns samtal har präglats av berättelser och resonemang som ta-

git sin grund i lärarnas pedagogiska vardagspraktiker. I samtalen har lärarna 

framförallt gett uttryck för strävanden efter att hantera situationer som sågs 

som problematiska i dessa praktiker. Att lärarna hade möjligheter att göra sina 

röster hörda, innebar troligen att det blev väsentligt för lärarna att lyfta fram 

problematiska situationer för att få stöd och för att kunna hantera dessa på 

andra sätt.  

De situationer som delades i cirkelsamtalen inbegrep barn som kan förstås 

ha varit i olika behov, det vill säga barn i respektive utan behov av särskilt 

stöd. Emellertid har lärarna, som jag tidigare påpekat, inte använt sig av den 

officiella beteckningen barn i behov av särskilt stöd. Detta kan förstås utifrån 

det pragmatiska intresse som lärarna gav uttryck för. I de specifika situationer 

som skildrades beskrevs hur lärarna och barnen agerade och beteckningen 

barn i behov av särskilt stöd, kan då ha blivit överflödig. Assarson (2007) för 

en liknande diskussion utifrån att ett antal lärare deltagit i fokusgruppsamtal. 

Också i dessa samtal relaterades beskrivna svårigheter till situationer där pro-

blemen uppkom. Forskaren exemplifierar att när samtalen rörde barn som 

uppfattades ha svårigheter att koncentrera sig, talade lärarna inte om svårig-

heten i sig, utan om situationer där svårigheten visade sig. 

Lärarna i cirkelgruppen, i denna studie, arbetade i olika skolformer och de-

lade med sig av erfarenheter från olika pedagogiska vardagspraktiker. Detta 

såg cirkelgruppen som berikande för samtalen. Genom att lärarna jämförde 

erfarenheter från en skolform med erfarenheter i andra, ansågs att aspekter 

synliggjordes i den egna vardagspraktiken. Samtidigt uttryckte lärarna att de 
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såg likheter mellan berättelser från olika skolformer. Att ta del av andras erfa-

renheter menade lärarna också öka insikter om andra pedagogiska vardags-

praktiker. De flesta i gruppen var lärare i grundskolan och därmed kom erfa-

renheter från grundskolan att ges ett större utrymme i samtalen, än andra erfa-

renheter. Så som tidigare berörts kan detta förmodligen haft betydelse för de 

resultat som genererades. 

En demokratisk kunskapsprocess? 

Med anledning av att den här studien genomförts med en deltagarorienterad 

ansats, en forskningscirkel, är en relevant fråga om huruvida samtalen i cirkeln 

kan förstås som demokratiska kunskapsprocesser. Centralt för sådana proces-

ser är, enligt Holmstrand och Härnsten (2003), att både praktikers och forska-

res intressen och kompetenser tas till vara. I forskningscirkeln, i föreliggande 

studie, har lärarnas röster kommit till tals och det är lärarnas berättelser från 

de pedagogiska vardagspraktikerna som har utgjort grunden för de samtal som 

förts. Vidare har frågor fokuserats som setts som intressanta i gruppen. Emel-

lertid har frågorna rört ett förutbestämt kunskapsobjekt, lärares ledarskap. Lik-

väl, menar jag att processen i sig kan förstås som demokratisk. Men hur kan 

den då ses i ljuset av kunskapsutveckling? 

I cirkeln tillmättes lärarnas erfarenheter ett stort värde för kunskapsutveckl-

ing. Därmed var det väsentligt att lärarna skildrade autentiska berättelser från 

sina pedagogiska vardagspraktiker (se även Olsson, 2015). Det vill säga att 

inte lärarna friserade sina yttranden till vad som skulle kunnat ha setts som ett 

framgångsrikt ledarskap. Vilka berättelser som cirkelgruppen kom att dela kan 

förstås som att det tog sin grund i ställningstaganden om vad som var möjligt 

att uttala. Sådana ställningstaganden kan, menar jag handla om huruvida lä-

rarna tolkade förhållningssättet i cirkelgruppen som tillitsfullt nog för att yttra 

sig om något. Gergen m.fl. (2004) skriver att bekräftelse är en central kompo-

nent för att en dialog ska komma till stånd. Bekräftelse kan alltså förstås som 

uttryck för ett tillitsfullt förhållningssätt. 

I den här aktuella cirkeln kom berättelser att bekräftas bland annat genom 

att cirkelgruppen såg dem som värda att lyssnas på. Att gruppen anknöt till 

berättelser vid olika tillfällen över tid, framträder som ett uttryck för berättel-

sernas relevans. Utifrån Gergens m.fl. (2004) beskrivning av dialogen, kan 

detta liknas vid temporal integrering. Detta innebär att yttranden från det för-

flutna integreras i det pågående samtalet. Tid framstår därigenom som en be-

tydelsefull aspekt i sammanhanget. Också Lahdenperä (2014) samt Rönner-

man och Olin (2014) framhåller tiden som betydelsefull för att tillit och re-

spekt ska skapas mellan deltagarna i en forskningscirkel.  

För kunskapsutvecklingen kan också tiden förstås som väsentlig i ett annat 

avseende. Tiden möjliggjorde att cirkelgruppen i denna studie kunde pendla 

mellan närhet och en viss distans till det som yttrades. Genom interaktionen i 

cirkeln verkade närhet till yttranden ha skapats, medan tiden mellan träffarna 
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möjliggjorde att gruppen kunde distansera sig till det som uttalats. Ett sådant 

pendlande beskrivs av Andersson (2007) som betydelsefullt för kunskapsut-

vecklingen i den forskningscirkel som genomfördes i hennes studie. Pendlan-

det sågs som viktigt för att cirkeldeltagarna kunde fundera över frågorna och 

för att fler aspekter kunde lyftas fram i samtalen. Också i föreliggande cirkel 

verkar det ha varit av vikt att cirkelgruppen hade tid att fundera för att nya 

aspekter på det som behandlades kom att synliggöras.  

Samtidigt verkade det inte som att nya eller fler aspekter blev synliga när 

berättelser och yttranden upprepades. Lärarnas erfarna tillkortakommanden 

och ledarskapets svårigheter kom att repeteras över tid. Att lärarna delade så-

dana berättelser kan ha varit ett sätt att säkerställa berättelsernas relevans och 

för att få stöd i cirkelgruppen (jfr Gergen m.fl., 2004). Dessa berättelser kan 

också ses, menar jag, som ett sätt för gruppen att så småningom kunna identi-

fiera vilka villkor som verkade möjliga respektive omöjliga att överskrida. 

Dåtida berättelser kan, enligt Gergens m.fl. (2004), liknas vid ett arkiv av be-

rättelser om ledarskapet som problematiskt. Sådana arkiv av dåtida berättelser 

kan, menar forskarna, verka cementerande för samtalet. I denna cirkel kan 

temporal integrering (Gergen m.fl., 2004) förstås dels som stagnerande, dels 

som bidragande till förändringar på sikt. 

För kunskapsutvecklingen föreföll det inte som tillräckligt att cirkelgrup-

pen återkom till berättelser och yttranden. Det framstår som centralt att 

aspekter kontrasterades med varandra, vilket också framhålls av Holmstrand 

och Härnsten (2003) samt Lahdenperä (2011). Därigenom kan, enligt fors-

karna, skillnader mellan olika yttranden tydliggöras. Den benämning som 

Gergen, m.fl. (2004) använder, produktiva skillnader, kan liknas vid kontras-

tering och ordet produktiv sätter fingret på denna aspekts väsentlighet. I cir-

keln, i denna studie kontrasterades till exempel ett resonemang om vikten av 

att barnen skulle tala i barngruppernas gemensamma samtal med att en av lä-

rarna hade upplevt det som jobbigt som barn att prata offentligt.  

Forskarens deltagande i cirkeln framhålls som betydelsefull när det gäller 

att kontrastera yttranden (se t.ex. Lahdenperä, 2014; Lundberg & Starrin, 

2006). I denna aktuella cirkel, strävade jag efter att under samtalen ställa frå-

gor som kunde bidra till kontrastering. Till exempel reste jag frågan om det 

var möjligt att se på ett yttrande på andra sätt. Emellertid upplevde jag en svå-

righet i att ställa frågor av sådan karaktär. Cirkelsamtalen verkade bölja fram 

och tillbaka, i vad som föreföll vara en mycket snabbare rörelse, i jämförelse 

med andra samtal jag deltagit i. I cirkeln associerade lärarna till varandras ytt-

randen; i ett snabbt flöde; yttranden gav upphov till andra yttranden och så 

vidare. Lärarna relaterade då till något som hade yttrats tidigare under samtalet 

eller till något som yttrats under en helt annan träff. Ögonblicket verkade 

plötsligt vara förbi för att den fråga skulle kunna ställas som jag i stunden 

innan sett som relevant. Det var heller inte alldeles enkelt att återknyta till det 

som uttalats, eftersom lärarna då kunde vara upptagna av ett annat spörsmål. 

Möjligen kan min upplevelse av samtalen vara kopplad till min avsaknad av 
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tidigare erfarenheter av forskningscirklar. Jag var ovan vid att ikläda mig den 

sammanflätade forskarrollen som cirkeln krävde. Att samtidigt verka för att 

rimlig tid skapades för olika samtalsinnehåll, allas röster skulle bli hörda, 

lyssna på yttranden samt att ställa frågor som utmanade lärarna, upplevde jag 

som komplicerat. Också Holmstrand och Härnsten (2003) beskriver forska-

rens roll som krävande i och med att den både innefattar ett analyserande och 

ett lyhört lyssnande. Forskaren förutsätts således att på en och samma gång 

inta ett förhållningssätt som inbegriper närhet och distans till det som uttalas. 

Wennergren (2007) beskriver att forskarens roll inom deltagarorienterad 

forskning inbegriper ”flera avancerade balansakter”, vilket jag ser som talande 

för min roll i denna forskningscirkel.  

För kunskapsutvecklingen i cirkeln verkade gruppen inte tillräckligt kunna 

utmana varandras erfarenheter, enbart med de egna erfarenheterna som grund, 

för att nya eller förändrade aspekter av ledarskapet skulle bli synliga. Här blev 

forskares texter, som presenterade i cirkeln, betydelsefulla för att yttranden i 

cirkelsamtalen kunde kontrasteras (jfr Lahdenperä, 2014; Lundberg & Starrin, 

2006). Emellertid verkade inte alla texter ha haft betydelse i detta avseende. 

Det kan, som jag ser det ha varit väsentligt att lärarna kunde känna igen sig i 

och associera sina erfarenheter till texterna. En del av dessa texter (t.ex. Sch-

wartz, 2010; Allodi Westling, 2010b) verkade kunna bidra till att cirkelgrup-

pen lyfte fler aspekter av en fråga och att lärarna satte ord på sina upplevelser. 

Ett sådant exempel är att kritiska röster i cirkelgruppen höjdes mot direktiv i 

kommunen om en standardiserad planering, lokal pedagogisk planering, i 

grundskolan. Kritiken riktades mot att den styrning som planeringen ansågs 

innebära inte framstod som ändamålsenlig för lärarnas ledning av undervis-

ningen. I cirkelgruppen framfördes denna kritik efter att lärarna tagit del av en 

artikel, som handlade om en skola där undervisningen utformades så att ut-

rymmet för barnens erfarenheter inskränktes (Schwartz, 2010). En av lärarna 

kom också att associera artikeln till erfarenheter om att utöva ledarskapet så 

att relativt vida gränser för barnens agerande skapades. På så vis kom cirkel-

gruppen att föra och fördjupa resonemang om att ledarskapet kunde utövas på 

skilda sätt i möten med barn i respektive utan behov av särskilt stöd. Detta 

skulle kunna ses som att cirkelgruppen synliggjorde tyst kunskap med olika 

innebörder (jfr Molander, 1993). Dels formulerade gruppen kunskap, som jag 

menar kan ses som tystad. Så som jag tolkar den rådande andan i kommunen 

vid denna tid, låg ett stort fokus på att lärarna skulle leda undervisningen mot 

tydliga mål. På så vis antogs att måluppfyllelsen skulle öka och resultat leve-

reras. I cirkelgruppen motsades denna bild. Dels uttryckte gruppen kunskap 

som framstår som för-givet-tagen i lärarnas vanemässiga agerande. Det tyd-

liggjordes exempelvis att ledarskapet kunde utövas på skilda sätt, så att olika 

utrymmen för barnens erfarenheter skapades. 
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Makt och motstånd 

Demokratiska kunskapsprocesser kan också diskuteras i relation till lärarnas 

och mitt deltagande i cirkeln. Även om jag inledningsvis i denna diskussion 

framhöll att lärarna kom till tals och att såväl lärarnas som mitt intresse togs 

till vara, framstår samtalen som genomsyrade av makt. Detta är något som, 

enligt Biesta (2013), präglar all mänsklig verksamhet, och följaktligen också 

den här studiens cirkelsamtal. Därmed kan lärarnas och mina yttranden samt 

relationerna oss emellan förstås som inbäddade i hierarkiska strukturer av 

makt. I cirkeln ingick jag och lärarna i utbildningssammanhang och dessa 

sammanhang ses påverkade av en tradition att tillmäta vad som ses som teo-

retisk kunskap ett högre värde än praktisk kunskap (Lahdenperä, 2014). När 

cirkeln inleddes såg jag en risk i att mina yttranden skulle komma att ges ett 

högre värde än lärarnas. Därigenom antog jag att lärarnas röster kanske inte 

skulle komma till tals i en relevant omfattning. 

Vid cirkelns start var jag inte någon okänd person för flera av lärarna, ef-

tersom jag nyligen hade arbetat som lärare i kommunen. Möjligen kan detta 

ha haft betydelse för att lärarna yttrade sig, så som jag uppfattade det, på ett 

förhållandevis öppet sätt. I och med att jag förmodade att mina och lärarnas 

yttranden troligen skulle tillskrivas olika värden strävade jag efter att lärarnas 

utrymme för att tala skulle vara stort. Därmed kom jag till en början att bli 

återhållsam med att ifrågasätta lärarnas yttranden. Detta kan förstås som pro-

blematiskt i förhållande till kunskapsutveckling, eftersom forskarens kritiska 

frågor tillmäts stor betydelse i detta avseende (Holmberg & Starrin, 2006; 

Lahdenperä, 2014). Också vikten av att forskaren inte abdikerar för praktikers 

uppfattningar, framhålls (Holmstrand & Härnsten, 2003). Vidare ses ifråga-

sättande av för-givet-tagna antaganden som väsentligt för att synliggöra un-

derförstådd, det vill säga tyst kunskap (jfr Molander, 1993). Med tiden kom 

jag att ifrågasätta lärarnas yttranden i högre grad än vad jag inledningsvis 

gjorde.  

Vid några tillfällen, uppfattade jag att lärarna gav uttryck för motstånd, vil-

ket kan ses som ett uttryck för de maktstrukturer som cirkeln genomsyrades 

av. Några av lärarna uttalade då dels önskemål om att gruppen skulle fokusera 

på ledarskap i näringslivet för att komma ifrån ”skolsurret”, dels att cirkel-

samtalen ’gått i stå’. Dessa formuleringar kan liknas vid det Gergen m.fl. 

(2004) benämner fragment, det vill säga att de stod för någonting större än 

orden i sig. Uttrycken kan, menar jag förstås som ett motstånd mot hur sam-

talen i cirkeln fördes; lärarna såg dem förmodligen inte som tillräckligt ut-

vecklande. Med andra ord förefaller det inte som att jag använt mig av min 

position för att tillräckligt utmana lärarnas erfarenheter och föreställningar så 

att relevanta kunskaper utvecklades. Som forskare hade jag möjlighet att ope-

rera genom makten och utöva inflytande på processen. Men till en början var 

inte relationen mellan makt och demokratiska kunskapsprocesser tydlig för 

mig. Inledningsvis låg mitt fokus på att alla i cirkelgruppen skulle ha möjlighet 
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att göra sin röst hörda, men så småningom antog jag att lärarnas röster skulle 

kunna komma att tystna om jag inte ifrågasatte deras yttranden i högre grad. 

Det skulle förmodligen inte ses som meningsfullt för lärarna att uttala sig om 

något, om inte nya synvinklar blev synliga. Jag kom att utveckla insikt om att 

ifrågasättanden som kontrasterade yttranden, uppmuntrade lärarna till att tyd-

liggöra sina röster. 

Studiens trovärdighet 

När det gäller studiens trovärdighet vill jag anknyta till några av de kriterier 

som använts för att säkerställa studiens kvalitet. 

Studiens validitet 

Demokratisk validitet: Denna form av validitet har främjats på olika sätt. Cir-

kelsamtalen utgick, som tidigare beskrivits, från cirkelgruppens frågor, erfa-

renheter, intressen och kunskaper. Vid första träffen ställde jag frågan om hur 

lärarna dittills hade tänkt runt ledarskap. Vidare tillfrågades lärarna om vilka 

frågor de var intresserade av att undersöka närmare. Under varje träff formu-

lerade cirkelgruppen en fråga som skulle fokuseras i lärarnas pedagogiska var-

dagspraktiker inför nästkommande träff och som då skulle utgöra cirkelsam-

talets huvudsakliga innehåll. 

Processvaliditet: Genom att varje träff inleddes med en samtalsrunda i vil-

ken var och en fick ge sin syn på den fråga som samtalet rörde, främjades 

denna form av validitet. Under det åtföljande samtalet talade en del av lärarna 

ibland mer än andra. När jag noterade att någon var tyst strävade jag efter att 

de skulle yttra sig genom att jag sökte att bjuda in dem i samtalet. Exempelvis 

riktade jag en specifik fråga till personen ifråga såsom ”hur ser du på det här”? 

Vid några tillfällen yttrades att man inte hade något att säga eller att man inte 

hade tänkt så mycket på samtalsinnehållet ifråga. En del av de frågor som be-

rördes kan ha varit mer angelägna för de lärare som arbetade i grundskolan. I 

och med att flertalet av lärarna tjänstgjorde i denna skolform, kom många er-

farenheter att röra grundskolan. Emellertid poängterades att det var värdefullt 

att få ta del av andras erfarenheter från andra skolformer.  

Katalytisk validitet: Forskningscirkeln kan ses, menar jag som att den bi-

dragit till förändringar, men det är omöjligt att säkerställa att sådana föränd-

ringar kan isoleras till själva deltagandet i cirkeln. Förmodligen har lärarnas 

medverkan i cirkeln tillsammans med deltagande i andra sammanhang, såsom 

samtal med kollegor i vardagspraktiken, undervisning och utbildning, haft be-

tydelse. En relevant fråga är om lärarnas deltagande i kursen om specialpeda-

gogik kan ha påverkat cirkelsamtalen. Ett rimligt antagande är att en sådan 

påverkan ägt rum. I enligt med Wengers (1998) resonemang, kan deltagande 

i kursen förstås som deltagande i en praktikgemenskap. Handlingar i den ena 

praktikgemenskapen kan då ses som influerade av handlingar i andra gemen-

skaper och vice versa. Intentionen var att cirkelsamtalen inte skulle påverkas 
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i en på förhand given riktning av högskolekursen. Cirkelträffarna låg före 

kurstillfällena i tid och på så sätt kan det ha skapats en viss distans till vad som 

uttalades på kursens seminarier. Vidare har lärarna uppgett att de genom att ta 

del av litteratur, har förändrat sin syn på ledarskapets utövande. Emellertid har 

det inte preciserats om det gällt kurslitteratur eller texter lärarna tagit del av i 

cirkeln. Det är inte möjligt att påvisa på vilket sätt högskolekursen påverkat 

cirkelsamtalen och det har heller inte varit ett syfte för denna studie att under-

söka en sådan påverkan.  

Resultatvaliditet: Lärarna i studien har sett förändringsmöjligheter i sina 

pedagogiska vardagspraktiker och enligt cirkelsamtalen har också föränd-

ringar genomförts i dessa praktiker. Efter ett år av cirkelsamtal genomförde 

även flera av lärarna ett slags cirklar på sina arbetsplatser. Den uttalade intent-

ionen för dessa cirklar var i synnerhet att förbättra verksamheten för barn vars 

lärande och deltagande i aktiviteter sågs som problematiskt. Vad cirklarna 

ledde till, kan jag emellertid inte uttala mig om, eftersom de inte varit föremål 

för undersökning i studien. Inom deltagarorienterad forskning eftersträvas för-

bättrade villkor för människor som missgynnas i samhället (Reason & Brad-

bury, 2001/2008; Bradbury, 2015). Frågan kan då ställas om resultaten kan 

främja barn som kan ses som missgynnade i skolsystemet. Barn i behov av 

särskilt stöd skulle kunna förstås som att de ingår i en sådan kategori av barn. 

Lärarna har skildrat förändringarna som att de kunde främja dessa barns in-

tresse. Men det är lärarnas syn på förändringarna som uttryckts och det är fullt 

möjligt att barnen, deras föräldrar eller lärarnas kollegor skulle kunna se de 

situationer som beskrivits på andra sätt.  

Överförbarhet: Som tidigare påpekats handlar studiens överförbarhet om 

huruvida läsare kan känna igen sig i studiens resultat. I detta avseende är det 

väsentligt att beskriva det specifika för studien, för att ge läsaren en grund för 

att bedöma om studien är möjlig att applicera på andra sammanhang 

(Wennergren, 2007). I denna studie redogör jag för i vilka sammanhang och 

hur resultaten genererats (se kap. 4. ”Forskningscirkeln”). Forskningscirkeln 

utgjorde ett specifikt sammanhang, där lärarna framförallt lyfte frågor som 

handlade om problematiska situationer från deras pedagogiska 

vardagspraktiker. Det är fullt möjligt att lärarna i andra sammanhang skulle 

ha kunnat yttra sig på andra sätt och att då andra resultat varit möjliga att 

generera. Det är också tänkbart att om andra personer ingått i cirkeln skulle 

andra frågor ha kunnat lyftas och resonemang förts. Även om jag här pekar ut 

det specifika för studien, inbegriper studien också generella teoretiska 

antaganden. Dessa kopplas dels till kunskapsobjektet lärares ledarskap, dels 
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till kunskapsutvecklingen till studien. Därmed menar jag att studiens resultat 

kan vara relevanta för andra sammanhang. 

Studiens tillförlitlighet  

I denna studie har lärarna haft möjlighet till insyn i forskningsprocessen och 

de har exempelvis kunnat ta del av sammanfattningar och transkriptioner av 

cirkelsamtalen under cirkelns mest intensiva fas, genomförandefasen. Lärarna 

har också haft möjlighet att läsa transkriptioner i sin helhet. Också i bearbet-

ningen av det empiriska materialet i den första av studiens analysfaser, har 

lärarna haft möjlighet att delta. Jag eftersträvade då att vara öppen för lärarnas 

synpunkter.  

Likafullt skapades en del praktiska svårigheter för lärarna att delta i ana-

lysarbetet. Tiden för analysträffarna låg i huvudsak utanför lärarnas ordinarie 

arbetstider och dessa skilde sig åt lärarna emellan. Några av dem hade även 

bytt yrken och arbetsgivare. Detta medförde svårigheter att hitta tider som 

passade samtliga av lärarna, men det är också möjligt att intresset bland dem 

varierade för att delta i analysarbetet. Några av lärarna uttryckte att de såg 

analysarbetet som fortbildning och att det var intressant att få fördjupa sig i 

och samtala om frågor som rörde deras vardagliga yrkesutövning. För andra 

av lärarna kan det möjligen ha setts som mindre angeläget att delta i analysar-

betet än i de tidigare cirkelsamtalen under genomförandefasen även om detta 

inte uttalades.  

Slutord 

Lärares ledarskap innebär att lärarna har att hantera komplexa och spännings-

fyllda situationer i den pedagogiska vardagspraktiken. I mötet med barn i be-

hov av särskilt stöd framstår dessa situationer som särdeles komplexa och 

spänningsfyllda. Detta är en av studiens slutsatser. Ledarskapet handlar om en 

pågående påverkansprocess där lärarna samtidigt har att förhålla sig till en 

mängd aspekter. Lärarnas ledarskap kan sägas vara i rörelse mellan olika poler 

som representeras av olika aspekter. Studien utpekar lärarnas ledarskap som 

både främjande och riskabelt för barn i behov av särskilt stöd. Rätten till ut-

bildning för dessa barn kan såväl komma att främjas som riskeras att bli un-

derordnad andra barns intresse och lärarens intresse att upprätthålla aktiviteter 

och möjliggöra lärande utifrån styrdokumenten. I dessa fall kan ledarskapet 

sägas verka för en dubbel underordning för barn i behov av särskilt stöd, i 

förhållande till andra barn och till samhällets intresse. Här impliceras vikten 

av att lärare intar ett kritiskt förhållningssätt och diskuterar vilka mål verk-

samheten bör ha och dess villkor för att målen ska kunna realisera (jfr Wahl-

ström, 2009).  

Lärarnas syn på sina handlingsmöjligheter för att utöva ledarskapet kom att 

förändras under cirkelsamtalen. I cirkelgruppen delades erfarenheter och kun-
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skaper, vilket innebar att deltagarna kunde ge varandra stöd. Samtalen ut-

gjorde demokratiska kunskapsprocesser, där lärarnas röster kom till tals uti-

från hur de upplevde sina pedagogiska vardagspraktiker. Att de beskrivna si-

tuationernas komplexitet kom att synliggöras bidrog förmodligen till att lä-

rarna såg ökade möjligheter att utöva ledarskapet i sina pedagogiska vardags-

praktiker. En slutsats är att det kan vara väsentligt att lärare har möjligheter 

att delge och ta del av andras erfarenheter samt att ge och få stöd av andra för 

att synliggöra handlingspotential. I denna studie skapades sådana möjligheter 

genom forskningscirkeln och eventuellt inom ramen för den fortbildning som 

lärarna deltog i. Här ser jag även andra former som relevanta. I cirkeln ingick 

ett antal lärare och en forskare, och jag menar att det också kan vara betydel-

sefullt att erfarenhetsutbyte sker mellan olika människor som berörs av utbild-

ning, där alla involverade kan göra sin röster hörd (jfr Helldin, 2002; Sun-

dqvist, Ahlefeld Nisser & Ström, 2014). Sådana utbyten kan exempelvis in-

volvera lärare och annan personal i skolan samt barn, föräldrar, skolpolitiker 

och forskare. 

Paralleller kan dras mellan studiens resultat och de bilder av lärares ledning 

som träder fram i lärarutbildningsutredningarna. (SOU 1965:69, IV:1; SOU 

1975:67; SOU 1978:86; SOU 1999:63; SOU 2008:109). Olika förhållanden 

mellan det kollektiva och det individuella tydliggörs såväl i cirkelgruppens tal 

om ledarskapet som i policydokumenten. En slutsats som kan dras är att lärare 

kan ge uttryck för motstridiga målsättningar för ledarskapet. I lärarnas berät-

telser och resonemang i cirkeln, blandas föreställningar om ledarskapet som 

har likheter med de olika bilder som framträder av ledarskapet över tid i poli-

cydokumenten – ledning som ett redskap för att möta barns olikheter kontra 

för att leverera ’goda’ resultat. I och med att ledarskap numera utgör ett obli-

gatoriskt innehåll på lärarutbildningen, impliceras möjligheter för att det un-

der utbildningen kan skapas en grund för lärare att inta ett kritiskt förhåll-

ningssätt till sitt ledarskap, och till externa krav på och kontextuella villkor för 

dess utövande i den pedagogiska vardagspraktiken.  

Det är nu på sin plats att jag återkopplar till frågan som inledningsvis ställ-

des i denna avhandling – innebär då det ’nya’ talandet om ledarskap något 

’nytt’ inslag i lärares arbete? Av resultaten framkommer inte att ledarskap 

skulle betyda något ’nytt’ för lärarna. Emellertid synliggör cirkelgruppens ta-

lande om ledarskapet att såväl lärarna som barnen i deras barngrupper är in-

volverade i en påverkansprocess. Detta kan ge ytterligare dimensioner till frå-

gor av didaktisk karaktär. Lärares intentioner kan förstås som en sak om vad 

pedagogiska aktiviteterna ska syfta till och hur detta är tänkt att realiseras, 

men i denna process som ledarskapet innebär, kan något annat ske än vad som 

är tänkt att ske. Detta är ytterligare en slutsats i denna studie.  

Studiens värde och förslag till fortsatt forskning 

Förhoppningsvis har denna studie relevans för lärare och andra yrkesverk-

samma i utbildningssammanhang och kan bidra till diskussioner. Vidare är 
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denna studie ett kunskapsbidrag till det utbildningsvetenskapliga fältet. Kun-

skaper har genererats om lärares ledarskap utifrån vad jag ser som autentiska 

beskrivningar av situationer i lärarnas pedagogiska vardagspraktiker. Studien 

kan också ses som ett inlägg i diskussionen om ledarskap, och bryta mot even-

tuellt förenklade beskrivningar av denna företeelse.  

Studiens slutsatser har dragits utifrån resultat som genererats i cirkelsamtal. 

Med anledning av att ledarskapet innebär att lärarna har att hantera komplexa 

situationer med beaktanden av olika aspekter, skulle en intressant fråga i fram-

tida forskning kunna vara: Mot vilken eller vilka aspekter riktar lärare sitt fo-

kus i stundens möte med barnen i den pedagogiska spraktiken?  

I den här studien har lärare från olika skolformer ingått och några analyser 

med avseende på eventuella skillnader i ledarskapet mellan olika skolformer, 

har inte gjorts. Dock indikeras att vissa skillnader troligen kan finnas, och vi-

dare forskning skulle med fördel kunna studera lärares ledarskap närmare 

inom en specifik skolform.  

Ledarskapet har i denna studie utforskats från lärarnas perspektiv, där möj-

liga, skilda konsekvenser av ledarskapet i mötet med barn i behov av särskilt 

stöd, pekats ut. Några slutsatser kan därmed inte dras i detta fall utifrån barns 

perspektiv, vilket jag ser som en angelägen fråga för framtida forskning.  
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Summary 

Introduction 

A new term started to emerge in discussions about teachers’ work in the class-

room in the 21st century: teachers’ leadership. Despite the new term, teachers 

have always, regardless of society or type of school, led teaching or pedagog-

ical activities and taken a stance on aspects of didactics. Initially, teachers’ 

leadership is defined based on Granström’s (2007) distinction between lead-

ership and “teachership”. Leadership is seen as the teacher’s knowledge of 

and ability to manage processes and interactions in the group of children, as 

well as organise the teaching. Teachership is described as the teacher’s 

knowledge about the content of the teaching and the ability to convey this 

knowledge. Internationally, teachers’ leadership is spoken of in terms of class-

room management. Teachers’ leadership is highlighted as being important to 

children learning together with other children, and is considered particularly 

important to children in need of special support.  

My interest in teachers’ leadership was awakened when I, in the early 

2010s, was asked to carry out a study on teachers’ leadership in the munici-

pality where I was working as a teacher. I started to wonder what teachers’ 

leadership means in the daily work of a teacher. The teacher’s job is to teach 

groups of individual children, and thus the teacher’s management work in-

cludes responsibility for children with different needs, some of whom are con-

sidered to be in need of special support (cf. Florian & Spratt, 2013; Kershner, 

2014). My research interest was focused on teachers’ experiences of what 

leadership means in their daily work with groups of children in general, and 

in interactions with children in need of special support in particular. For this 

purpose, a research circle was created. 

The research circle operated in the context of a municipal special education 

initiative, which was carried out in collaboration with the regional university 

and involved local teachers undergoing training in special education.  

 
Teachers’ leadership in educational policy 
When the current teacher education was established in the 2010s, teachers’ 

leadership was ascribed central importance in the degree ordinance (SFS 

1993:100/2010:541). Although it seems that leadership is presented as some-

thing new in teacher education, teachers’ responsibility for and function in 

leading the work in the classroom can be understood as an integral part of their 

work. This raises questions about previous statements regarding teachers’ 

management work in the context of educational policy. In order to shed light 
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on these questions I have conducted a review of policy documents preceding 

teacher education reforms between the 1960s and the 2000s.  

Teachers’ management work has been described as central in policy docu-

ments between the 1960s and the 2000s (SOU 1965:29, IV:1; SOU 1975:67; 

SOU 1978:86; SOU 1999:63; SOU 2008:109). In particular, the policy docu-

ments from most of this time period express the idea that the teachers’ man-

agement work would solve a perceived problem – how to deal with the heter-

ogeneity of classes or groups. Through the teacher’s individual management, 

‘all’ children, in spite of their different circumstances, interests, and back-

grounds, would be able to participate in regular classes or groups. In the final 

decade of the period of study, this idea was abandoned in compulsory school. 

In the latest teacher education commission’s report (SOU 2008:109), teachers 

were not considered to have sufficient expertise to meet children’s different 

needs within the regular class framework. An idea of separation emerges. The 

implications of management has shifted over time from the idea of teachers’ 

management work (as individual managers or supervisors) as a tool for nur-

turing democratic citizens to the idea of leadership as a tool for facilitating 

good performance among pupils – not ‘all’ children’s performance, however. 

 
Aim and research questions 
The starting point of the present study is to explore teachers’ leadership based 

on teachers’ experiences. A research circle was created for this purpose. The 

aim of this thesis is to, based on the experiences of those participating in the 

circle, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and 

in relation to children in need of special support in particular. A further aim of 

the study is to develop the knowledge about teachers’ leadership based on 

teachers’ experiences. The research questions of the study are as follows: 
 

- How do the teachers describe their leadership in their regular teaching 

activities? 

-  How do the teachers describe their leadership in the interactions with 

children in need of special support 

- How do meanings of teachers’ leadership emerge over time?  

 

This study uses the term “children in need of special support”, as it is an offi-

cial wording (see, e.g., Education Act, 2010:800) for children who might be 

considered to have difficulties in school.  

Teachers’ leadership – a background 

The starting point of this study is an understanding of teachers’ leadership 

based on a relational approach. Leadership is inevitably practised between 

people, and is seen as something reciprocal and relational (Alvesson, 
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2001/2013). Alvesson describes leadership as a complex social process. More-

over, leadership involves exerting influence on the construction of reality from 

a particular worldview (Alvesson, 2001/2013). The leader has the prerogative 

to define reality (Smirchich & Morgan, 1982). The relationship between a 

leader and the others involved is described as asymmetric, and the leadership 

process is considered to be imbued with power. Based on a relational under-

standing of teachers’ leadership, both teachers and children affect the practice 

of leadership.  

Previous research 

Teachers’ leadership can thus be understood as being practised in teacher-

child relationships (cf. Alvesson, 2001/2013). Several researchers (see, e.g., 

Hamre & Pianta, 2001; Allodi, 2010b) have demonstrated that teacher-child 

relationships can be characterised by closeness, warmth, and trust, as well as 

conflict. Good relations are considered particularly important when the chil-

dren do not “drive” their own work but the teacher has to be the driving force 

(see, e.g., Lilja, 2013; Wedin, 2007). Frelin’s (2010) study found that teachers 

sought to improve their relationship with the children when they saw the chil-

dren’s actions as problematic. A study by Hamre and Pianta (2001) suggested 

that teachers attempted to control children’s behaviour more frequently when 

the teacher-child relationships were seen as conflicted. A negative relationship 

may be one reason for a teacher’s efforts to exclude a child, according to 

Hamre and Pianta.  

Education is organised within a particular institution, which creates a spe-

cialised environment for teachers’ leadership (cf. Hjörne & Säljö, 2013). The 

institution’s classrooms are ascribed the following characteristics: 1) the 

teacher has the power to define and evaluate the children’s actions and perfor-

mance; 2) the classroom is characterised by power relations, and teacher-child 

relationships are asymmetrical; 3) teacher-child relationships are relatively 

impersonal (Jackson, 1968/1990). It is also possible to interpret these charac-

teristics in a different way: Landahl (2006) argues that the public nature of the 

classroom places the teacher in a vulnerable position, as the children are able 

to observe, evaluate, and oppose the teacher’s actions. Emilsson’s (2008) 

study demonstrates that reciprocity can be established between teachers and 

children in certain situations.  

Authority can be seen as closely related to leadership. According to Pace 

and Hemmings (2007), the teacher’s authority is created in negotiations be-

tween the teacher and the child. Consensus between the teacher and the child 

can be reached if the goal of the teacher’s influence is understood by the child 

and coincides with the child’s interests, and if the child is able to fulfil the 

teacher’s intentions. Lewis, Romi, Qui, and Katz (2005) and Gregg (1995) 

show that contextual factors influence how authority is negotiated between 



 

 

160 

teachers and children. Lewis et al. suggest that when teachers receive a higher 

degree of legitimacy, children are more involved in the teaching. Gregg 

demonstrates that one teacher may enjoy different levels of authority in dif-

ferent teaching groups.  

Numerous studies (see, e.g., Markström, 2005; Palla, 2011; Schwartz, 

2011, 2013; Österlind, 1998) demonstrate that teachers’ leadership of children 

can take different forms, such as individual supervision or collective manage-

ment. Leadership can take the form of explicit or implicit governance (see, 

e.g., Markström, 2005; Palla, 2011; Schwartz, 2011, 2013; Österlind, 1998). 

The implicit type of governance aims to create order by having the children 

control and regulate their own actions (see, e.g., Bartholdson, 2007; Palla, 

2011; Lundgren, 2006; Markström, 2005; Österlind, 1998). In other words, 

the children were disciplining themselves. 

In conclusion, previous research provides a multifaceted view of leader-

ship, which is particularly prominent in interactions with children in need of 

special support. This creates a need to better understand and contribute to the 

development of knowledge about teachers’ leadership based on teachers’ ex-

periences, and it is particularly important to contribute to the development of 

knowledge about teachers’ leadership that involves children in need of special 

support.  

Theoretical assumptions 

 

Theoretical assumptions – for the study as a whole  
Central assumptions in this study are that knowledge can develop in and 

through interactions between people, that knowledge and power are con-

nected, and that knowledge and actions are intertwined. 

A central assumption is that knowledge can develop in and through inter-

actions between people – for example, people sharing different experiences 

and knowledge about a phenomenon such as teachers’ leadership (cf. 

Holmstrand & Härnsten, 2003; Lahdenperä, 2011). However, it cannot be 

taken for granted that different experiences come to light in interactions be-

tween people in a group (Wenger, 1998). According to Wenger, people may 

start to express themselves more similarly over time in order to create a sense 

of community within the group. Moreover, the experiences and knowledge of 

teachers are not fundamentally different, as they are influenced by the prevail-

ing ideas, norms, and traditions at the educational institutions in which the 

teachers work (cf. Berger & Luckmann, 1966; Burr, 2003). Another central 

assumption is that knowledge and power are connected and that all human 

activity is permeated with power (cf. Biesta, 2013). The idea that people can 

free themselves of power, in the sense of escaping power, is considered im-

possible (cf. Biesta, 2013). Yet another central assumption is that knowledge 
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and actions are intertwined. The statements made in the meetings between the 

practitioners and the researcher are seen as actions in their own right – speech 

acts. Speech acts are presumed to interact with other, both verbal and non-

verbal, acts (Wenger, 1998). Assumptions about the interweaving of 

knowledge and actions are related to Wenger’s (1998) perspective of commu-

nities of practice, in which theory and practice are seen as two sides of the 

same coin.  

The idea that that knowledge can be created in and through interaction be-

tween people, in conversations, is thus a central assumption in this study. 

What is considered to characterise a conversation of this nature, a dialogue, is 

described using the components defined in Gergen et al. (2004): affirmation, 

productive difference, creation of coherence, and narrative and temporal in-

tegration. Affirmation can manifest itself as, for example, support for a state-

ment or curious inquiry. Productive difference involves highlighting differ-

ences between statements. Creation of coherence is a process in which recur-

ring topics become a part of the dialogue, presumably through the use of a 

fragment from a preceding statement. Narrative and temporal integration 

means that stories from the past are integrated into the dialogue. 

 

Theoretical assumptions – teachers’ leadership 
The following assumptions are central to understanding the concept of 

teacher’s leadership in this study: Teaching is complex and leadership is prac-

tised in interactions. 

It is the teacher’s task to influence children’s learning, and a central as-

sumption is that learning in general is a complex phenomenon (see, e.g., Os-

berg & Biesta, 2010, Biesta, 2010; Stacey, 2001). Learning in general has no 

temporal limit but takes place all the time (Osberg & Biesta, 2010). Nor does 

learning have a spatial limit. Learning is assumed to take place in and through 

interactions between individuals, between individuals and their environment 

and interactions take place everywhere and all the time (Stacey, 2001). More-

over, learning is considered indeterminable, as it is not possible to know in 

advance how and about what people will interact (Stacey, 2001).  

However, teachers’ management of teaching and pedagogical activities 

constitutes a limit to children’s learning. The learning that the teacher is sup-

posed to facilitate is restricted to a specific time and space, as teaching and 

pedagogical activities are organised within an institution (cf. Biesta, 2010). In 

addition, teachers decide what to teach, why it is important, and how the learn-

ing will take place. Teacher’s leadership is practised in concrete interactions 

with children here and now. It is not possible for teachers to know exactly 

what is going to happen during these interactions. However, it may be possible 

for teachers to make certain assumptions. Habits and routines are probably 

created in the practice of leadership as they are in all social processes (cf. Ber-

ger & Luckmann, 1966). Teachers and children can then be expected to act in 

certain ways. Children may adapt, or be disciplined to act according to certain 
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habits and rules. Children who do not adapt may be negatively defined (cf. 

Berger & Luckmann, 1966).  

The research circle 

The research circle is typically described as being related to a participatory 

research approach. In participatory research, it is argued that the generated 

knowledge and methods of conducting the research are equally important (see, 

e.g., Reason & Bradbury, 2001/2008; Bradbury, 2015). The methods are sup-

posed to create democratic processes of knowledge creation that emanate from 

the interests, knowledge, and experiences of those participating in the research 

projects (Holmstrand, 2006; Härnsten, 2006). Different stakeholders place dif-

ferent demands on what criteria the knowledge generated by the research pro-

cess should meet (see, e.g., Reason & Bradbury, 2001/2008; Bradbury, 2015). 

The knowledge should 1) be seen as relevant to, and credible by, the field of 

research; 2) be seen as useful to and by practitioners; 3) contribute to improve-

ments for underprivileged groups in society, and 4) aim at personal develop-

ment for the project’s participants.  

The research circle is intended to constitute a meeting place for practition-

ers and researchers, where conversations are held on issues believed to be rel-

evant to the participants. The research circle is primarily considered a Nordic 

variety of participatory research (see, e.g., Rönnerman, Salo & Furu, 2008).  

The participants in the research circle in this study included nine teachers 

and one researcher. The teachers worked in preschools, preschool classes, 

compulsory schools, and compulsory schools for pupils with learning disabil-

ities. All schools were operated under municipal control. The participants had 

a teaching background in a medium-sized municipality with a segregated de-

mographic. In particular, teachers in the municipality’s preschools, preschool 

classes, and compulsory schools generally had relatively challenging situa-

tions to deal with. These situations might have included working with children 

from a lower socio-economic background and children in need of special sup-

port with lower staffing levels and, in some cases, relatively large groups of 

children compared to the rest of the country.  

 
Method 
The study was carried out between 2010 and 2015 and was divided into the 

following stages: planning, execution, and processing. The teachers were not 

involved in the planning stage due to lack of time. The execution stage con-

sisted of ten meetings with the research circle over the period of one year. In 

the processing stage, I carried out analyses together with the teachers as well 

as on my own. 
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Analysis 
The empirical data were analysed both with and without a temporal aspect. In 

the analysis without a temporal aspect, I was inspired by Graneheim and 

Lundman’s (2004) descriptions of qualitative content analysis. The empirical 

data were analysed multiple times in order to identify coding units, categories, 

and themes. The analysis of the empirical data based on a temporal aspect was 

carried out using the concepts of dialogue defined by Gergen et al. (2004): 

affirmation, productive difference, creation of coherence, and temporal and 

narrative integration. 

 
The responsibilities, positions, and roles of the researcher 
The researcher has different responsibilities, positions, and roles in a research 

circle. For example, the researcher is responsible for steering the circle in a 

research direction, while also promoting the participants’ influence over the 

process (Lundberg & Starrin, 2006). The researcher’s position in a research 

circle can be viewed as a combination of being an insider and an outsider re-

searcher (cf. Herr & Anderson, 2015). In this study, I as a researcher have 

been close to the teachers and strived to understand their context. At the same 

time, I have distanced myself from the teachers and attempted to see their 

statements from an outsider perspective. While carrying out the study, my 

roles as a researcher have varied. I have been the leader of the circle, a re-

searcher, as well as a participant among others.  

 
Ethical dilemmas 
Some of the ethical dilemmas of this study are related to my closeness to the 

participants and the employer. I have strived to demonstrate an understanding 

of the teachers’ context, while also seeking to examine their statements criti-

cally. In the research circle used in this study, ethical issues were considered 

over time. Careful considerations were made concerning what content of the 

circle’s dialogues to publish and not to publish with respect to privacy con-

cerns. The teachers were given opportunities to comment on published mate-

rial. 

The study was mainly funded by the municipality in which it was carried 

out. In accordance with the Swedish Research Council’s (2011) recommenda-

tions, I have aimed to keep a distance to the representatives of the municipality 

in order to maintain integrity as a researcher. 

 

Issues relating to the trustworthiness of the study 
The trustworthiness of the study was discussed in relation to various dimen-

sions of quality aspects that are relevant to participatory research (cf Anderson 

2015; Lindhult 2008). In order to ensure the validity of the study, the circle’s 

dialogues were based on the participants’ questions, experiences, interests, 

and knowledge. Furthermore, the participants’ involvement was ensured 

through, for example, the use of conversational rounds. However, the teachers 
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in the circle were not involved in the planning process or in the analysis. The 

analysis of the circle’s dialogues shows certain changes in the views on teach-

ers’ leadership. These changes cannot be seen as isolated to the circle’s dia-

logues. Relevant results were achieved as the research circle had the oppor-

tunity to discuss issues over a longer period of time. The teachers had the op-

portunity to comment on transcriptions, summaries, and analyses, and the 

study was also communicated to outsiders. 
In order to ensure the dependability of the study, I have endeavoured to 

present clearly the participating teachers and their context, the role of the re-

searcher, my prior understanding, the methodological approach, and the anal-

ysis. In addition, dependability of the process was ensured as the teachers were 

given opportunities to comment on the process in the research circle over time, 

and as dialogues about the research process were held with supervisors, exter-

nal researchers, and representatives of different parties in the municipality. 

 
Meanings of teachers’ leadership 
 
Teachers’ leadership – facilitating learning and discipline 
In the circle group’s stories, leadership is described as a continuing effort to 

facilitate the learning and discipline of all children. The practice of leadership 

in order to facilitate learning and discipline appears complex. This complexity 

appears to be based on different tensions between the collective and the indi-

vidual, between restrictiveness and freedom, and between asymmetry and rec-

iprocity. 

Tensions between the collective and the individual: On the one hand, lead-

ership appears to provide opportunities for children’s learning and discipline. 

The teachers provide examples of individual children learning from other chil-

dren and adapting to a collective order in the group. At the same time, the 

individual child contributes to other children’s learning and helps maintain 

order in the group. On the other hand, not all children’s learning and discipline 

are facilitated, as risks appear to be created for some of the children. The 

teachers provide examples of individual children not being listened to, and of 

individual children disrupting the order in the group. 

Tensions between narrow and wide boundaries: The teachers feel that they 

have to carefully consider how to influence the actions of individual children 

in order to facilitate their and other children’s learning and discipline. Not all 

children are considered to be in need of the same type of management. In the 

circle’s dialogues, it is described how the teachers influence individual chil-

dren’s actions to fit within both narrower and wider boundaries compared to 

other children’s actions. Regardless of how the leadership is depicted, the 

teachers describe efforts to facilitate the learning and discipline of children 

who, in one way or another, can be considered to be in need of special support. 

Tensions between asymmetry and reciprocity: The practice of leadership 

can be seen as asymmetric, as the teachers define which actions are desirable 
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and set up the framework for activities. At the same time, both teachers and 

children affect which actions are possible or impossible to perform in interac-

tions between the teacher and the children. Both teachers and children influ-

ence the practice of leadership, which means that this practice can be viewed 

as being characterised by reciprocity. For example, teachers cannot influence 

children’s actions if the children do not allow themselves to be influenced. 

 

 Teachers’ leadership – promoting different interests 
Teachers’ leadership emerges as an effort to promote different interests: those 

of the child, society, and the teacher. 

The practice of leadership in order to promote the interests of the child in-

volves teachers making efforts to ensure that all children benefit from attend-

ing the educational institution. The teachers express a desire to facilitate all 

children’s learning, to enable all children to be part of a community with other 

children, and to provide support and care to all children. However, it appears 

to be complicated to promote all children’s interests; the teachers have to bal-

ance different children’s needs with different interests shown by the children 

at a particular moment. 

The practice of leadership in order to promote the interests of society 

emerges in the teachers’ interpretations of the intentions of the curriculum, as 

well as the teachers’ understanding of the advice and directives from school 

managers on how to fulfil these intentions. However, the teachers’ interpreta-

tions of the demands and expectations of their superiors in the educational 

hierarchy do not automatically mean that these demands and expectations can 

be translated into actions that are in harmony with the intentions of the policy 

documents. The teachers strive to simultaneously consider the heterogeneity 

of groups of children and the homogeneity reflected in the teachers’ assump-

tions that the children should learn a specific set of content over a certain pe-

riod of time with limited resources.  

The practice of leadership in order to promote the interests of the teacher 

is reflected in the teachers’ vested interest in making activities work. Here, the 

teachers seek to oversee, divert, and prevent unwanted behaviour among the 

children. This requires that the teachers be given legitimacy, which is not al-

ways easy to get from children with whom the teachers have conflicts. It also 

demands a considerable amount of energy, which the teachers do not always 

consider themselves to have. 

Tensions are revealed between different interests, for example, between 

promoting the interests of the child and the interests of society. The munici-

pality’s governance of the teachers’ work is not considered to benefit the in-

terests of ‘all’ children. Furthermore, the teachers are not believed to promote 

the interests of ‘all’ children when they conduct teaching that they consider to 

be adapted to the policy documents’ requirements of compulsory schools. In 

addition, the support given to children in need of such is considered insuffi-

cient. 
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Teachers’ leadership – meanings over time 
The meanings of leadership appear to be both changing and unchanging over 

time. It seems problematic to facilitate learning and discipline in ‘all’ children 

and promote different interests at the same time. The conditions appear to be 

too challenging, and flaws are ascribed to both children and teachers. The 

practice of leadership is seen as limiting, and the teachers appear to be subor-

dinate to the conditions. Over time, the teachers seem to see opportunities for 

action, and it is described how they change conditions in their regular teaching 

practices. The practice of leadership is seen as possible. The change over time 

appears to have taken place in a process characterised by both change and 

stagnation.  

Discussion 

The starting point of this study was to explore teachers’ leadership based on 

teachers’ experiences. A research circle was created for this purpose. The aim 

of the thesis was to, based on the experiences of those participating in the 

circle, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and 

in relation to children in need of special support in particular. A further aim of 

the study was to develop the knowledge about teachers’ leadership based on 

teachers’ experiences.  

Overall, the study shows that teachers’ leadership involves teachers having 

to deal with complex situations. Leadership is practised between teachers and 

children, and the teachers have to consider the group of children as a collective 

in relation to the individual children. At the same time, the teachers have to 

consider their intentions versus what happens during the interactions. In addi-

tion, the teachers have to pay heed to the fact that their own actions and the 

children’s actions influence one another. Finally, the teachers have to consider 

the individual child’s ‘best interest’ in relation to the requirements of the pol-

icy documents.  

Two primary meanings of teachers’ leadership emerge from the study: fa-

cilitating learning and discipline and promoting different interests. Both 

meanings are characterised by contradictions. On the one hand, facilitating 

learning and discipline demonstrates that the teachers see opportunities to 

practise leadership in these respects for ‘all’ children. On the other hand, the 

teachers express difficulties facilitating learning and discipline in children in 

need of special support. This meaning is complex, as learning is a process that 

cannot be fully controlled (Osberg & Biesta, 2010). However, the teachers 

seem to assume that learning can be facilitated if the children are disciplined 

to act according to certain habits and collective orders. People always create 

habits and routines in social processes, but they are not necessarily maintained 

by purposeful reasons (Berger & Luckmann, 1966). This study reveals that 

the teachers see opportunities in creating and maintaining orders that facilitate 
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‘all’ children’s learning. Moreover, the teachers express difficulties relating to 

the fact that they can maintain orders that create difficulties for children in 

need of special support.  

When it comes to facilitating different interests, two different views 

emerge from the analyses: the child’s interests as being facilitated and the 

child’s interests as being subordinate. The first view demonstrates that lead-

ership can promote the right to education of children in need of special support 

that is established in the Convention on the Rights of the Child (UN, 1989) 

and in national policy documents (e.g. Educational Act, SFS 2010:800). Lead-

ership can then be said to promote the following aspects: accessibility, adapt-

ability, and acceptability. These aspects constitute requirements that should be 

met in order to ensure the right to education (Allodi Westling, 2005). The 

teachers speak of leadership as ensuring that children are given appropriate 

support and activities are adapted to the children’s needs while remaining rel-

evant to the policy documents. This could possibly be understood as situations 

appearing acceptable to the children. In the latter view of leadership, these 

requirements risk having other consequences than ensuring the right to educa-

tion. For children in need of special support, there is a risk that accessibility 

becomes a matter of physical presence. There is a risk that adaptability leads 

to subordination of the child’s interests in relation to other children, and that 

acceptability leads to the child having to submit to unacceptable situations that 

might cause feelings of alienation. 

Demands for management and control of teachers’ work by higher levels 

of the education system have increased in recent years (Carlgren, 2015). These 

demands seem to go hand in hand with a conception of education as the deliv-

ery of results (Wahlström, 2009). In the study, the teachers express difficulties 

promoting the child’s interests when they constantly have to check what the 

children are learning and whether the objectives are being met. The teachers 

argue that this is contrary to their intentions of leading teaching activities that 

are adapted to children’s different needs and what happens during the interac-

tions. This, I argue, may indicate risks that the right to education of children 

in need of special support might fade into the background. 

The analyses show that the meanings of leadership were expressed in dif-

ferent ways in the circle’s dialogues over time. A view of leadership as limit-

ing in interactions with children in need of special support initially dominated 

the dialogues. The teachers felt that they had limited opportunities to practise 

leadership in accordance with their intentions. Leadership was mainly de-

scribed as a unilateral causal relationship (cf. Yukl, 2012), which seems to 

have created unrealistic expectations of what the teachers were able to accom-

plish. The view of leadership as enabling emerged over time. The teachers 

then expressed opportunities for action in interactions with children in need of 

special support. A view of leadership as a relational practice (see, e.g. Alves-

son, 2001/2003) emerged. The teachers argued that both teachers and children 
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influence each other’s actions. Leadership was then understood by the teach-

ers as being more complex, which seemed to create more realistic expectations 

of what they could achieve.  

 

The research circle dialogues 

The research circle’s dialogues can be understood as a democratic knowledge 

process. The teachers’ voices have been heard, and the teachers’ stories of 

their regular teaching practices have formed the basis of conversation. The 

circle considered the teachers’ experiences to be very important for the devel-

opment of knowledge, and thus it was essential that the teachers shared au-

thentic stories. In this regard, affirmation is considered a key aspect (Gergen 

et al., 2004). In the research circle in this study, stories were affirmed as they 

were considered worth listening to and as the circle group related to stories on 

different occasions over time. Time thus appears to have been another im-

portant aspect in the context. However, the teachers’ perceived shortcomings 

and the impossibility of leadership were repeated over time, which seemed to 

have a stagnating effect on the conversations.  

With respect to the development of knowledge within the circle, it also 

seems important that statements were contrasted with each other, i.e. that pro-

ductive differences (Gergen et al., 2004) emerged in the conversations. This 

underlines the importance of the researcher asking questions that guide the 

conversation in that direction (Lahdenperä 2014; Lundberg & Starrin, 2006), 

which, in turn, requires that the researcher listens both sensitively and analyt-

ically. However, I did not always feel that it was possible to meet these re-

quirements. With respect to the development of knowledge within the circle, 

the teachers’ experiences seemed insufficient for the statements to be con-

trasted. Researchers’ texts were also important in the context (cf. Lahdenperä, 

2014; Lundberg & Starrin, 2006). 

Democratic knowledge processes can also be discussed in relation to my 

own and the teachers’ participation in the circle. The dialogues can be consid-

ered to be imbued with power, which, according to Biesta (2013), character-

ises all human activity. Because I assumed that there was a risk that my state-

ments might be ascribed a higher value than those of the teachers, I sought to 

create more room for the teachers to speak. At first, this made me exercise 

restraint in challenging statements, but I began to challenge them more over 

time. 
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Bilagor 

Bilaga A 

 

 

 

Tabell A1. Jämförelse mellan kommunen och riket avseende invånares ut-

bildningsnivå, sysselsättningsgrad och barnfamiljers disponibla lön 

 Andel (%) invånare 
med eftergymnasial 
utbildning 

Andel (%) invånare 
med förvärvsarbete  

Barnfamiljers dispo-
nibla lön (tSEK) M* 

Kommunen 29 73 394 

Riket 37 76 442 

 
Notera. *Det medianvärde som uppges för barnfamiljers disponibla lön, baseras på ett medelvärde av en 
medianlön för fyra kategorier av familjer. (Den första siffran avser familjer i kommunen): Familjer med a) 

1 barn: 347/391, b) 2 barn: 449/475, c) 3 barn: 438/480 and d) 4+barn: 342/422. Den största skillnaden för 

kommunens barnfamiljer i jämförelse med rikets, utgörs av de familjer i kommunen som har flest antal 

barn. För dessa familjer är skillnaden betydligt större i förhållande till riket än mellan ett genomsnittligt 

medianvärde för samtliga barnfamiljer som siffrorna i tabellen presenterar. 

 

 

 

 

 

Tabell A2. Jämförelse av personaltäthet och personalens utbildningsnivå i 

olika skolformer i kommunen och i riket 

Skolform Antal årsarbetare/100 barn 
Andel (%) årsarbetare med pedago-

gisk högskoleutbildning 

Kommunen         Riket Kommunen            Riket 
 

Förskola        18,2                18,5         52                      54 

Förskoleklass         5,2                  6,2         93                      83 

Grundskola         8,0*                8,3*         88                      86                             

Grundsärskola       33,6                26,8         88**                  88** 

 
Notera. *I kommunens grundskolor blev skillnaden i personaltäthet något större om undervisning i moders-

mål och svenska som andra språk exkluderades från statistiken. I kommunen var antal årsarbetare 7,4 me-

dan motsvarande siffra för riket var 7,8 lärare per 100 elever 
**En lägre andel av pedagogerna i kommunens grundsärskola hade specialpedagogisk examen (26 %) i 
jämförelse med riket i genomsnitt (35 %). Någon särskiljning mellan speciallärar- och specialpedagogisk 

examina, görs inte i Skolverkets data. 



 

 

180 

 

                       Bilaga B 

 

 

 

Högskolekursen 
Högskolekursen var en grundkurs i specialpedagogik på 15 högskolepoäng.  

Kursen bestod av två delkurser på vardera 7,5 högskolepoäng. Kursens över-

gripande mål beskrivs i kursplanen som att ”utveckla deltagarnas kunskaper 

och färdigheter för att möta barn och elever i behov av särskilt lärares stöd, 

men också om ledarskap och hur de kan arbeta med pedagogiskt utvecklings-

arbete” (högskolans hemsida). Kursen hade bedrivits under många år vid reg-

ionens högskola. Samtliga anställda lärare i kommunen erbjöds att studera 

denna kurs. Den genomfördes under 2011, med månadsvisa träffar under ef-

termiddagstid. De flesta av lärarna som läste kursen, deltog inte i forsknings-

cirkeln.  

 

  



 

 

181 

 

 

                       Bilaga C 

 

 

Genomförandefasens cirkelträffar   

 

Träff ett 

(Datum: 2011-01-20, närvaro:12, förhinder: 2) 

Innehållet i den första träffen utgjordes till stor del av presentationer. Delta-

garna, lärarna och jag, presenterade oss själva, vår yrkespraktik och, om sådan 

formulerats, skäl för att delta i cirkeln. Vidare presenterade jag syftet med stu-

dien och forskningscirkelns idé (cirkeln benämndes forskningsverkstad i 

cirkelgruppen).  

Lärarna uttalade olika skäl för att delta i forskningscirkeln, vilka kan sam-

manfattas som nyfikenhet för vad deltagande i cirkeln skulle innebära i all-

mänhet, intresse för att samtala om sin pedagogiska vardagspraktik samt in-

tresse för ledarskap i sig. 

Studiens syfte presenterade jag som att utveckla kunskaper om lärares le-

darskap utifrån de deltagande lärarnas erfarenheter. I presentationen av forsk-

ningscirkelns idé uttryckte jag sammanfattningsvis, att det i cirkelgruppen 

skulle kunna skapas förändrade insikter om lärares ledarskap samtidigt som 

förändringar eventuellt kunde göras i lärarnas pedagogiska vardagspraktiker. 

Vidare fördes ett resonemang om vad lärarnas och min roll som forskare i 

sammanhanget troligen kunde innebära. Det betonades att samtalen i cirkeln 

skulle utgå från lärarnas frågor från lärarnas pedagogiska vardag. Vidare fram-

hölls vikten av att allas röster skulle bli hörda, lyssnade på och att deltagarna 

tillsammans skulle medverka till att det skulle kännas bekvämt att uttala sig. 

Jag poängterade vikten av att gruppen skulle ifrågasätta ståndpunkter. Vidare 

samtalade gruppen om möjligheter att göra inspelningar av situationer i prak-

tiken, sådana som lärarna såg som intressanta att reflektera över. Lärarnas re-

flektioner skulle kunna utgöra underlag för cirkelsamtalen, oavsett om lärar-

nas inspelningar visades i cirkeln eller inte.  

Vidare förde gruppen samtal om de etiska krav som ställs på forskning. 

Också lärares yrkesetiska principer lyftes fram. Gruppen enades om att barn 

och kollegor inte skulle nämnas vid sina rätta namn och att lärarna skulle in-

formera barn och föräldrar om sitt deltagande i forskningscirkeln även om 

barn och föräldrar inte direkt berördes. I de fall lärarna skulle göra inspel-

ningar skulle lärarna inhämta medgivande från barn och föräldrar. Det beslu-

tades att det var upp till var och en av lärarna om deras kolleger skulle infor-
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meras om deltagandet i forskningscirkeln. Vidare enades gruppen om att frå-

gor kunde diskuteras på arbetsplatserna under förutsättning att övriga lärares 

identiteter i cirkeln inte röjdes.  

Slutligen ställde jag frågan om hur lärarna hittills hade tänkt om lärares 

ledarskap, om det var så att de hade funderat på detta. Gruppen berörde olika 

aspekter, såsom förhållningssätt, makt, ledarens funktion och relationer mel-

lan lärare och barn.  

Till nästa tillfälle bad jag lärarna att fundera över frågor som kunde vara 

intressanta att belysa i cirkeln.  

  

Träff två 

(Datum: 2010-02-24, närvaro:10, varav 1 ny, förhinder: 2, avhopp: 2) 

Träffen inleddes med en presentationsrunda, med anledning av att en ny lärare 

hade tillkommit i cirkelgruppen. Därefter förde gruppen ett samtal om vilka 

funderingar den första träffen samt dess sammanfattning väckt. Några av 

dessa var: Det verkar finnas skillnader mellan hur olika lärare får respons av 

barnen. Hur fångar man barnen? Hur kan det komma sig att en grupp som 

verkar fungera bra för den ordinarie läraren inte gör det för en annan lärare? 

Hur kan man få barn att ta ansvar för sitt lärande? Hur det kan det komma sig 

att en barngrupp har förändrats från att ’fungera’ till att bli svårhanterlig?  

Gruppen förde även samtal om lärarnas villkor. Det verkade finnas skillna-

der mellan barngrupperna i en och samma skolform. Bland annat uttryckte 

gruppen olikheter ifråga om barngruppsstorlek och sammansättning rörande 

barns sociala och etniska bakgrunder. Skillnader i barngruppsstorlek och per-

sonaltäthet beskrevs även mellan skolformerna. Lärarna lyfte också fram skill-

nader mellan barns behov. Cirkelgruppen såg det som väsentligt att göra för-

ändringar i mötet med en ’ny’ barngrupp. 

Till nästa gång tillfälle beslutade cirkelgruppen att man skulle reflektera 

över hur och om vad, lärarna kommunicerar när de vänder sig till gruppen 

respektive till enskilda barn. Vilka enskilda barn detta skulle relateras till, be-

stämdes inte. Vidare kom cirkelgruppen överens om att lärarna skulle fokusera 

på ett speciellt tillfälle, av vardaglig karaktär, såsom en samling eller en lekt-

ion. Lärarna skulle e-posta uppkomna tankar och frågor till mig, inför näst-

kommande träff.  

 

Träff tre  

(Datum: 2011-03-17, närvaro: 10, varav en ny, förhinder: 2) 

Inför träffen hade jag e-postat en sammanställning av föregående träff och jag 

hade även sammanställt lärarnas reflektioner. En ny lärare tillkom och återi-

gen gjordes en presentationsrunda i gruppen.  

Inledningsvis återkopplade gruppen till forskningscirkelns syfte och jag 

påminde om vikten av att lärarna skulle ifrågasätta sina egna och andras tankar 

så att inte cirkelgruppen skulle bli alltför samstämmig. Vidare återgavs hur 

materialet hade transkriberats och sammanställts från den föregående träffens 
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samtal. Jag bad lärarna e-posta mig om de ansåg att något blivit felaktigt åter-

givet eller om något väsentligt saknades i sammanfattningarna. Lärarna er-

bjöds att fortsättningsvis ta del av transkriptionerna, men lärarna menade att 

de saknade tid för detta. Träffen fortsatte med en runda då lärarna berättade 

om sina aktiviteter och sina tankar rörande ledarskap. Ett urval av berättelser 

presenteras i sammandrag i följande stycke. 

En av lärarna återgav att hon i sin barngrupp i grundskolan särskilt förberett 

ett barn på vad han skulle säga under en lektion i engelska innan lektionens 

start. Detta gjorde det möjligt för barnet att delta i aktiviteten. Lärarens tankar 

om ledarskap formulerades som strävanden efter att göra alla barnen delakt-

iga. Detta ansågs vara svårt på engelsklektioner eftersom barnen ”inte kan så 

mycket och att sedan är det mycket jag som står där framme och pratar”. Dock 

ansåg hon sig kunna fånga barnens intresse för engelsklektionerna genom att 

hon vid dessa tillfällen använde sig av en handdocka. En annan i cirkelgruppen 

kommenterade en samling i förskolan i vilken hon och barnen talade olika 

modersmål. Under samlingen hade hon och barnen fört ett samtal som möjlig-

gjort att de jämfört antalet medlemmar i sina familjer. Läraren uttalade vidare 

att ”det gäller ju att vara tydlig”. Som ledare måste man vara flexibel och ändra 

sitt sätt att leda när man möter nya barngrupper, hävdade hon. En lärare åter-

gav att hon hade videofilmat samlingar i förskoleklassen i olika grupperingar 

av barn. Efter att hon hade sett på inspelningarna hade hon blivit varse att hon 

ofta vidrörde barn och sökte ögonkontakt med dem. Läraren uttryckte detta 

som att ”fånga barnen”. Vidare sa hon sig i efterhand ha uppmärksammat att 

hon borde ha lagt märke till ett barn som inte verkade ha deltagit. Erfarenheter 

av att ha överblick över barngrupperna jämfördes. Alltför liten överblick ut-

trycktes som stressande medan en av lärarna återgav att hon hade god över-

blick av sin barngrupp som bestod av relativt få barn i grundsärskolan. Läraren 

beskrev att hennes överblick av gruppen ökat när hon förändrat barnens ar-

betsplatser från ”bås” med väggar mellan barnen till en öppen hästskoformat-

ion. Barnen gavs nu möjligheter att inspireras av andra barn i gruppen och 

läraren hade möjlighet att uppmärksamma alla barn, kontrollera och ge dem 

stöd. Men barnen hann aldrig ta mikropauser. Läraren funderade över om hon 

skulle låtsas att hon inte ”såg” barnen. Vidare ansåg läraren att relationerna 

mellan lärarna och barnen samt relationerna barnen sinsemellan förbättrats ef-

ter omplaceringen. Hon återgav att när ett ”nytt” barn kommit till gruppen 

hade barnet tillrättavisats i enlighet med de normer lärarna såg som önskvärda. 

”De vet precis var våra gränser går”, uttrycktes det. 

I en annan berättelse skildrade en av lärarna att de flesta av barnen hade 

kommit igång bra efter en genomgång, medan andra inte visste var materialet 

fanns som skulle användas. Hade läraren varit otydlig och gett för många in-

struktioner? Var det möjligt att vara så tydlig att alla kunde förstå? Frågorna 

gav upphov till funderingar i cirkelgruppen kring hur instruktioner skulle ges 

med tanke på barnens olika förutsättningar. Även frågor kring ansvar ställdes; 

Är det enbart lärarens ansvar att barnen ska lyssna? 
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Cirkelgruppen gav uttryck för svårigheter att leda aktiviteter för alla barn och 

det ansågs föreligga stora skillnader mellan barnen. Vikten av att barnen var 

självgående för att lärarna skulle kunna ägna sig åt enskilda barn, uttrycktes. 

Samtidigt uttalade några av lärarna att man inte fick uppmärksamma vissa 

barn på ”bekostnad” av andra. Det tycktes kräva något mer av lärarna än att 

vara pedagog, såsom att vara ordningsman, socialarbetare och sjuksköterska. 

Lärarna ansåg att det tog kraft från att hantera stora skillnader mellan barnen 

att hålla fokus på målet för undervisningen. Lärarna uttryckte en känsla av 

utsatthet i rollen som ledare.  

Hur man skulle göra när barn inte verkade delta utan ”kopplade bort”, var 

en annan fråga som en av lärarna ställde. I cirkelgruppen återgavs att man 

försökte få barnen att delta i aktiviteterna genom att närma sig dem, beröra 

dem och peka. Lärarnas tillrättavisningar av barn i ”flykten”, antogs leda till 

att andra barn kunde bibehålla sin aktivitet och att lärarna själva inte tappade 

tråden. Att säga till barn offentligt uttrycktes som ”farligt”, eftersom andra 

barn kunde härma tillrättavisningarna. 

Cirkelgruppen fortsatte med att samtala om vilka tankar som hade väckts 

kring ledarskap efter föregående träff, och genomläsning av dess samman-

ställning. Bland annat uttrycktes att ledarskap innebar att ”få med sig” barn-

gruppen, vilket ansågs skapa ”lugn” i barngruppen. En annan fråga berörde 

hur man skulle se på de mål man som lärare ställer upp för en lektion och barns 

intresse. Om man lyssnar på barnen alltför mycket kan man tappa sitt eget 

fokus, uttryckte en av lärarna. Det hävdades att även om ett mål för lektionen 

formuleras måste barnen visa intresse för innehållet för att lärande ska ske. En 

av lärarna exemplifierade detta genom att belysa en situation från förskole-

klassen där hon förändrat innehållet utifrån det intresse som hon uppfattat att 

gruppen visat. En annan fundering i cirkelgruppen gällde den oförutsägbarhet 

som man ansåg prägla lärarnas möte med barngruppen. Tiden som stod till 

förfogande för barns lärande samt hur detta skulle kunna kontrolleras ifråga-

sattes. Det uttrycktes att ”vi i skolan är fyrkantiga” och att tiden kunde använ-

das på ett friare sätt i förskolan. 

Till nästa gång bestämdes att cirkelgruppen skulle se på en av lärarnas film-

sekvenser. Gruppen önskade fundera vidare över hur man som lärare kommu-

nicerade med gruppen och med enskilda barn. Någon närmare precisering av 

vad detta kunde innebära gjordes inte. 

 

Träff fyra 

(Datum: 2011-04-07, närvaro:10, förhinder:1, avhopp:1) 

Till denna träff hade lärarna inte skrivit några reflektioner. Liksom tidigare 

hade jag gjort en sammanställning av föregående träff. Detta förfarande upp-

repades inför samtliga träffar 1–10, vilket därför inte fortsättningsvis återges.  

Träffen inleddes med att gruppen tog del av en filmsekvens. Cirkelgruppen 

ifrågasatte den beskrivning läraren hade gjort av situationen vid föregående 

träff. Läraren hade förmodat att ett av barnen inte deltagit i samlingen utan 
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enbart ägnat sig åt byggande med klossar. Vidare hade läraren antagits att bar-

net inte förstod vad som försiggick i samlingen, eftersom han var ’ny’ i barn-

gruppen och inte talade svenska. I cirkelgruppen tolkades det som att barnet 

liksom övriga i barngruppen hade utfört uppgifter som läraren hade uppmanat 

barnen att göra. Frågan restes om klossbyggandet kunde ha varit till hjälp för 

barnets deltagande i samlingen. Situationen reste funderingar. En av lärarna 

uttryckte att man tvingades ta ställning till om andra barn kunde haka på en-

skilda barns agerande som kunde verka störande. Det ansågs väsentligt att man 

förklarade varför en del barn tilläts att göra vissa saker medan andra inte 

gjorde det. Vidare gav en docka, som läraren använde sig av på samlingen, 

upphov till funderingar. Kunde dockan påverka barnens fokus, så att det rik-

tades bort från innehållet i aktiviteten? Cirkelgruppen ställde även frågor kring 

hur läraren hanterade sin uppmärksamhet mellan ett barn som ansågs tystlåtet 

och inte verkade delta och andra barn som pockade på lärarens uppmärksam-

het. Det uttrycktes att det fanns risk för att man missade det ’tystlåtna’ barnet. 

Barn som var tystlåtna kanske ändå var ”med i matchen”, men det ansågs svårt 

att avgöra i stunden hur det förhöll sig. Vidare delgav en av lärarna erfaren-

heter av att styra vad ett tystlåtet barn kunde tala om i ett gemensamt samtal i 

barngruppen. När läraren gav barnet förslag om vad hon skulle tala om kunde 

hon delta i samtalet. Cirkelgruppen resonerade också om att ledarskapet ibland 

utövades på ett sätt som inte planerats eller var speciellt uttänkt. I cirkelgrup-

pen uttrycktes även en uppfattning om att man i ledarskapet var hänvisad till 

sig själv.  

Träffen fortsatte med att gruppen samtalade kring vilka tankar som hade 

väckts sedan föregående träff och från läsningen av sammanställningen. En av 

lärarna ställde en fråga om hur man skulle kunna tillgodose alla barn med 

tanke på barngruppens spridning. Några barn förstod inte svenska och några 

barn hade inte riktigt intresse av att vara i skolan. Barn sågs som enbart fysiskt 

närvarande. Mycket tid gick åt för lärarna att försöka motverka barnens ’stö-

rande agerande. Det gav upphov till funderingar om huruvida det var möjligt 

att få med alla barn ”på tåget”. Det påpekades att barngruppen behöver vara 

”självgående” för att man ska kunna ge barn stöd. Cirkelgruppen lyfte frågan 

om vilka barns intresse som tillgodoses när man strävar efter att fånga deras 

intresse. Flera i cirkelgruppen uttryckte att vissa barn tog initiativ till att delta 

medan andra inte gjorde det. Hur kunde det komma sig, och är det självklart 

så att det intresse barnet uttrycker verkligen är barnets intresse? Cirkelgruppen 

relaterade till en text av Hundeide (2011)9 i vilken lärarens maktposition be-

lyses. Barn strävar efter att vara till lags, uttryckte en av lärarna. Det poängte-

rades att barn måste ges fler möjligheter att delta i aktiviteter. 

                                                      

 
9 Hundeide, K. (2011). Om barns lyhördhet och lojalitet gentemot andra: kontraktsmässig kon-

gruens. I E., Jensen, & O., Løw, Pedagogiskt ledarskap. Om att skapa goda relationer i klass-

rummet (s.19–39). Malmö: Gleerups Utbildning AB.  
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Också oönskade handlingar från barnens sida, dryftades. Hur skulle man veta 

vad barnens handlingar ledde till? Vad handlade barnens pratande om? Pra-

tande barn emellan kunde uppfattas som störande men kunde pratandet också 

leda till lärande?  

Träffen avslutades med att gruppen påtalade vikten av tid för att reflektera 

med kollegor. Vidare uttryckte några av lärarna negativa erfarenheter och att 

de blivit ifrågasatta när de sökt stöd på sin arbetsplats. Flera i cirkelgruppen 

uttryckte en känsla av utsatthet. 

Till nästa gång beslutade gruppen att man skulle reflektera över hur det är 

möjligt att ”bjuda in” barn som inte deltar i aktiviteter. Hur kan det komma 

sig att barn inte deltar och hur ser deltagandet ut i olika situationer, var frågor 

som formulerades.  

 

Träff fem 

(Datum: 2011-05-19, närvaro: 10, förhinder:1) 

Samtalet inleddes med en ”runda”. Nedan följer ett urval av det som yttrades.  

En av lärarna uttryckte en fundering om en aktivitet i en barngrupp i grund-

skolan, då först en instruktion och sedan ett ”uppdrag” till barn i par, gavs. 

När läraren gav instruktionen, uppfattade hon att ett av barnen var i en annan 

värld medan samma barn deltog aktivt under själva uppdraget. Barnet ansågs 

inte vara aktiv i de gemensamma samtal som fördes i gruppen. Om läraren 

försökte få barnet att delta kunde läraren få till svar: ”Nej, men jag har inte 

räckt upp handen”. Att barn uttrycktes vara tysta gav upphov till funderingar 

i cirkelgruppen. Normen är att man ska framhäva sig själv och i skolan är vi 

duktiga på att ”facka in” barnen, yttrades det. Det uppgavs att en del av barnen 

stämplades som tysta.  

Cirkelgruppen menade att det var komplicerat att veta vilket fokus barnen 

hade om de inte talar. I gruppen uttrycktes att man inte kan nöja sig med att 

vissa barn är tysta eftersom det ställs krav i läroplanerna och i samhället på att 

människor ska tala: ”Men vi måste locka och tillrättalägga miljön så de får 

möjligheterna”. Det uttalades att man låser sig i en form av talande i den pe-

dagogiska praktiken utifrån att alla skulle veta allt om alla samtidigt. Det ställs 

höga krav på alla barn att ska prata, men barnen får inte några redskap att 

prata. Det uttalades att strävanden efter att ha kontroll över gruppen motverkar 

barns möjligheter att tala med varandra. Också en farhåga i att vissa barn 

kunde ges ett ökat utrymme att tala i förhållande till andra, uttrycktes.  

Flera av lärarna påtalade att det kunde väcka obehag att prata inför andra. 

Formen för talandet ifrågasattes: ”Varför sitta och räcka upp händerna? Vad 

är det för makt? Varför ställer vi frågor som vi vet svaret på? Vem får möjlig-

het att svara?” En av lärarna hade börjat fundera på hur hon hanterat talandet 

i barngruppen. Efter att läraren tagit del av en inspelning hade hon upptäckt 
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att ett barn hade fått vänta länge på att få möjlighet att uttala sig i barngruppen. 

Läraren beskrev att hon borde främja barnets talande, eftersom barnet ansågs 

vara tystlåtet. 

Träffen avslutades med ett samtal kring vilka frågor och tankar föregående 

träff och dess sammanställning hade väckt. Lärarna yttrade att det var många 

svåra situationer som behövde bearbetas, men att det inte ges möjligheter till 

detta. Detta angavs påverka hur ledarskapet kom att utövas. Villkor som klas-

storlek och personaltäthet lyftes. En av lärarna menade att situationen på hen-

nes arbetsplats i grundskolan var svår och att den verkade bli ännu svårare, 

eftersom man inför nästa termin planerade en lägre lärartäthet för den årskurs 

hon arbetade med. Vikten av tid för reflektion poängterades och det uttrycktes 

olika uppfattningar om huruvida man ”ägde” tiden på arbetsplatsens möten. 

Flera i cirkelgruppen ansåg att innehållet är alltför förutbestämt och att detta 

inte rör frågor som har relevans för det vardagliga arbetet. En annan fråga som 

berördes handlade om det väsentliga i att skapa goda relationer med alla barn. 

Jag relaterade till en forskningsrapport (Allodi, 2010b), där det bland annat 

återgavs att fientliga relationer mellan lärare och barn påverkade skolresulta-

ten negativt. Träff fem var den sista träffen inför sommaren och gruppen tog 

inte någon särskild fråga som man skulle reflektera över under sommaruppe-

hållet.  

 

Träff sex 

(Datum: 2011-09-08, närvaro: 8, förhinder: 2, avhopp: 1) 

Detta var första träffen efter sommaruppehållet och inför träffen hade jag e-

postat en sammanställning av de tidigare träffarna till lärarna. Vidare hade jag 

uppmuntrat lärarna att inför träffen reflektera hur de tänkte kring ledarskapet 

nu när ett halvår hade förflutit sedan den första träffen. Vidare ställdes frågan 

hur de tänkt kring ledarskapets utövande i sina barngrupper vid uppstarten på 

terminen. Några av lärarna hade nu nya barngrupper. 

En av lärarna hade innan träffen hört av sig och framfört önskemål att 

cirkelgruppen skulle samtala om ledarskapet i ett annat sammanhang; närings-

livet. Inför samtalet hade jag skrivit upp ett citat ur en text av Alvesson 

(2001/200910): ”Ledarskap är inte bara en ledare som agerar och en grupp 

underordnande som reagerar på ett mekaniskt sätt, utan en komplex social 

process där innebörderna och tolkningarna av vad som sägs och görs är av-

görande” (s.126) Läraren som hört av sig, återgav sitt önskemål för gruppen. 

Jag relaterade till Alvesson (2001/2009), och beskrev hans ståndpunkt om att 

det finns myter om ledarskap, som gör att man föreställer sig att det finns nå-

got speciellt ledarskap i näringslivet. Det som i en kontext kunde ses som ett 

                                                      

 
10 Alvesson, M. (2001/2009) Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber AB. 
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gott ledarskap, kunde uppfattas som det motsatta i ett annan. Citatet av Al-

vesson (2001/2009) väckte funderingar. Barngruppen förändrades ständigt sa-

des det; den kunde bli en ”helt annan” när ett barn är frånvarande. En av lä-

rarna uttryckte att man som ledare tolkade situationer utifrån sina erfarenheter, 

men tolkningen påverkades även av dagsformen. Det yttrades att förvänt-

ningar på barnen påverkade hur barnen agerade och att det fanns en risk för 

att bli ”hemmablind”. Även vikten av goda relationer mellan lärarna och bar-

nen påpekades. En av lärarna ansåg att hon börjat lägga större vikt vid att för-

söka förbättra relationer med de barn, vilka hon uppfattade att det skapades 

konflikter. 

Samtalet fortsatte med att gruppen funderade över vad som tänkts över lä-

rares ledarskap sedan den föregående träffen. Funderingar om känslor uttryck-

tes; kunde det vara bra att stänga av sina känslor och träda in i en roll i ledar-

skapet? Det kanske skulle kunna vara ett sätt att inte ta åt sig personligen, men 

blev man då mottaglig för vad som hände i barngruppen? Cirkelgruppen åter-

knöt till antaganden om att man skulle vara äkta i det man uttryckte för att nå 

fram till barnen. Vad menades med det? Det uttrycktes att det var svårt, kanske 

skulle man vara äkta men inte alltför äkta. Det kostar energi att ”vara i proces-

serna”, sades det.   

Funderingar över skillnader mellan förskolan och skolan, uttrycktes, och 

en av lärarna menade att hon i förskolan avleder ledsna barn och leker fram 

kunskaper. Barnens dagsform styr det hon har planerat: ”Och det är ju ett le-

darskap att jag ser [dagsformen]”. Flera av lärarna som arbetade i grundskolan 

menade att de också behövde vara flexibla och ”känna in”. En av lärarna be-

skrev lärarna på hennes skola som förändrade. Måluppfyllelsen ansågs styra 

dem bort från att göra ”roliga saker och att kliva lite utanför vardagen”. För 

att lärarna skulle orka skalade de bort sådant som skulle ha påverkat deras ork 

positivt, yttrades det.  

Samtalet fortsatte med att lärarna återgav hur de såg på utövandet av ledar-

skap vid terminens start. En av lärarna försökte hålla ner stressen i sig själv. 

Hon jämförde en tidigare barngrupp med den nuvarande. I den tidigare barn-

gruppen hade hon inte lyckats ”få in” rutinerna, medan det i den ’nya’ gruppen 

redan infunnit sig ett lugn. 

En annan av lärarna uttryckte att hon fått en ny grupp i förskolan, i vilken 

ett av barnen grät konstant. Det rörde sig om små barn och läraren och barnet 

hade olika modersmål. Läraren uttryckte att hon inte kunde förstå vad det 

ledsna barnen uttryckte och hon visste inte hur hon skulle trösta barnet. Hon 

ställde sig frågande inför hur hon skulle kunna förmå barnet till att delta i 

samlingen. I cirkelgruppen samtalades det om hur läraren möjligen kunde för-

ändra situationen. En annan av lärarna berättade att hon hade fått en ny grupp 

i förskoleklassen, i vilken flera av barnen flera gånger per dag låg i en hög på 

golvet och brottades. Hon kunde inte lämna gruppen och hon ansågs sig leda 

den ”ganska hårt”. En annan i cirkelgruppen hade fått en ny barngrupp i grund-

skolan som ansågs ”pratig”. Läraren hade blivit arg och ledsen och hennes 
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tonläge slutade i en skarp tillrättavisning. En annan lärare beskrev liknande 

erfarenheter av att anse sig ofta behöva höja rösten. Hon uttryckte att hon mer 

och mer hade börjat fundera över relationerna mellan henne och de barn vilka 

det uppstod konflikter. Samtliga lärare hade inte fått nya barngrupper, utan en 

av lärarna beskrev att hon nu för första gången fått fortsätta med sin barn-

grupp. Hon ansåg att barnen skulle ges mer ansvar för ordningen och för lä-

randet, eftersom de nu var äldre. En annan lärare formulerade att de barn hon 

arbetat med under längre tid hade lärt sig att ”läsa av” henne. En förändrad 

situation för ett av barnen i en av lärarnas barngrupp i grundskolan, återgavs. 

Ett barn som hade kommit ny till gruppen föregående år, uppgavs ha blivit 

”utvisad” från barngruppen i sin förra skola. Barnets agerande ansågs vara 

störande när han rörde sig i rummet och pratade. Läraren beskrev att hon och 

en kollega hade turats om att befinna sig nära barnet och påminna honom vad 

han skulle göra, vilket påverkade barnet positivt. Nu var situationen föränd-

rad; läraren hade bytt kollega och hon arbetade oftare ensam i barngruppen, 

bestående av 30 barn. Barnet uppfattades nu vara tillbaka på ”ruta ett” och 

läraren frågade sig hur hon skulle ”få tillbaka” honom. 

Avslutningsvis samtalade cirkelgruppen om sammanställningen av det ti-

digare halvårets träffar. En av lärarna uttryckte att hon blivit klokare i sitt le-

darskap och att hon funderar mer på vad hon gör och hur hon ”är”. Samtidigt 

tycktes det svårare och svårare att förklara vad ledarskapet innebär: ”Det blir 

större och större”. I gruppen framhölls vikten av att alla barn blev uppskattade 

och sedda. En av läraren beskrev en situation från sin barngrupp i grundskolan. 

Det handlade om att hon nådde samförstånd med ett barn om att utföra en 

uppgift. Barnet visade ilska och fick lämna rummet en stund för att göra något 

annat. En annan av lärarna påpekade att det var små saker som är svåra att få 

fatt i som är av betydelse för ledarskapet. Frågan ställdes om det skulle kunna 

gå att komma djupare i våra samtal genom att få fatt i de där ”små sakerna”? 

Cirkelgruppen skulle fokusera på hur man agerar i mötet med de barn som inte 

deltar i aktiviteterna: Vad gör vi och varför gör vi som vi gör? 

 

Träff sju 

(Datum: 2011-10-07, närvaro: 10) 

Träffen inleddes med att gruppen tog del av en filmsekvens, vilken handlade 

om en av lärarnas genomgångar i sin barngrupp i grundskolan. Läraren berät-

tade att genomgången inte blev som hon hade planerat. Före genomgången 

hade hon rett ut en konflikt mellan några av barnen i gruppen, vilket hade stört 

lärarens fokus. Filmsekvensen gav upphov till frågor i cirkelgruppen. En fråga 

rörde lärarens agerande då ett av barnen hade synts röra sig mycket men ändå 

hade verkat delta: ”Vad kan vi lära oss av detta? Vi skäller på barn som rör 

sig men de har ett rörelsebehov, men ofta har barnen full koll”. Hur kunde det 

komma sig att man korrigerade dessa barn så ofta? Olika förklaringar gavs, 

såsom föreställningar om att barn inte lyssnade och att man var rädd för att 

oro skulle spridas i gruppen. Vidare kunde man ha lagt ner mycket arbete på 
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en berättelse och man kunde då hysa oro för att barn inte lyssnade. Grundade 

sig föreställningar på traditioner, såsom att ”man lär sig om man sitter stilla 

och har ögontakt med fröken”? Det ansågs väsentligt att samtal förs i barn-

gruppen för de beslut man tar, för att skapa acceptans för besluten. I vissa 

barngrupper ansågs det fungera att barn får utrymme att agera på ett an-

norlunda sätt medan det inte gör det i andra grupper; i vissa grupper kan man 

tappa kontrollen.  

En av lärarna återgav situationer från hennes barngrupp i grundskolan. Lä-

raren beskrev att ett av barnen behövde röra sig mycket. Barnet hade fått ett 

”erbjudande” om att gå ut i korridoren för att inte behöva sitta stilla. I början 

hade barnet tyckt om detta; barnet hade själv lämnat rummet utan att läraren 

föreslagit det. Över tid hade barnets attityd förändrats. Barnets tidigare erfa-

renheter av att bli utvisad från rummet i en tidigare skola, ansågs ha betydelse 

för förändringen. I en annan berättelse beskrevs en situation i grundsärskolan 

i vilket ett barn till en början ofta uttryckt önskemål om att lämna rummet med 

övriga barn för att ”vila sig”. Barnet hade tidigare ofta haft utbrott, vilket lä-

raren var ovetande om då hon påbörjade sitt arbete i barngruppen. Hon återgav 

hur hon ansåg sig ha influerat barnet till att vilja stanna kvar i rummet. I cirkel-

gruppen uttalades att förväntningar på barnen hade betydelse för hur barnen 

agerade. En av lärarna yttrade: ”Och jag känner hur många barn har jag till-

skrivit eller för hur många barn har jag förstorat problem? Hur många barn är 

det kanske som har lättare problem än vad vi anser, beroende på vilken grupp 

de är i och möter för ledare”.  

Samtalet i cirkeln berörde återigen den omplacering en av lärarna hade 

gjort från bås till en öppen formation i rummet i sitt klassrum. Enligt läraren 

var det numera möjligt att iscensätta mer social träning än tidigare. Varje mor-

gon placerade hon sig tillsammans med sin kollega och barnen runt ett bord 

och barnen uppmanades att berätta om vad de hade gjort hemma. Läraren ut-

tryckte att hon då kunde påverka barnen till att lyssna på varandra och till att 

ta del av andras upplevelser. En annan i cirkeln ifrågasatte ett sådant samtals-

innehåll. Det ansågs kunna skapa statusskillnader i barngruppen. Vidare för-

des ett samtal om en tidigare uttalad idé om att ge barnen mikropauser, vilket 

nu hade iscensatts i barngruppen. Läraren återgav att barnen lämnades ifred 

en stund när de verkade inaktiva, eftersom detta sågs som att barnen var i be-

hov av vila och tankepauser. Barnen tog nu flera och längre pauser än tidigare. 

Återigen togs berättelsen upp om en av lärarnas upplevda problematik i att 

influera ett gråtande barn till att delta i aktiviteter. Hur skulle hon ”nå” fram 

till barnet, hur skulle förståelse och trygghet skapas? Hur skulle målen för 

verksamheten nås? Möjliga orsaker till ledsnaden lyftes. Läraren menade att 

situationen tär på henne. I cirkelgruppen uttrycktes det omöjliga i att förändra 

barnet, utan det var lärarna som måste göra förändringar även om vissa villkor, 

såsom lärartäthet, inte sågs som möjliga att påverka.  
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En av lärarna återgav en situation, i vilken det verkade vara problematiskt att 

influera ett av barnens deltagande. Läraren hade i sin barngrupp i grundskolan 

haft en genomgång och iscensatt ett samtal i barngruppen där hon hade låtsas 

vara okunnig om innehållet. Ett barn satt tyst och stilla i gruppen; han ”var 

någon annanstans”. Läraren ställde en fråga till barnet för att få honom att 

delta, vilket ansågs resultera i att barnet blev ”jättestressad”. Barnet framställ-

des som att han inte ’hade’ svårigheter i att förstå eller att koncentrera sig, 

men att barnet ändå ’hade’ svårigheter i alla ämnen och bröt mot regler. Bar-

nets agerande förbryllade och en fråga ställdes till gruppen: ”Är det liksom 

rätt då att ge frågan?” En annan av delgav sina erfarenheter som skolbarn av 

att inte förstå ämnesinnehållet och att dessa lektioner ”var det absolut värsta”.  

Träffen avslutades med att frågan ställdes till cirkelgruppen om vad man 

önskade fokusera på till nästa träff. Det uttrycktes önskemål om att fokusera 

på ett speciellt ögonblick och ställa sig frågor såsom ”vad gör jag nu när barnet 

gör så? Hur svarar jag? Låter jag olika på rösten när jag svarar olika barn?”  

 

Träff åtta 

(Datum: 2011-11-07, närvaro: 6, förhinder: 4) 

Träffen föregicks av att några av lärarna e-postat mig och menade att cirkeln 

”gått i stå”. Inledningsvis anknöts till lärarnas påpekande och det uttrycktes 

att cirkelgruppen återkom till olika frågor ”men sker det någon utveckling”? I 

den efterföljande rundan relaterade lärarna både till sina pedagogiska vardags-

praktiker och till cirkelsamtalen.  

En av lärarna menade att det hade hjälpt henne att skriva ned tankar inför 

träffarna. Skrivandet fick henne att i efterhand fundera på aktiviteters syften. 

Skulle hon välja att göra likadant vid nästa tillfälle, även om det fungerat väl, 

var en fråga som hon tidigare inte brukat ställa sig. Vidare uttryckte en av 

lärarna att hon börjat fundera över sitt ledarskap i förhållande till det enskilda 

barnet och till gruppen. Det uttrycktes att cirkelgruppen fastnat i ”resursprat”. 

Det sades vara lätt att hamna där i och med att litteratur som lästes, utmålade 

en bild hur det borde vara i skolan. Bilden krockade med erfarenheter av att 

ha svåra förutsättningar. Vikten av att man i cirkelgruppen hjälptes åt att ifrå-

gasätta varandras uttalande, framhölls.  

Samtalet fortsatte med att en av lärarna relaterade till en artikel (Schwartz, 

2010) som lärarna fått sig tillsänd före träffen. Den snäva formen av styrning 

av undervisningen i en svensk grundskola, som beskrevs i artikeln, kommen-

terades. I cirkelgruppen ifrågasatte man det slag av disciplinskapande, som 

återgavs i artikeln. Samtidigt gav cirkelgruppen uttryck för att en viss ordning 

behövs för att möjliggöra lärande. Det sågs som väsentligt att utgå från bar-

nens intressen och erfarenheter, men relationen mellan erfarenheter och äm-

nesinnehåll sågs också som problematisk; hur kan man relatera till barnens 

erfarenheter om innehållet är nytt för barnen? Det yttrades att man kan koppla 

till en känsla hos barnen och till barnens lust. Någon exemplifiering av vad 

detta innebar gjordes inte. Det ändamålsenliga i att skriva lokala pedagogiska 
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planeringar, ifrågasattas. Man kan inte i förväg veta hur ett innehåll tas emot 

av barnen, och en alltför fast struktur kan då verka hindrande. Strukturer 

skapas som inte främjar alla barn, yttrades det.   

Träffen fortsatte med att gruppen tog del av en film (Pink, 201011) som rekom-

menderats av en av lärarna. I filmen förmedlades budskapet om den ’inre’ 

motivationens betydelse för lärande. Filmens budskap ansågs alltför förenklat 

för hur möjligheter till barns lärande kunde influeras. Hur kunde man påverka 

den inre motivation i en barngrupp som består av olika barn med olika intres-

sen? Det är inte heller möjligt att barn kan få välja vad de vill lära sig, uttryck-

tes det.  

Tankar som väcks sedan föregående träff handlade bland annat om osäker-

het i ledarskapets utövande. En av lärarna ställde sig frågan om hon förmed-

lade det hon trodde sig förmedla. En annan av lärarna påtalade svårigheter i 

att göra avvägningar mellan det oväntade och på det planerade. När hon foku-

serade på en oväntad situation glömde hon det planerade. Samtidigt kunde 

fokus på det planera innebära att hon inte uppmärksammade det som skedde 

där och då. 

En av lärarna berättade att hon börjat med en ny aktivitet i barngruppen i 

grundsärskolan; diskussion kring tidningsnyheter. Hon ansåg att barnen är 

”med i matchen” och att aktiviteten främjar intresset för omvärlden: ”Man ska 

inte göra dem mer handikappade än vad de är. Men samtidigt så gör jag ju det, 

för det är jag som väljer ut vad som kan vara intressant”, uttalade hon. Läraren 

ställde sig frågan varför hon agerade som hon gjorde. Barnen behövde påver-

kas till att bli mer delaktiga och frågan lyftes hur en sådan påverkan skulle 

kunna iscensättas. Träffen avslutades med att det uttrycktes önskemål i grup-

pen om att man ville fortsätta med att fokusera på vad som sker i mötet mellan 

läraren och barnen i ett speciellt ögonblick: Vad är det som sker? Varför gör 

man som man gör? 

  

Träff nio  

(Datum: 2011-12-01, närvaro: 10)  

Vid genomlyssningen och transkriberingen av föregående träff, noterade jag 

att varken jag eller övriga i gruppen tagit notis om ett uttalande som handlade 

om att ledarskapet kunde ta sin grund i en gemensam upplevelse. Jag e-pos-

tade läraren och frågade om hon ville utveckla sitt yttrande under nästa träff.  

Träffen inleddes med att det återkopplades till forskningsansatsens idé. Det 

betonades att forskningen inte var tänkt att lösa lärarnas problem utan att 

cirkelgruppen framförallt skulle ställa sig frågor som skulle leda till att synen 

på problemen fördjupades. Vikten av att cirkelgruppen skulle förhålla sig kri-

tisk till det som yttrades, betonades. I det samtal som följde relaterades det till 

                                                      

 
11 Pink, D. (2010). The surprising truth about what motivates us. Hämtad 2016-01-02 
från https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc 
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föregående träffs samtal kring processen i cirkeln. En av lärarna menade att 

hon numera kunde ställa sig utanför händelser på ett annat sätt än tidigare. 

Hon uttryckte att det behövs tid för att tänka på yttranden i cirkelgruppen. Ett 

yttrande kunde först verka irrelevant, för att senare falla på plats. I gruppen 

uttrycktes att det är svårt att förändra skolan, eftersom det ideligen kommer 

nya påbud om förändringar. Processer går inte djupet. Flera i cirkelgruppen 

uttalade att det var viktigt att deras kollegor skulle få ta del av arbetet i forsk-

ningscirkeln. Skulle man kunna ha egna cirklar på skolorna? 

Träffen fortsatte med att den lärare som i förväg kontaktats via e-post, be-

rättade om sina erfarenheter från en tidigare arbetsplats. Den bild läraren gav 

kan sammanfattas som att ledarskapet iscensattes som ett alternerande mellan 

styrning och frihet. Ramarna för en aktivitet styrdes genom en inledning där 

läraren hade som intention att en gemensam upplevelse skulle skapas i barn-

gruppen. Därefter, när barnen skapade sina ’produkter’ ställde sig läraren åt 

sidan utan att i alltför hög grad styra barnen. När läraren inte ledde ”fullt ut”, 

ansågs det skapas möjligheter för alla barnen att lyckas. Hon återgav att lä-

rarna på den dåvarande arbetsplatsen inspirerats av en speciallärare med 

mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna. Trots att läraren gav 

uttryck för en stark tilltro för att utöva ledarskap på det beskrivna sättet, hade 

hon till stor del övergivit detta. Läraren hade bytt skola och den nya skolans 

tradition ansågs vara annorlunda. Det fanns risk för att hon skulle uppfattas 

som ”konstig” bland kollegor och föräldrar om hon iscensatte ledarskapet på 

det sätt hon tidigare gjort. Andra i cirkelgruppen kommenterade att läraren 

borde delge sin berättelse på den nuvarande skolan.  

Vidare uttrycktes vikten av att placera barnen så att läraren och barnen samt 

barnen sinsemellan kunde se varandra; då ”föds” kommunikationen. Läraren 

delgav erfarenheter från sin barngrupp i grundskolan och menade att place-

ringen gjorde det möjligt för henne att vid tillfälle att uppmärksamma ett barns 

ledsnad. Det visade sig att barnets grät för att en nära anhörig avlidit. Läraren 

beskrev hur hon iscensatte en aktivitet där ett samtal kring döden, uppstod. 

Cirkelträffen fortsatte med en återkoppling till föregående träff. En av lä-

rarna beskrev att hon nu bidragit till att öka barnens möjligheter till att påverka 

vad man skulle ta upp i de nyhetsdiskussioner man hade i barngruppen. Det 

var lätt att hon som lärare styrde, ställde och tänkte åt barnen. En annan lärare 

uttryckte att en tidigare berättelse om klassråd hade influerat henne att foku-

sera på sitt agerande i klassrådet. Hon menade att när barngruppen inte leddes 

på ett direkt sätt utan barnen fick ett ökat inflytande, skapades ett utrymme för 

barnen att vidmakthålla varandras positioner i gruppen. Ett av barnen blev då 

inte lyssnat på. Läraren hade funderat på hur hon agerat i ögonblick när hon 

ansåg att detta skedde. Hon bekräftade då barnet verbalt och genom kropps-

språk inför barngruppen. För att agerandet inte skulle verka överdrivet sökte 

hon agera på ett likartat sätt i mötet med andra barns yttranden. 
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Gruppen uttryckte funderingar om huruvida det är ändamålsenligt att barnen 

tar initiativ till att skapa ordning i barngruppen. Hur sågs det i cirkelgruppen 

på ansvar för arbetsro i barngruppen? En av lärarna uttryckte att det skapade 

oro i barngruppen när barn tog på sig rollen som ”hjälpledare”.  

Frågan restes om vad man ska göra med de barn som inte blir ”klara”. En 

av lärarna hade fokuserat på hur en aktivitet tett sig i mötet mellan henne och 

några barn som inte blev klara med sina arbetsuppgifter. Hon hade funderat 

över vad och hur hon pratat med dem under lektionens gång för att ge dem 

stöd. Läraren berättade att hon bett barnen att stanna kvar, då övriga barn fick 

rast. Hon ansåg att barnen behövde göra fler uppgifter för att förstå innehållet 

och att hon kunde hjälpa dem mer när övriga barn inte befann sig i rummet. 

Samtidigt uttryckte hon frustration över att barnen inte fick ta rast i likhet med 

övriga barn. 

Cirkelgruppen uttryckte att ledarskapet ”blivit svårare under året”. En av 

lärarna yttrade att hon trodde att hon vetat mer om ledarskap i början på året 

än vad hon gjorde: ”Det är som en snöboll”. Ledarskap handlade om processer 

– det blir aldrig ”färdigt”. Ett resonemang fördes kring vikten av att skapa 

goda relationer och att man som lärare orkade att verka för sådana relationer. 

Avslutningsvis föreslog jag att gruppen skulle göra en summering av träf-

farna vid nästkommande tillfälle. Gruppen skulle fundera över om tankar om 

ledarskap förändrats över tid i forskningscirkeln och i så fall hur. Lärarna till-

frågades om de ville ta del av samtliga träffars transkriptioner, vilket lärarna 

ställde sig positiva till. Lärarna uppmanades att fundera över om de kunde 

urskilja olika återkommande samtalsinnehåll och i så fall vilka.  

 

Träff tio 

(2012-01-16, närvaro: 9, förhinder:1) 

Träffen inleddes med en jämförelse av vad man i cirkelgruppen tänkt kring 

ledarskap vid höstterminens start då flera av lärarna mött nya grupper och vid 

terminens slut. Flera av lärarna uttryckte att ledarskapets utövande förändrats 

i barngruppen under terminen eftersom lärarna ”släppt på inramningen”. Bar-

nen hade ”fått in” rutinerna och ”förstått vad jag står för och vem jag är som 

ledare”, sades det. Lärarna kunde känna sig lugnare och behövde inte utöva 

samma kontroll över gruppen som tidigare. En av lärarna uttryckte att hon nu 

kunde komma närmare enskilda barn, slå sig ned bredvid dem och prata. En 

annan lärare beskrev sin situation som förändrad från att ha varit mycket pro-

blematisk till att numera fungera väl. Tidigare hade ett barn gråtit och läraren 

hade inte kunnat påverka barnet till att delta i aktiviteter. Numera deltog bar-

net. Läraren ansåg att hon ändrat sig, att hon hittat vad hon kunde ”fånga” 

barnet med och att barnen förstått meningen med att vistas på förskolan. Det 

är viktigt att förstå barnens situation, uttalade hon. En av lärarna som haft 

sjukfrånvaro i barngruppen ansåg att hon ”tappat i ledarskapet”. Frånvaron 

ansågs skapa brist på kontroll. Läraren menade att hon känt sig ”peppad” av 
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cirkelgruppen, men att hon inte haft ork att iscensätta det ledarskap hon såg 

som eftersträvansvärt  

Cirkelgruppen återkopplade till vikten av att skapa goda relationer till bar-

nen och att barnen skulle veta var gränserna gick. Vidare uttrycktes att ”vi 

skapar barn med problem” när barnen inte ges rätt förutsättningar att lära sig. 

Barnen kan utveckla ett avvikande beteende för att ”klara” sig som individer 

i skolan. Gruppen relaterade även till de gemensamma samtalen som fördes i 

barngrupperna, och en av lärarna påpekade att samtalet inte verkade relevant 

för alla barn. Läraren återgav att barnen kunde ifrågasätta de frågor hon ställde 

till barngruppen. I gruppen uttrycktes att man börjat fundera på nödvändig-

heten av att förändra samtalet i barngruppen. Vidare fördes ett resonemang 

om svårigheten i att leda en ”åldersadekvat” undervisningen i en heterogen 

barngrupp. I en av lärarnas barngrupper var några barn ’nya’, hade ringa skol-

bakgrund och förstod inte vad läraren sa, medan andra barn hade gått i svensk 

grundskola i fem år och hade svenska som modersmål. Läraren ställdes inför 

ett dilemma när de ”nya” barnen började ha ett ”möte” i klassen under en ak-

tivitet. Hon ansåg sig behöva tysta barnen samtidigt som hon såg det som po-

sitivt att de tog plats i barngruppen. Läraren ansåg sig ensam i ansvaret att få 

undervisningen att fungera. 

I det fortsatta samtalet behandlades transkriptionerna av de tidigare träf-

farna. En av lärarna uttryckte det som intressant att läsa och tänka tillbaka på 

den situation hon befann sig i tidigare. Läraren menade att hon till en början 

uttalat sig mer negativt om barnen i jämförelse med senare träffar. Hon me-

nade att den största förändringen är att inse att det är vi som måste förändra 

oss och inte barnen. I cirkelgruppen uttrycktes handlingspotential. En annan 

av lärarna uttryckte att hon blivit mer reflekterande över sitt agerande, varför 

hon gör som hon gör och vad hennes agerande kan leda till. Vidare ansåg sig 

en av lärarna ha ändrat sitt sätt att se på sig själv, vilket utmynnat i att hon 

tränade på att inte ”bli så bestämmande”. I cirkelgruppen påpekades att barnen 

också påverkade lärarnas agerande genom hur de tolkade lärarnas ageranden 

och själva agerade. Ledarskapets utövande ansågs ha blivit mer komplext över 

tid. Det uttalades att samtalen i cirkeln varit givande men att det ibland varit 

jobbigt att berätta om sig själv i sin vardag. Berättelserna i cirkeln uppgavs ha 

fött nya tankar, och att lärarna tagit del av litteratur ansågs ha bidragit till att 

förändra tankarna. 

Avslutningsvis fördes ett samtal om vilka samtalsinnehåll cirkelgruppen 

berört: Innehållen rubricerades och inordnades i följande områden: kommuni-

kation, ledaren och gruppen, relationer, makt och ansvar samt resurser.  
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                       Bilaga D 

 

 

 

Tabell D1. Översikt av det empiriska materialet i genomförandefasen 

 

Träffar Tidpunkt Inspelad tid Transkriberat material 

Träff 1 2011-01-20,  10.00–12.00 

 
30 min. 5 s. 

Träff 2 2011-02-24,  9.00–11.30 
 

1tim., 25 min. 21 s. 

Träff 3 2011-03-17,  9.00–11.30 

 
2tim., 5 min. 30 s. 

Träff 4 2011-04-07,  9.00–11.30 
 

1tim., 44 min. 30 s. 

Träff 5 2011-05-19,  9.00–11.30 

 
2tim., 5min. 34 s. 

Träff 6 2011-09-08,  9.00–11.30 

 
1tim., 48 min. 25 s. 

Träff 7 2011-10-03,  8.30–11.00 

 
1tim., 57 min. 33 s. 

Träff 8 2011-11-07,  8.30–11.30 

 
2tim. 30 s. 

Träff 9 2011-12-01,  8.30–11.30 

 
2tim., 34 min. 44 s. 

Träff 10* 2012-01-16,  8.30–11.00 

 
2tim., 5 min. 28 s. 

*Notera. Träff 10 tillhör både genomförande- och analysfasen. 

 

 

 

 

 

 

Tabell D2. Jämförelse av en ursprunglig och en bearbetad transkription  

 
 

Ursprunglig transkription 

När du satt där å hade lektionen så tänkte du ja, ja han han förstår inte. Han är inte me i 
de här över huvud taget (lärare hummar instämmande) å så tänkte ja mycke på de här att 

ja men han kanske behöver ha de här i händerna när de är så pass mycke nytt för honom 

(lärare hummar instämmande) så kan de hära me å hålla på me nånting me händerna 
hjälpa han å lyssna. 

 

   

Bearbetad transkription 
När du satt där och hade lektionen så tänkte du: Ja han förstår inte. Han är inte med i det 

här över huvud taget. Och så tänkte jag mycket på att han kanske behöver ha det här i 

händerna när det är så pass mycket nytt för honom. Så kan det här med att hålla på med 
någonting med händerna hjälpa honom att lyssna. 
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                       Bilaga E  

 

Information om forskningsprojektet Forskningsverkstaden – Lärares le-

darskap 

 

Med anledning av att du antagits till högskolekursen x (specifikt namn borttaget, till-

frågas du härmed om deltagande i ett forskningsprojekt i x (kommunens namn bort-

taget) kommun – Forskningsverkstaden.  

 

Forskningsprojektet 

Syftet med studien är att analysera och beskriva processen i forskningsverkstaden i 

relation till lärares reflektioner över att utveckla ledarskap. Ansatsen för forskningen 

är aktionsforskning, vilket innebär att forskningen strävar efter att du tillsammans med 

övriga deltagare och forskare utvecklar kunskaper om lärares ledarskap i praktik och 

teori. Det är tänkt att forskningen ska utgå från de frågor du ställer dig om ditt ledar-

skap i din yrkesvardag. Samtalen i forskningsverkstaden samt dina enskilda reflekt-

ioner kommer att dokumenteras. Jag som doktorand kommer att ha huvudansvaret för 

dokumentationen och att återföra enskilda reflektioner till verkstaden. I verkstaden 

kommer vi återkommande att analysera och sammanfatta våra reflektioner. 

Projektet omfattar perioden augusti 2010 – december 2012. Datainsamling i forsk-

ningsverkstaden kommer att pågå under våren och hösten 2011. 

 

Tidsåtgång 

Forskningsverkstaden kommer att pågå fr.o.m. januari t.o.m. september 2011, med en 

träff i månaden, samma dagar som för den specialpedagogiska kursen: 20 jan., 24 feb., 

17 mars, 7 april, 19 maj och ev. 20 juni. (Tid för träffar i höst är ej ännu bestämda.) 

Träffarna ligger på förmiddagar. Tid per träff beräknas till 1,5-2 h. Dina egna aktivi-

teter mellan verkstadsträffarna förväntas du själv schemalägga. Viktigt blir att du bi-

drar med att dokumentera dina reflektioner och erfarenheter mellan våra träffar i verk-

staden. Du kan få möjlighet att prova olika typer av dokumentation. 

 

Etiska regler 

De regler som gäller för all forskning kommer att följas: kraven om samtycke, konfi-

dentialitet, information och nyttjande. Ditt deltagande i detta forskningsprojekt är helt 

frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Dokumentation genom inspelningar av forskningsverkstadens träffar förutsätter att du 

och övriga deltagare ger ert samtycke. Eventuellt inspelat material kommer jag att 

sammanställa och låta dig ta del av. Det kommer enbart att avlyssnas av mig som 

doktorand och eventuellt den forskargrupp jag tillhör samt eventuellt av verkstads-

gruppen. Dessa inspelningar kommer alltså inte att kunna användas i något annat syfte 

eller i något annat sammanhang. 

Ditt namn kommer att kodas och allt skrivet och inspelat material kommer att be-

handlas konfidentiellt. Detta innebär att du som enskild person inte kan komma att 
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identifieras i materialet eller i framtida presentationer av forskningen. Därför uppma-

nas du att även använda fiktiva namn om du relaterar till personer när du reflekterar 

enskilt och samtalar i verkstaden eller i andra sammanhang. Som deltagare i verksta-

den kommer du fortlöpande att få information och även ha insyn i forskningen, ef-

tersom du deltar i och påverkar själva kunskapsprocessen. Forskningens resultat kom-

mer att presenteras i form av en avhandling vid Stockholms universitet, inom ämnet 

specialpedagogik. Vidare kommer resultaten att rapporteras och presenteras skriftligt 

och muntligt i olika sammanhang. Exempelvis kommer forskningsresultaten att åter-

föras till kommunen och presenteras på konferenser.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Maria Olsson (ansvarig gör forskningsprojektet, doktorand vid Stockholms universi-

tet, specialpedagogiska institutionen samt vid högskolan X. 

mail: x 

tfn: x 

 

Gun-Marie Wetso (handledare, lektor i pedagogik och fil. dr. i specialpedagogik vid 

högskolan X 

mail: x 

 

 

Jag har tagit del av informationen 

 

Jag vill / vill inte (ringa in) delta i forskningsverkstaden 

 

____________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

X den __________________________________________________________ 
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Förfrågan till vårdnadshavare 

 

Jag som lärare i _____________________________, kommer under vår- och höstter-

minen 2011 att delta i ett forskningsprojekt i kommunen om lärares ledarskap, ”Forsk-

ningsverkstaden”. Syftet med detta projekt är att utveckla kunskap om ledarskap, vil-

ket i förlängningen är tänkt att förbättra verksamheten för barnen i förskolan/skolan. 

Jag kommer under denna tid att arbeta med mitt ledarskap i verksamheten med barnen 

och då än mer reflektera över vad jag gör som ledare i gruppen. Inom ramen för detta 

projekt kommer jag eventuellt att göra video- eller ljudinspelningar av mig som ledare 

i verksamheten. Fokus kommer då att ligga på mig samt på de aktiviteter jag utför och 

inte på enskilda barn. Inspelningarna kommer endast att vara tillgängliga för mig, för 

forskaren och eventuellt för övriga deltagare i forskningsprojektet. Inspelningarna 

kommer alltså inte att visas eller avlyssnas och användas i andra sammanhang. De 

barn som eventuellt kommer att synas och höras på inspelningarna kommer inte att 

namnges. 

 

Enligt de etiska principer som gäller för all forskning, förutsätter inspelningar att ni 

som vårdnadshavare samtycker till detta. 

 

Med vänlig hälsning ____________________________ 

 

Lärare i_______________________________________ 

 

X den _____________________________________ 

 

Vill du veta mer om detta forskningsprojekt, kontakta Maria Olsson, ansvarig ledare 

för ”Forskningsverkstaden”. (Doktorand vid Stockholms universitet, specialpedago-

giska institutionen, samt vid högskolan X.) 

Tfn: x 

Mail: x 

 

Vid gemensam vårdnad ställs förfrågan till er båda: 

 

Ja, jag samtycker till att inspelningar görs 

___________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift          Vårdnadshavares underskrift 

 

Nej, jag samtycker inte till att inspelningar görs. 

____________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift          Vårdnadshavares underskrift 

 

Lämnas tillbaka till  ____________________________________ i bifogat kuvert.  
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