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1. Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att belysa vad som kännetecknar nyexaminerade lågstadielärares 

upplevelser av ledarskap. Den metod som används för att besvara studiens syfte är 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta nyexaminerade lågstadielärare som tog 

examen våren 2019. Studiens resultat bearbetades utifrån Johansson och Svedners (2006) 

metod inriktning på uppfattningarna, detta resulterade i att sex stycken teman togs fram.  

 

Resultatet visar att de nyexaminerade lågstadielärarna har olika upplevelser av vad ledarskap 

innebär och vilka ledarkompetenser som är viktigast. Resultatet visar även att det finns 

möjligheter och utmaningar med de nyexaminerade lärarnas upplevelser av deras första tid som 

ledare i klassrummet. Resultatet visar även att ingen av lärarna enbart använder elevorienterad 

eller uppgiftsorienterad ledarstil i klassrummet, utan att de anpassar sitt ledarskap beroende på 

situation. Slutsatser som går att dra är att tidigare erfarenheter kan spela roll i hur den första 

tiden som ny lärare kan upplevas. En annan slutsats som går att dra är att denna studie stämmer 

överens med tidigare forskning om att definitionen av ledarskap ser olika ut.  

 

Nyckelord: Nyexaminerad lågstadielärare, ledarstil, ledarskap, pedagogiskt ledarskap och 

ledarskap i klassrummet   
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2. Inledning 

Under en av våra verksamhetsförlagda utbildningar ställdes frågan hur en bra ledare är till 

elever i årskurs 3. Eleverna svarade bland annat att en bra ledare är sträng, hård men rättvis. 

Även vi ställde oss frågan hur en bra ledare är och kom fram till att vi höll med eleverna, men 

att ledarskap är så mycket mer än att vara sträng, hård och rättvis. Ledarskap kan även handla 

om att upprätthålla relationer med och mellan eleverna samt att bedriva undervisning som bättre 

bidrar till lärande.   

 

Vi funderade även kring hur man som nyexaminerad lärare ser på rollen som ny ledare i 

klassrummet. Då det är aktuellt för oss som snart tar lärarexamen vände vi oss till 

nyexaminerade lågstadielärare för att undersöka hur de hanterar situationer i klassrummet, 

utifrån de tre ledardimensionerna mål, relation och situation samt kopplat till de två 

ledarstilarna uppgift- och elevorienterad ledarstil. Denna studie ger oss som snart 

nyexaminerade lågstadielärare en första inblick i hur det kan komma att se ut som ny ledare i 

klassrummet. Ledarskap är något som är relevant genom hela ens yrkesliv men främst för nya 

lärare som ska hitta sin identitet i yrkesrollen. Vi har hittat liknande studier som berör 

nyexaminerade lärare och ledarskap, dock har fokus legat på nyexaminerade lärare från årskurs 

1-6. Vår studie är relevant då den bidrar med kunskap om nyexaminerade lågstadielärare, från 

Uppsala universitet som tog examen 2019, och deras upplevelser om ledarskap.  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en kort tillbakablick över hur det har sett ut i skolorna och i samhället 

i Sverige från 1800-talet och fram till idag. Vidare presenteras hur lärarens tidigare arbete i 

klassrummet sett ut, för att läsaren ska få förståelse för skillnader i hur klassrumsarbetet har sett 

ut och kan se ut idag. Sedan presenteras det om ledarskap i skolan, det bästa ledarskapet och 

pedagogiskt ledarskap. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om hur det kan se ut att vara 

nyexaminerad lärare.  

3.1 Ledarskapets historia  

Ett ledarskap som handlar om samarbete och att nå gemensamma mål och en människosyn där 

all kompetens är värdefull, sträcker sig lång tid tillbaka (Andermo Näsström, 2009, s.51). Redan 

innan andra världskriget, under 1800-talet fanns viljan att skapa ett mer demokratiskt samhälle 

(Svedberg, 2019, s.15). Från år 1842:s folkskolestadga blev fokus på en ökad demokratisering 

och därmed fick alla barn, från olika samhällsklasser möjligheten att få utbildning (Ståhlkrantz, 

2019, ss.18-19). Den nioåriga skolplikten kom dock inte förrän år 1950 och tillsammans med 

den en enhetsskola - en skola för alla. Med dessa förändringar förekom även diskussioner om 

nya pedagogiska idéer och diskussioner om skolan skulle hålla fast vid disciplin och den 

klassiska bildningen som varit tidigare. Efter diskussionerna uppstod den nioåriga obligatoriska 

skolan, det vill säga, grundskolan, år 1962.  

 

Skolan och samhället är i en ständig förändring (ibid). På 1950-talet handlade ledarskap, i 

dårvarande  folkskolorna, om att fostra och diciplinera eleverna så att ordning och reda kunde 

upprätthållas. I och med agaförbudet och den nya folkskolestadgan som infördes 1958 ändrades 

även synen på diciplin och lärarna skulle handskas med störande elever 

annorlunda (Samuelsson, 2018, ss.51-52). Efter andra världskriget skedde en förändring i det 

svenska samhället och med skolans roll. När demokratin ställdes i fokus medförde det att 

skolans påverkan på framtiden blev centralt. Skolans roll blev att uppfostra demokratiska 

medborgare (Englund, 1986, s.309).  På 1980 – talet kallade man undervisningen i skolorna för 

den traditionella undervisningen, även kallad "en klass en lärare". Läraren bedrev i stort sett 

hela undervisningen medan eleverna satt på sina platser och lyssnade. Undervisningen bedrevs 

även genom enskilt arbete (Carlgren & Marton, 2007, s.34).  
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År 1994 fick Sverige en ny läroplan och en förändringsprocess ägde rum. I och med den nya 

läroplanen övergick man även till att få en ny kunskapssyn som handlade om att fokusera på 

vad eleven gjorde med sina kunskaper. Innan det innehöll läroplanerna "listor" på allt som 

eleverna skulle lära sig för att kunna klara ett liv efter skolan, skolverksamheten bedrevs även 

med en så kallad "kateder-undervisning" som handlar om att läraren stod framme vid katedern 

och undervisade eleverna som satt vid sina bänkar (Ersgård, 2016, ss.16-17). I och med lgr 11 

tillkom även förmågor som elevrna ska utveckla och "kateder-undervisningen" byttes ut mot 

ett mer självständigt arbete hos eleven (ibid, s.26).  

 

John Steinberg (2018) menar att skolan idag inte har samma status som förr i tiden. Läraren 

idag, har inte den auktoritära rollen som läraren hade då. Skolan och lärarna har fått fler uppdrag 

förutom uppdraget att förmedla kunskap till eleverna. Han menar även att utmaningarna som 

lärarna ställs inför idag är allt större, att samhället har ett varierande uppdrag där fokus på 

gruppen bytts ut mot indivduell utveckling. Steinberg (2018) menar vidare att lärarna utmanas 

av det nya och det traditionella uppdraget som handlar om att hitta en balans mellan 

anpassningar utifrån varje elevs behov, lärstil och intressen med att få hela gruppen att samspela 

med varandra (ibid, ss.15-16). Professor och forskningsledaren Kjell Granström (2007) framför 

att skolans verksamhet influeras och styrs av hur samhället ser ut (s.16). Granström (2007) 

menar att samhället har en viss ideologi med förbestämda värden som fungerar som riktlinjer i 

samhällssystemet och som speglas i skolverksamheten. Samhällets förbestämda värden 

påverkar även lärarna i deras yrkesroll i klassrummen (ibid). 

3.2 Syn på elever och lärande i förändring  

Enligt Granström (2007) behöver läraren som ledare förstå syftet med ett visst arbetssätt (ibid, 

s.30). I tidigare läroplaner nämns tre arbetsformer som används i klassrummet: 

helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Granström (2007) presenterar hur det har 

sett ut förr i klassrummen utifrån de tre arbetsformerna (s.19). Helklassundervisning innebar 

från början att endast läraren var den som förmedlade ny kunskap och läraren valde ut den 

kunskapen hen ansåg att eleverna behövde. Helklassundervisningen, även kallad 

katederundervining då läraren var placerad längst fram, bidrog till en hierarkisk struktur där 

läraren var den som talade och bestämde vilka elever som fick tala, eleverna fick därmed räcka 

upp handen. Lärarens placering vid katedern kan även uppfattas som en avgränsning från 

eleverna för att inte skapa för bra relationer (ibid, ss.19-21). Grupparbete har varit något som 



 

 8 

använts sparsamt i skolorna och enligt Granströms (2007) studie från 2003 har grupparbete 

minskat (s.22). En orsak till detta är att läraren inte besitter kunskap i svårigheter och 

möjligheter med grupparbeten som arbetsform (ibid, s.23).  

 

Till skillnad från grupparbeten har individuellt arbete använts mer och fått en större plats. 

Individuellt arbete innebar under grundskolans första tid att läraren gav ut identiska uppgifter 

till varje elev som de fick arbeta med under lika lång tid. Detta individuella arbete utvecklades 

med åren och ersattes med eget eller enskilt arbete. Förändringen innebar att läraren gav ut ett 

antal uppgifter som eleverna själva fick planera och genomföra under en angiven tidsperiod. 

Både i det individuella arbetet och det enskilda arbetetet var det läraren som bestämde vad för 

uppgifter eleverna fick arbeta med, skillnaden var att eleverna fick ta ansvar över sin egna 

planering (ibid, s.24). Det som Granström (2007) syftar till med att presentera dessa tre 

arbetsformer är att “lärares ledarskap så långt som möjligt bör grunda sig på kunskap om de 

olika processer som är förenade med olika arbetsformer” (Granström, 2007, s.30). 

3.3 Den nya lärarens utmaningar 

En grundegenskap för ett gott ledarskap i skolan, är att läraren är medveten om sin förmåga att 

ta ansvar för sina handlingar, menar Bodil Wennberg och Sofia Norberg (2006, s.149). 

Wenneberg och Norberg (2006) menar även att skolan bör tillhandahålla en trygg plats åt 

eleverna. Om eleverna känner sig trygga i skolan är de mer öppna för att lära sig. Wenneberg 

och Norberg (2006) framför även att läraren behöver använda ett ledarskap som bidrar till en 

lugn och trygg miljö i klassrummet (ibid, s.137). De betonar att ledare inte har ett ledarskap 

utan att de behöver anamma olika ledarskapsstilar utifrån eleverna och gruppen: det bör vara 

ett situationsanpassat ledarskap, vilket betyder att ledarskapet anpassas efter gruppens 

erfarenheter och bakgrund. Ett situationsanpassat ledarskap handlar bland annat om elevernas 

mognad, där lärarens ledarskap utgår ifrån att hjälpa eleven att utvecklas från inget ansvar till 

viljan och förmågan att ta eget ansvar över en uppgift (ibid, ss.161 – 162, 164).  

 

Något som har uppmärksammats av Caroline Hanneberg och Sophie Hedberg (2019) är att det 

inte alltid är lätt att vara ny som lärare och att man som nyexaminerad inte är utrustad med den 

kunskap som en erfaren lärare besitter (s.11). Att tillåta sig själv att prova sig fram i arbetet och 

att det tar tid att hitta sin ledarstil är två viktiga faktorer att ta till sig som ny lärare 

(ibid). Hanneberg och Hedberg (2019) framför även att en nyexaminerad lärare påverkas av 
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elevgruppen och vilken ledarstil som kommer användas i klassrummet samt att en bra ledare 

tillför arbetsro, trygghet hos eleverna och att läraren anammar den undervisning som bedrivs. 

Genom att bland annat vara en trygg ledare i klassrummet, ökar elevernas inlärning och 

arbetsmiljön blir mer uppskattad. Det handlar även om att som nyexaminerad lärare vara en 

tydlig ledare samt ha ordning och reda (ibid, s.93). Hanneberg och Hedberg (2019) nämner 

även professor Marcus Samuelsson (2008 se Hanneberg & Hedberg, 2019) som forskar inom 

ämnet ledarskap. Marcus Samuelsson menar bland annat att arbetet i klassrummet bör ske 

tillsammans med eleverna, vara förebyggande och att läraren bör ha en tillåtande miljö och 

allsidig undervisning för att uppnå ett bra ledarskap (ibid, s.110). Hanneberg och Hedberg 

(2019) framför nio tips på bra ledarskap, bland annat: "skapa en bra relation till dina elever", 

"var tydlig", "var konsekvent", "motverka störande beteenden" och "individanpassa". De lägger 

även betoning på att som nyexaminerad lärare analysera sitt ledarskap för 

förbättringsmöjligheter i klassrummet (ss. 97-101). 

3.4 Pedagogiskt ledarskap 

Det pedagogiska ledarskapet förekom redan under 1962:s grundskolereform och har därefter 

även figurerat i andra skolutredningar, som exempelvis 1970-talets SIA-utredning och 1990-

talets decentralisering (Skolverket, 2019). I en kvalitetsgranskning genomförd av 

Skolinspektionen år 2012 framförs det att pedagogiskt ledarskap innebär “att tolka målen samt 

beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för 

att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin 

utveckling” (Skolinspektionen, 2012:1, s.6).  

 

Att definiera pedagogiskt ledarskap kan uppfattas som problematiskt (Augustinsson, 2012, 

s.38). Pedagogik kan uppfattas som undervisningsmetoder och uppfostran medan ledarskap kan 

uppfattas som att leda följaren mot målet (ibid). Inom forskning om pedagogisk ledarskap 

förekommer direkt och indirekt ledarskap, bland annat i Monica Törnséns (2009) avhandling 

om framgångsrikt rektorsledarskap (s.25). Direkt ledarskap innebär att ledarskapet är tätt med 

undervisningen och klassrummet, medan indirekt pedagogiskt ledarskap är den ledarskap som 

exempelvis bedrivs av rektorer för att stödja den pedagogiska verksamheten i skolan 

(Skolverket, 2019).  
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 3.5 Kännetecken för ett gott ledarskap 

Enligt Alf B. Svensson (2008) har olika studier konstaterat att en bra ledare bland annat kan 

ställa krav på sig själv och andra, har gott självförtroende, är fokuserad på målet, skicklig i sitt 

yrkesområde, i den verbala uttrycksförmågan och är allmänt intelligent (s.9). Svensson (2008) 

menar även att det eftersträvansvärda ledarskapet har en avgörande faktor på vad för typ av 

ledare som tillämpas. Några av de traditionella ledarstilarna som kan tillämpas är enligt 

Svensson (2008): auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap, låt-gå ledarskap, starka och 

svaga ledare, produktion- och personinriktat ledarskap samt styrande och stödjande ledarskap. 

Dock framförs det att det inte endast går att tillämpa en specifik ledarstil i alla situationer, utan 

att situationsanpassat ledarskap är det bästa ledarskapet (ibid).  
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4. Forskningsöversikt 

Den tidigare forskning som behandlas i detta avsnitt handlar om nyexaminerade lärare, 

ledarskap och olika ledarstilar vilka är uppgift och elevorienterad, sutuationsanpassad, 

auktoritär, demokratisk och "låt-gå" samt karismatisk, transformell och transaktionell. 

Anledningen till att dessa ledarstilar valts ut är att under sökarbetet efter litteratur och forskning 

var dessa några av ledarstilarna som var återkommande, men också för att vi anser att dessa 

ledarstilar går att på ett eller annat sätt att koppla till läraryrket utifrån våra egna erfarenheter.  

4.1 Nyexaminerade lärare  

Att vara nyexaminerad lärare kan vara påfrestande då de inte är medvetna om ansvaret och den 

stora arbetsbelastningen (Paulin, 2007, s.41). Dock framförs det även i Arja Paulins (2007) 

doktorsavhandling, att de erfarenheter som skaffas under den första tiden har starkast påverkan 

på skapandet av läraridententiteten (Zeichner & Gore, 1990 se Paulin, 2007, s.39). Vid 

hantering av disciplin och klassrumssituationer menar Paulin (2007) att nyexaminerade lärare 

kan uppfatta detta som en svårighet, vilket även kan uppfattas som bristande i bland annat 

lärarnas ledarskap (Fransson & Morberg, 2001 se Paulin, 2007, s.42).  

 

Vidare framförs det att en nyexaminerad lärares första tid i yrket till stor del anses som en 

omtumlande och lärorik period och att det i många länder används ett så kallat mentorskap i 

skolorna för att hjälpa nyexaminerade lärare den första tiden (Britton m.fl. 2003 se Fransson, 

2006, s.23). Göran Fransson (2001) framför att klassrumssituationer och diciplin är något som 

är svårt för nyexaminerade lärare att handskas med, han menar vidare att detta kan ses som att 

ledarskapet brister (Fransson se Fransson & Moberg, 2001, s.196). Vidare framför han att nya 

lärare kan få det problematiskt att uppvisa sitt ledarskap och auktoritet samt visa hur de löser 

konflikter som nya i verksamheten (ibid, s.197).  

4.2 Ledarskap 

Bgereppet ledarskap har omdefinerats ett antal gånger över tid, framför Dan Lundgren (2018) i 

sin doktorsavhandling (s.9). Han hävdar att det finns flera typer av ledarskap, bland annat 

politiskt och organisatoriskt. När det förekommer en definition av ledarskap, handlar 

ledarskapet oftast om att ha inflytande på personer och/eller grupper för att skapa relationer, 

guida eller strukturera. Enligt Lundgren (2018) har ledarskapet olika betydelser beroende på 
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person och därför blir det komplicerat att definiera (ibid). Lundgren (2018) framför även att 

ledarskap kan uppfattas som en relation mellan följare och en ledare (ibid).  

 

Även makt kan ha flera definitioner (Engström, 2005, s. 25). En är den om makt som förmåga 

att medvetet påverka deltagarna (ibid). Att påverka deltagare innefattar även ledarskap (ibid, 

s.24), som också är en lärarroll (Granström, 2007, s.13), dock är ledarskap en relation som 

individen vinner snarare än en tilldelad position (Boström & Svantesson, 2007, s.128). Enligt 

forskaren Their (1995) innebär det som ledare att vilja bli bättre, stötta individer till att ta egna 

beslut samt ständigt lära sig (s.92). Their (1995) framför även att ledarstilar kan särskiljas 

genom att utgå från “faktorer såsom grundläggande attityder, förhållningssätt, 

beteendemönster etc., i det ledartekniska arbetet” (Their, 1995, s.92).  

4.3 Ledarstilar 

4.3.1 Uppgiftsorienterad och elevorienterad ledarstil 

En ofta uppmärksammad ledarskapsstudie har presenterats av Christer Stensmo (1997a). I 

korthet går den ut på klassrumsledarskap med syfte att jämföra och diskutera två fallstudier som 

utgår från observationer av två lärare (s.7). Stensmos (1997a) studie utgår från två ledarstilar, 

nämligen uppgifts- och elevorienterad ledarstil (ss.3-4). I de två ledarstilarna har Stensmo 

(1997a) kategoriserat utifrån fem olika begrepp: planering, kontroll, motivation, gruppering och 

individualisering (ibid).  

 

Lärarna i Stensmos (1997a) studie namnges A och B. Stensmo (1997a) upplevde att lärare A 

överensstämde med den uppgiftsorienterade ledarstilen och lärare B med den elevorienterade 

ledarstilen (ibid, ss.13, 19). Lärare A:s planering gjordes med hela klassen i fokus, beslut togs 

av henne som även var expert på vad eleverna behövde lära sig samt hur de borde bete sig i 

klassrummet. Läraren fastställde klassrumsreglerna då hon ansåg att eleverna inte var mogna 

nog för att ta större beslut. Stensmo (1997a) påstår att det var tydligt att lärare A bestämde då 

hon övervakade och influerade eleverna (ibid, s.13). I lärare A:s klassrum arbetade elever med 

samma typ av uppgift under lika lång tid, under tiden gick hon runt i klassrummet för att se så 

att eleverna gjorde som de skulle (ibid, ss.14-15). När det kom till individualisering och 

gruppering följde dock inte lärare A den uppgiftsorienterade ledarstilen, då de grupperingar 

som gjordes strävade mot sociala mål och individanpassning gjordes utifrån läroplanen (ibid, 

s.14). 



 

 13 

 

Till skillnad från lärare A, arbetade lärare B med att skapa en individuell planering  tillsammans 

med varje elev (ibid, s.19). Lärare B lade stor vikt på individanpassning och frågor om hur, var 

och när arbetet skulle utföras. En grundregel i B:s klassrum inom individualisering av inlärning 

och planering var att, efter elevernas genomförande av sin egen veckoplanering, bör eleverna 

även utvärdera sitt eget arbete (ibid, s.20). Stensmo (1997a) hävdar även att den elevorienterade 

ledarstilen innebär, för eleverna, eget ansvar vid inlärning, eget arbete, tid för genomförande av 

uppgift och kontrollering av egna prestationer. B ansåg att motivation kommer från insidan och 

skapas av elevernas nyfikenhet.  

 

B skapade tillfälliga gruppkonstellationer utifrån läroplanen, vilket innebar att alla elever skulle 

lära sig att samarbeta med varandra (ibid, s.21). B ansåg att endast eleverna var de som kunde 

kontrollera sitt egna beteende och därmed inte läraren (ibid, s.22). Vid individanpassning och 

motivation representerade lärare A och B lika synsätt. De båda utmanade eleverna, lät eleverna 

ha egna mål samt ansåg att elevernas motivationskälla var nyfikenheten och intresse. Lärare A 

fokuserade på att erhålla struktur samt ha en auktoritär ledarsyn, vilket innebär, enligt Stensmo 

(1997a), "the teacher teach" (ibid, s.23). Lärare B:s grundtanke var friheten att lära sig samt och 

ambitionen att hjälpa eleverna finna egen kunskap, vilket innebär "the teacher can´t teach" 

(Stensmo, 1997a, s.23). Dock framför Stensmo (1997a) även att lärare A och B varierade sin 

ledarstil, vilket innebar att de inte helt kunde representera ett sätt att leda (ibid, ss. 1- 32, 35-

36).  

4.3.2 Situationsanpassad ledarstil 

Framgångsrika ledare är ledare som besitter förmågan att anpassa sitt beteende utifrån situation 

(Vetter, Graf och Schemerhorn Jr, 1997, s.5). Daniel E Vetter, David Graf och John R 

Schemerhorn Jr (1997) presenterar Paul Hersey, grundaren av en situationsanpassad 

ledarskapsmodell som framför att det inte existerar någon specifik ledarstil för alla syften (ibid). 

Den situationsanpassade ledarstilen beror på mängden relationsinriktat beteende som ledaren 

erbjuder till följarna. Den mängd direktiv som ledaren beordrar samt mängden ansvar som 

följarna kan uppvisa har likaså en betydelse för en situationsanpassad ledarstil (ibid). Enligt 

Arne Maltén (2000) förklarar Hersey och Ken Blanchard situationsanpassat ledarskap som 

anpassning mellan person- samt uppgiftsorienterat ledarstil. Situationsanpassat ledarskap utgår 

från faktorer som påverkar situationen. Vad som avgör om en ledare är mer uppgiftsinriktad 
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eller en personinriktad ledare beror på erfarenheter, elevernas mognad,  kunskapsnivå, uppgift, 

gruppmiljö samt tid (Maltén, 2000, ss.72-73).  

4.3.3 Demokratisk, auktoritär och “låt-gå” ledarstil 

En auktoritär ledare är en ledare som styr sina följare, tar sällan råd från dem, tar alla initiativ 

och visar tydligt att hen är ledaren. En demokratisk ledare är hjälsam mot sina följare, arbetar 

tillsammans med aktiva följare som förväntas vilja ta ansvar, är med i planering, 

beslutsfattningar och genomförande av uppgifter. En låt-gå ledare är en passiv ledare som finns 

i närheten ifall följarna har frågor. Följarna får själva bestämma utan att ledaren lägger sig i 

(Maltén, 2000, s.63).  

 

Kurt Lewin, Ronald Lippitt och Ralph K Whites (1939) forskning består av serier olika 

experiment med syfte att bland annat studera om demokratiska grupper är mer sympatiska, men 

auktoritära grupper mer effektiva (s.271). Vid genomförande av första experimentet delade 

Lippitt upp 10-åriga pojkar i två grupper. Experimentet innebar att två vuxna ledare fick i 

uppdrag att turas om att leda det två grupperna utifrån auktoritär och dekomratisk ledarstil 

(ibid). Det resultat forskarna kom fram till var att gruppmedlemmarna med auktoritär ledare 

skapade ett aggressivt mönster mot varandra, de sökte efter ledarens uppmärksamhet samt såg 

sig underkastade till ledaren (ibid, s.277). I de demokratiska grupperna var 

gruppmedlemmarnas relation till ledaren befriad och de kände att de var på samma nivå. 

Samspelet var mer vänligt, spontant och medvetet (ibid).  

 

White och Lippitt (1939) har utfört ytterligare ett experiment i likhet med det ovan. Dock var 

skillnaderna att pojkarna in i fyra grupper, att det var fyra vuxna ledare som deltog och att det 

lades till en "låt-gå" ledarstil (ibid, s.272). De grupper med en demokratisk ledare togs besluten 

tillsammans genom diskussioner samt röstning. Den auktoritära ledaren hade redan förberett 

aktiviteter utan deltagarnas valmöjligheter. “Låt-gå” grupperna hade olika material framför sig 

som pojkarna skulle använda för att börja arbeta utan något inflytande från ledaren (ibid, s.274). 

Ett resultat visade att pojkarna i den auktoritära gruppen utvecklade ett mönster av aggressivitet 

mot varandra. Deras relation till ledaren handlade om undergivenhet eller om en konstant 

begäran av uppmärksamhet. I den demokratiska gruppen var pojkarna mer spontana, medvetna 

och vänliga och deras relation till ledaren var mer öppen (ibid, s.277). Pojkarna intervjuades 

individuellt i slutet av experimentet. Det resulterades i att pojkarna jämförde ledarrollerna med 

varandra. Pojkarna var eniga om att de inte tyckte om ledaren som var auktoritär. 19 av 20 
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pojkar tyckte om sin demokratiska ledare bättre än sin auktoritära ledare, de upplevde att den 

auktoritära ledaren var “för hård”. Den tjugonde pojken var son till en officer och tyckte därför 

om disciplin och den auktoritära ledaren (ibid, s.284).  

4.3.4 Karismatisk, transformell och transaktionell ledarstil 

Med en Karismatisk ledarstil definieras ledaren, enligt Jeroen Schepers, Martin Wetzels och 

Ko de Ruyter (2005) som självsäker, har en längtan efter makt samt bestämmer över sina följare 

(s.497). Peter G. Northouse (2010) förklarar att en karismatisk ledare agerar på ett unikt sätt 

som har en specifik påverkan på följarna. Northouse (2010) beskriver en sådan ledare som 

dominant, självsäker och vill inspirera andra (ibid, ss.173-174).  

 

Den med en transformell ledarstil fokuserar på personliga egenskaper för att bli en 

framgångsrik ledare. Schepers, Wetzels och Ruyter (2005) framför att den tranformella 

ledarstilen används för det mesta inom psykologi (s.497). Transformell ledarskap innebär att 

ledaren upplevs som en inspiration för att motivera genom att styra följarna så att de med livligt 

intresse accepterar utmaningar och uppdrag (Bass, 1985 se Schepers, Wetzels & Ruyter, 2005, 

s.498). Ledarens personliga utstrålning kan identifieras som ett beundransvärt uppförande 

vilket påverkar följarna på det sätt att de strävar efter att vilja identifieras på samma vis (Judge 

& Piccolo, 2004 se Schepers, Wetzels & Ruyter, 2005, s.497). Ledaren individanpassar samt är 

stimulerande genom att bland annat uppmuntra nya sätt att tänka (Avolio & Bass, 1988 se 

Schepers, Wetzels & Ruyter, 2005, ss.497-498). Peter G. Northouse (2010) beskriver att 

transformell ledarstil är lämpad för människor som önskar bli inspirerade (s.171).  

 

Transformell ledarstil innebär att behandla andra som de själva önskar bli behandlade samt 

tillfredsställa följarnas behov. En transformell ledare upprätthåller en god relation med sina 

följare (ibid, ss.171 – 172). Transaktionella ledarstil innebär att ledaren utgår från villkorliga 

belöningar. Dessa belöningar sker när deltagarna följer de regler, mål, normer som finns samt 

presterar under arbete (Howell & Avolio, 1993 se Schepers, Wetzels & Ruyter, 2005, s.498). 

En transaktionell ledare agerar när något går fel, prestationen inte är tillräckligt bra eller när 

misstag görs (Schepers, Wetzels & Ruyter, 2005, s.498).  
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5. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa nyexaminerade lågstadielärares upplevelser om ledarskap i 

klassrummet. Ledarskap i klassrummet omfattar bland annat vilka ledarstilar som lärarna 

upplever att de använder. Denna studie utgår från Stensmos (1997b) definition av uppgifts- 

och elevorienterad ledarstil samt Maltens (2000) definition av ledardimensionerna 

målinriktad, relationsinriktad och situationsinriktad.  

Utifrån studiens syfte har följande frågor formulerats:  

 
1. Vilka ledarkompetenser anser de nyexaminerade lågstadielärarna är viktiga?  

 

2. Vilka möjligheter och utmaningar upplever de nyexaminerade lågstadielärarna med 
sin första tid som ledare i klassrummet? 

 
 

3. Vilken eller vilka slags ledarstilar kan kopplas med de nyexaminerade 
lågstadielärarnas upplevelser med arbetet i klassrummet?  

 
 



 

 17 

6. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Då ledarskap omfattar ett brett 

område inom olika verksamheter har vi valt att utgå från ledarskap i klassrummet, 

ledarkompetens, pedagogiskt ledarskap av Arne Matlén samt elevorienterad- och 

uppgiftsorienterad ledarstil av Christer Stensmo som studiens teoretiska utgångspunkter. I 

forskningsöversikten presenteras en fallstudie av Stensmo (1997a) där han utgår från de två 

ledarstilarna elev- och uppgiftsorienterad. Här nedan presenteras Stensmos (1997b) definitioner 

av ledarstilarna för att använda dem som ett analysverktyg.  

6.1 Ledarskap i klassrummet 

Ledarskap handlar om att ge plats för lärande (Samuelsson, 2008, s.69). Att arbeta proaktivt i 

klassrummet har betydelse för hur medvetna eleverna blir om vad som förväntas av dem, 

exempelvis vilka regler som finns i klassrummet. Genom detta arbetssätt framför 

ledarskapsforskaren Marcus Samuelsson (2008) är ett sätt för läraren att visa en professionell 

och kompetent roll i klassrummet (ibid, ss.69-70). Över tid har synen på ledarskap i 

klassrummet förändrats. Hur ett bra klassrumsledarskap utövas och hur bra utbildning som ges 

ut inom ämnet är också något som varierat. Enligt Samuelsson (2017) handlar idag ett bra 

ledarskap i klassrummet om förebyggande principer som innebär att vägleda eleverna så att en 

produktiv klassrumsmiljö kan skapas och bevaras (s.33). Ledarskap i klassrummet handlar även 

om att hålla ordning och reda innan själva undervisningen kan bedrivas. Samuelsson (2017) 

nämner två amerikanska forskare, Carolyn Evertson och Carol Weinstein som forskar kring 

ledarskap i klassrummet, de menar att ledarskap i klassrummet handlar om de åtgärder som en 

lärare gör så att en bra miljö i klassrummet kan upprätthållas. Ett tillåtande klimat i klassrummet 

gör även att eleverna "kan delta i meningsfull akademisk utbildning samt öka elevernas sociala 

utveckling" (Samuelsson, 2017, s.34). För att förebygga ordning och reda i klassrummet behövs 

det även att läraren har goda relationer till sina elever (ibid, s.65).  

 

Till skillnad från Samuelsson (2017) hävdar Granström (2007) att en lärare behöver handskas 

med fler roller i klassrummet, vilka är ledarskap och lärarskap (ibid, s.13). Enligt Granström 

(2007) kan ledarskap i klassrummet innefatta både vetande om grupprocesser och 

klassrumsinteraktion samt skicklighet om att kunna hantera dessa (ibid, s.17). Lärares ledarskap 

bör i så hög grad som möjligt baseras på kunskap om de händelseförlopp som hör ihop med 
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olika arbetsformer, alltså helklassundervisning, grupparbete eller individuellt arbete och visa 

på syftet med val av arbetsform för eleverna (ibid, s.30). Med lärarskap menas att läraren har 

ämneskunskap och en förmåga att kunna föra vidare kunskap och färdigheter till eleverna. 

Genom Granströms (2007) definitioner av lärarskap och ledarskap i klassrummet menar han 

vidare att det finns lärare som har ett bra eller dåligt sätt att lära ut samt lärare som är bra eller 

dåliga på att organisera skolverksamheten (ibid, s.17). “Ett professionellt ledarskap i 

klassrummet bygger på att man vet vad man gör!” (Granström, 2007, s.30).  

 

I likhet med Samuelsson (2008) framför Stensmo (1997) att ledarskap i klassrummet handlar 

om vilka sätt läraren kan använda sig av för att förebygga och åtgärda en elevs beteende som 

påverkar undervisningen (s.7). Boström och Svantesson (2007) menar även att det inte finns 

något fast uttryck för ett lyckat och förebyggande ledarskap, de anser att ledarskap inte är en 

position som är given, snarare en relation som erhålls när elevens tilltro ges. Genom att utforma, 

bibehålla och förbättra bra relationer med eleverna menar Boström och Svantesson (2007) är 

något som alla lärare säkert vill "att bli lärare är en process som aldrig tar slut" (Boström & 

Svantesson, 2007, ss.126, 128 – 129).   

6.2 Ledarkompetens  

En lärare behöver ha tre typer av kompetenser för att genomföra sitt arbete i klassrummet, detta 

är något som framförs i en forskningssammanställnig av Christer Stensmo (1995, s.2). En av 

dessa kompetenser är ledarkompetens som denna studie bland annat har fokuserat på (ibid). 

Lärarens ledarkompetens handlar om att läraren har kunskap om och färdigheter i att leda och 

organisera olika slags skolverksamheter, till exempel i klassrummet (Stensmo, 2000, s.9). Även 

Lena Boström och Ingemar Svantesson (2007) menar att lärare ska ha kunskap i att anamma 

både en didaktisk kompetens och ledarskapskompetens i klassrummet, då lärarens uppgift är att 

leda, undervisa, organisera, motivera, uppmuntra, sätta gränser, hantera konflikter och inspirera 

samt instruera. Läraren är den viktigaste faktorn när det handlar om elevernas motivation. Det 

är inte lätt som lärare att få ett lyckat och förebyggande ledarskap, däremot är en viktig del att 

anpassa ledarskapet, utifrån situation och individ (ibid, s.126).   

6.3 Pedagogiskt ledarskap av Arne Maltén  

Enligt Arne Maltén (2000) är det pedagogiska ledarskapet en förening av olika ledarfunktioner 

som är i rörelse och förändringsbart (s.170). Maltén (2000) delar in det pedagogiska ledarskapet 
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i fem ledardimensioner vilka är mål, relationer, förnyelse, situation och etik (ibid). Denna studie 

kommer endast att behandla tre av dessa ledardimensioner vilka är mål, relation och situation. 

Detta urval genomförs då dessa tre dimensionerna är aktuella i förhållande till de två ledarstilar 

vi valt att utgå ifrån.  

 

Den målinriktade ledardimensionen utgår från att ledaren är fokuserad på att uppnå mål, styra 

och utvärdera samt att delegera ansvar till sina följare. Med en målinriktad ledare ökar följarnas 

engagemang och motivation, då ledarens fokus ligger på att utvärdera och att följa upp 

resultatet. Den målinriktade ledaren förväntas att följa sitt ansvar som ledare och följa resultatet 

samt vara tydlig och få följarna att bli medvetna om mål och visioner (ibid, ss.171-172). Den 

relationsinriktade ledardimensionen utgår från att ledarens fokus är på människan och att alla 

ska känna frihet att ta ansvar, veta att man behövs samt att använda gruppens samarbetsförmåga. 

En relationsinriktad ledare behöver samverka på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. 

Individen ska bland annat uppleva trygghet och stöd samt känna sig delaktig i gruppen och 

uppleva sig bidra med utveckling och att organisationen uppfyller sitt mål (ibid, ss.177-

178). Enligt den situationsinriktade ledardimensionen går det inte att utgå från endast 

målinriktad eller relationsinriktad ledardimension, utan den situationsinriktade 

ledardimensionen utgår från ett situationsanpassat ledarskap. För att välja vilken 

ledardimension är lämpligast, utgår ledaren från vad för typ av uppgift arbetet utgår från, 

svårighetsgraden, mognad, följarnas kompetens och innovationsbenägenhet (ibid, s.185). 

6.4 Elevorienterad och uppgiftsorienterad ledarstil av Christer Stensmo 

Stensmo (1997b) har definierat hur en uppgiftsorienterad ledarstil kan uttryckas i klassrummet. 

Läraren förlitar sig på sitt eget kunnande och har hela klassen i fokus vid planering. Läraren 

bedömer elevernas prestationer och har kontroll så att ordning kan upprätthållas. Eleverna blir 

motiverade med hjälp av läraren så att de kan vara aktiva. Eleverna arbetar med samma typ av 

uppgifter och elever som bli klara snabbt arbetar med andra uppgifter för att vänta in de andra 

eleverna. Läraren formar grupper utifrån ämne och kunskap (ibid, ss.3-4).  

 

Elevorienterad ledarstil definierar Stensmo (1997b) som att läraren har, i sin planering, den 

enskilde eleven i fokus och fungerar som en vägledare för eleven, som ska utifrån sina behov 

själv sätta sina mål och planera. Eleven bedömer även sina egna prestationer samt arbetar 

individanpassat med uppgifter och i sin egen takt. Läraren räknar med att eleverna tar sitt eget 
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ansvar och har kontroll så att ordning i klassrummet kan upprätthållas. Eleverna motiveras 

genom deras egna nyfikenhet och aktivitet. När läraren sätter ihop grupper görs det utifrån vad 

det är för uppgift och elevernas intressen (ss.3-4).  
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7. Metod 

7.1 Litteratursökning 

Urval av litteratur genomfördes via sökningar på internet, där användandes specifika begrepp 

eller nyckelord som var relevanta för studien, exempelvis genomfördes sökningar via ERIC - 

Education Resources Information Center och Libris - Nationella bibliotekssystem. Några av 

sökorden var ledarskap, leadership, nyexaminerade lärare, ledarskap i klassrummet och 

ledarstilar. Vi sökte efter  litteratur via Uppsala universitetsbiblioteket och kunde hitta 

doktorsavhandlingar och böcker kring studiens relevans. Vi sökte även efter andra 

examensarbeten via portalen DIVA på internet för att hitta inspiration till vår egen studie.  

7.2 Intervjuer som metod och analysmetod 

I denna studie valdes att genomföra åtta är halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det inte finns några generella regler för hur en intervju ska 

genomföras, men att med hjälp av olika tekniker kan genomförande av en intervju ske på ett 

bra sätt (ibid, s.165). En intervju kan liknas med ett vardagssamtal men att samtalet har en viss 

struktur och syfte. Intervjuaren leder samtalet och intervjupersonen bidrar med sin kunskap 

inom ämnet. Intervjun sker även mellan två personer som delar samma intressen om ämnet 

(ibid, ss.18-19). Som tidigare nämnt genomfördes studien med halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer vilket innebär att vi ställt samma frågor till intervjupersonerna, intervjufrågorna har 

testats och omformullerats för att på bästa sätt få frågorna formade för studiens syfte, följdfrågor 

har ställs och intervjuerna tog ungeför lika lång tid att genomföra. Att studien är 

halvstrukturerad innebär även att intervjufrågorna varken är öppna eller stängda, vilket innebär 

att intervjufrågorna inte har något givet svar men följer ett specifikt tema (Gillham, 2008, 

s.103).  

 

Intervjufrågorna formades utifrån de teoretiska utgångspunkterna samt utifrån syfte och 

frågeställningar. En tidsplan fanns vilket innebar möjlighet till att synliggöra vad som behövde 

göras inför varje vecka. Det genomfördes en testintervju i syfte att få möjlighet till 

omformulering av vissa intervjufrågor samt skapa nya. Efter testintervjun valde författarna att 

omformulera några av intervjufårgorna samt tillkom nya intervjufrågor. De nya 

intervjufrågorna mailades även till testpersonen. Genom att genomföra en kvalitativ intervju 

kan det ställas enkla och raka frågor till intervjupersonerna som i sin tur kan erbjuda svar med 
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mycket innehåll (Trost, 2010,  s.25). Det vill säga att det är en strukturerad intervju om det som 

studien handlar om, med öppna frågor utan svarsalternativ (ibid, s.42). Trost (2010) menar att 

det finns tre stycken steg att följa i genomförande av en kvalitativ studie. Det första steget 

behandlar det insamlade datamaterialet och det andra steget behandlar hur analysen 

av datamaterialet genomförts och det tredje steget behandlar hur tolkningar utifrån analysen 

genomförts (ibid, s.29). Denna studie har utgått från dessa tre steg.  

 

Intervjuerna genomfördes både på lärarnas arbetsplatser och via videosamtal. Varje intervju 

spelades in. Anledningen till att vi inte kunde besöka alla lärare på deras arbetsplatser att några 

lärare inte hade tillräckligt med tid att avvara oss, så några av intervjuerna genomfördes via 

videosamtal, som var bekvämt både för intervjupersonen och för oss. Genom ett videosamtal 

ges möjlighet att ha ett samtal oavsett var man befinner sig (Bell, 2016, ss.198-199). För att 

komma ihåg vad som sagts under en intervju kan användandet av ljudinspelning vara effektivt. 

En ljudinspelning gav möjlighet att lyssna flera gånger på vad en intervjuperson sagt, detta 

gjorde att analysen samt citaten blev korrekta och att en tydlig sammanfattning av vad varje 

person sagt var genomförbar. Detta betydde även att under varje intervju gavs all koncentration 

till intervjupersonen (Bell, 2016, s.197). Det inspelade materialet sparades för transkribering. 

Det inspelade materialet fördelades mellan oss, därefter lyssnade alla intervjuer in och skrevs 

ned ordagrant. Vi valde att transkribera all det insamlade materialet som därefter skrevs ut i 

pappersformat för att enklare kunna analysera materialet tillsammans. Efter att 

transkriberingarna analyserats gjordes ett urval och det som ansågs vara orelevant uteslöt vi 

från studien. Med den relevanta empirin som inte uteslöts kunde ett resultat skrivas fram.  

 

Johansson och Svedner (2006) beskriver tre stycken metoder för bearbetning av intervjusvar. 

Vi har i vår studie använt oss av metoden inriktning på uppfattningarna som handlar om att 

läsa igenom alla intervjusvar från intervjuerna ett flertal gånger och leta efter olika teman att 

placera in svaren i. När liknande svar hittats från intervjuerna som berör samma saker, placeras 

de svaren in i ett och samma tema. Sedan fortsätter bearbetningen av intervjusvaren på samma 

sätt tills det finns teman som passar med alla intervjusvar (s. 49). För att hitta teman strök vi 

under nyckelord. Vi valde denna metod då alla intervjupersoner har lika erfarenheter då de är 

nyexaminerade lärare som tog examen 2019 från Uppsala universitet (s.53).  

 

När en sammanställning av alla teman genomförts valde vi att använda varje tema som en 

kategori i vår analys. De sex teman som upptäktes är ledarskap, ledarstil, möjligheter och 
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utmaningar, läraren eller eleven som ledare, motivation, individ- eller gruppfokus. För att 

analysera och tolka det insamlade material har vi använt oss av vår teoretiska utgångspunkt som 

verktyg. Studiens teoretiska utgångspunkter är ledarskap i klassrummet, ledarkompetens, 

pedagogiskt ledarskap och elevorienterad och uppgiftsorienterad ledarstil.  

7.3 Etiska aspekter 

Innan varje intervju mailade författarna information till varje deltagande lärare. Informationen 

behandlade information om studiens syfte samt deltagarnas villkor. Det informerades även om 

att deltagande av studien var frivillig, att lärarna kunde avbryta sin medverkan av studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Tillsammans med information om studien, mailade författarna ett 

samtyckeskrav, med syfte att de deltagande lärarna fick godkänna sin medverkan i studien (ibid, 

s.9). Studien följer även konfidentialitetskravet vilket innebär att lärarna är anonyma samt att 

deras personuppgifter inte kan ta del av någon obehörig (ibid, s.12). Studiens  insamlade data 

användes endast i forskningssyfte (ibid, s.14).  

7.4 Urval 

Studiens författare valde att intervjua åtta nyexaminerade lärare som en av dem är bekant med, 

detta effektiviserade arbetet och troligtvis gav författarna fler personer att intervjua. Att en av 

författarna är bekant med intervjupersonerna anses inte påverka studiens resultat, då 

intervjufrågorna formades utifrån den första tiden som nyexaminerad lågstadielärare samt 

utifrån den teoretiska utgångspunkten ledarskap i klassrummet, pedagogiskt ledarskap och två 

ledarstilar, därför har det ingen betydelse om någon av författarna är bekant med 

intervjupersonerna.  

 

Om intervjuerna genomförts med andra nyexaminerade lågstadielärare, finns möjlighet att 

resultatet kan likna det resultat som presenteras i studien. De elva nyexaminerade lärarna valdes 

ut utifrån en deltagarlista via Uppsala universitet studentportal, därefter  kontaktades de via 

sociala medier. När lärarna beviljat deltagande i studien skickades information samt samtycke 

ut via mail, därefter fortsatte kontakten via sociala medier då även det effektiviserade arbetet. 

Studiens författare kom överens med intervjupersonerna om var och när intervjuerna skulle 

genomföras.  Då lärarna är anonyma i denna studie kommer de inte att presenteras med sina 

riktiga namn. Nedan presenteras de anonyma lärarna och korta fakta om dem.  
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7.4.1 Presentation av lärarna  
 

Maja 

Maja är klasslärare för årskurs 1 med 24 elever. Hon anser att den första tiden som 

nyexaminerad lärare har varit en intensiv period samt att det är tufft att ta över en årskurs mitt 

i terminen då eleverna är inlärda av en annan lärare. Läraren uttrycker även att den arbetat 

många sena kvällar, då det varit stressigt att hinna med. Men och andra sidan menar Maja att 

den andra terminen känns bättre och att då själv vara den som sätter gränser och vilken grund 

den vill stå på, därefter kommer rutinerna. Majas erfarenheter kring ledarskap sedan tidigare är 

att hen arbetat på förskola och fritids samt att det finns lärare i familjen, detta anser hon är en 

fördel för ledarskapet den anammar i klassrummet som nyexaminerad. Maja hade tillgång till 

mentor och menar att hon “puschade väldigt mycket för det”. Mentorn har hjälpt henne kring 

planering av ämnena och hur många timmar hon ska lägga på allt.  

 

Anna 

Anna är klasslärare i en årskurs 1 tillsammans med 19 elever. Hon har haft tillgång till mentor. 

Anna förklarar att första tiden som lärare upplevs som tuff då det har inneburit mycket 

självständigt arbete, sena kvällar, mycket tid åt planering samt att lära känna eleverna. Första 

tiden var även tuff på grund av att hon började att arbeta mitt i ett läsår, vilket innebar att 

planeringen redan är gjord. De erfarenheter som hon har sedan tidigare var olika yrken med 

ledarposition som exempelvis reseledare.  

 

Sofia 

Sofia är klasslärare i en förskoleklass med 23 elever. Hennes första tid som lärare anses som 

bra men att det är mycket att göra, mer än vad man kan tro, förklarar hon. Sofia har haft tillgång 

till mentor vilket hjälpt inför planering. Hennes tidigare erfarenheter är ledarskapskursen och 

praktik och ledarskapsroller i andra yrken.  

 

Agnes 

Agnes är klasslärare i en årskurs 2 med 22 elever. Första tiden som nyexaminerad lärare anser 

hon som stressig men lärorik. Agnes har haft tillgång till mentor, men att de sällan träffas. 

Istället kommer stödet från kollegor. Agnes har ledarerfarenheter från andra yrken. 
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Amanda 

Amanda är klasslärare för årskurs 2 med 19 elever. Hon anser att den första tiden som 

nyexaminerad lärare har, av olika anledningar, inneburit väldigt mycket ansvar och mycket 

arbete. De erfarenheterna hon har kring ledarskap sedan tidigare är från olika yrken där hon 

bland annat utbildat personal och varit gympaledare. Amanda har haft tillgång till sin mentor 

under termin två, men med enbart två samtal. 

 

Linda 

Linda är klasslärare i en årskurs 1 med 26 elever. Linda har upplevt första tiden som lärare tuff 

och jobbig, dock har andra terminen varit bättre. Hon har haft tillgång till mentor, men också 

behövt söka sig till rektor och speciallärare. Linda har tidigare ledarerfarenheter från att ha 

arbetat på skola som, både som ansvarig på fritids och varit ledare för barnkör. 

 

Olivia 

Olivia är klasslärare för förskoleklass med 25 elever. Hon anser att den första tiden som 

nyexaminerad lärare har varit stressig, då hon arbetade självständigt med planering. Under 

termin två menar Olivia att tillgången till mentor fanns betydligt mer samt kollegor i arbetslaget. 

Hennes tidigare erfarenheter kring ledarskap är ledarskapskursen från Uppsala universitet, 

grundlärarprogrammet F-3, som hon minns mycket av. 

 

Louise 

Louise är klasslärare i en årskurs 3 med 24 elever. Hon beskriver sin första tid som lärare som 

tuff samt svårt att hinna med. Louise har haft tillgång till mentor. Louise har inga erfarenheter.  

7.5 Validitet och reliabilitet  

Bell (2016) menar att oavsett vilken typ av metod som används för att samla in material, behövs 

ett kritiskt förhållningssätt för att besluta hur trovärdigt och valid materialet är som samlats in 

(s.133). Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) hävdar att reliabilitet behandlar 

forskningsstudiens resultat och om resultatet går att lita på (s. 295). Kvale och Brinkmann 

(2014) förklarar att reliabilitet handlar om andra forskare kan genomföra forskningen igen och 

framställa sina forskningsresultat vid en annan tidpunkt.  

Likt Kvale och Brinkmann (2014) förklarar Bell (2016) att för att något ska vara reliabelt krävs 

att metoden ger ett likvärdigt resultat även om det utförs av en annan person vid olika tillfällen 
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(Bell, 2016, s. 133). Validitet, handlar däremot om det undersökta mäter det som syftar till att 

mäta (Bell, 2016, s.134).  Kvale och Brinkmann (2014) förklarar validitet som "styrkan i ett 

yttrande" och att validitet innebär "om en metod undersöker vad den påstås undersöka" (s.296). 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar även att validitet som en del av hela forskningsprocessen 

(ibid, s. 297).   

 

Vår studie kan ses som reliabel då vi valt att använda oss av halvstukturerade kvalitativa 

intervjuer, vilket bland annat innebär att studiens intervjufrågor inte har något givet svar men 

följer ett specifikt tema (Gillham, 2008, s.103). Detta medför att studien går att utföra igen med 

andra intervjupersoner vid en annan tidpunkt. Reliabiliteten kan möjligtvis även kritiseras som 

svag eftersom olika lärare kan ge olika svar under en sådan intervju. Samtidigt finns generella 

drag som sannolikt är återkommande bland lärare i allmänhet, relaterade till att vara ny i sin 

roll och i upplevelser av exempelvis stress. Mot den bakrunden kan studien betecknas som 

valid. Då studiens syfte och forskningsfrågor går att besvara med hjälp av intervju som metod, 

mäter studien det som den är tänkt att mäta och intervjufrågorna är formade efter studiens syfte 

och forskningsfrågor och bidrar därmed till att studien är valid.  

7.6 Reflektion om metod 

En intervju erbjuder att intervjuaren får möjlighet att ställa följdfrågor som möjligen kan dyka 

upp och en intervju kan även bli inspelad vilket medför intervjuarens möjlighet att lyssna flera 

gånger och inte missa något som kan vara viktigt. Däremot kan intervjupersonerna välja att inte 

nämna sådant som kan vara viktigt och de som intervjuar får då endast tillgång till den 

information som de intervjuade nämner. Intervjupersonerna kan även nämna sådant som inte är 

relevant för studien, vilket gör att transkriberingsarbetet tar lång tid. Bell (2016) menar att 

intervjumetod är en anpassbarhet. Hon menar vidare att en intervju erbjuder sådant som inte en 

enkät kan, exempelvis att känslor kan synliggöras på ett annat sätt samt att följdfrågor går att 

ställa. Samtidigt menar Bell (2016) att intervjuer tar lång tid och att det ofta inte finns utrymme 

för tillräckligt många intervjuer (ss.189-190). Andra svårigheter intervju som metod kan 

medföra är att de som intervjuat inte kan kontrollera om det som den intervjuade personen sagt, 

stämmer med hur den praktiserar i verkligheten (Johansson & Svedner, 2006, s.42).  

 

Utfrån resulatet går det att se att lärarna hade svårt att svara på studiens andra forskningsfråga 

som behandlade möjligheter och utmaningar med sin första tid som ledare i klassrummet.  
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Utifrån resultatet visas att det var svårt att tolka om de nyexaminerade lågstadielärarna svarar 

på frågan om möjligheter och utmaningar med sitt ledarskap som nyexaminerad lågstadielärare 

eller möjligheter och utmaningar som endast nyexaminerad lågstadielärare. Det kan ifrågasättas 

om det är studiens intervjufrågor som har formulerats oklart och därmed fått svårtolkade svar 

från intervjupersonerna. Exempelvis intervjufrågan vad tror du det finns för möjligheter 

respektive utmaningar med ditt ledarskap som nyexaminerad lärare? På denna fråga svarade 

Linda att hon anser att hon bidrar med ny energi, nytt sätt att se på saker och tron på att allt 

löser sig. Vid analys av intervjuerna är det svårt att tolka om hennes svar avser hennes 

möjligheter och utmaningar med ledarskapet som nyexaminerad eller om det avser möjligheter 

och utmaningar som enbart nyexaminerad. Liknande svar fick vi från Louise som anser att en 

möjlighet med hennes ledarskap som nyexaminerad lågstadielärare är att hon är ambitiös. Detta 

kan diskuteras om det verkligen går att koppla till ledarskap.  

 

Andra oklarheter utifrån intervjuerna är att lärarna delvis gav svårtolkade svar som berör den 

tredje forskningsfrågan om ledarstil i klassrummet. Exempelvis intervjufråga är det du som ser 

till så att det är ordning i klassrummet eller vet eleverna vad som förväntas av dem? På denna 

fråga svarade Anna att hon är den som ser till så att det är ordning i klassrummet samtidigt som 

hon framför att eleverna vet vad som förväntas av dem. Detta blir oklart då hon ger två olika 

svar. Likaså Maja som hävdar att hon ser till så att det är ordning i klassrummet men att eleverna 

"innerst inne" vet vad som förväntas av dem.  

 

7.7 Arbetsfördelning 

Författarna valde att arbeta tillsammans med alla delar av studien, förutom avsnittet om tidigare 

forskning som delats upp. Therése Bjurlerstam har varit huvudförfattare för avsnittet om 

nyexaminerade lärare och ledarskap. Frida Bägerfeldt har varit huvudförfattare för avsnittet 

om ledarstilar.  Trots att författarna har haft huvudansvaret för en del var, bearbetades alla delar 

tillsammans. Författarna valde även att dela upp det inspelade materialet från intervjuerna och 

arbetade med hälften av transkriberingarna. Resterande delar valde författarna att skriva 

tillsammans.   
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8. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med de åtta nyexaminerade lågstadielärarna 

utifrån Johansson och Svedners (2006) metod inriktning på uppfattningarna (s.49), som 

beskrivits utförligt i metodavsnittet. De teman som lyfts fram ur det transkriberade 

intervjumaterialet är ledarskap, ledarstil, möjligheter och utmaningar, läraren eller eleven som 

ledare, motivation och individen eller gruppen i fokus. Dessa teman presenteras i rubrikerna 

nedan med vad varje lärare svarat under intervjuerna. Som även nämts tidigare i metodavsnittet 

presenteras lärarna anonymt.  

8.1 Ledarskap  

Utifrån temat ledarskap anser Maja att ledarskap innebär att vara en förebild och ha förmågan 

att individanpassa för att alla elever ska ha samma förutsättning att nå målen. Ledarskap innebär 

även att utbilda, undervisa, visa vägen och hjälpa eleverna att utvecklas tillägger hon. Maja 

anser att vara pedagogisk, positiv, flexibel, bestämd men snäll, strukturerad och prioritera 

relationer är viktiga kompetenser att ha som ledare. Ledarskap i klassrummet för Maja innebär 

att vara förebild och en ledare för eleverna. Efter ett år som lärare anser Maja att hon känner sig 

säkrare i sin roll som ledare.  

 

Ledarskap för Anna innebär att ha en ledarroll så att eleverna respekterar läraren och har tilltro. 

Hon anser även att ledarskap innebär att leda i alla situationer, sätta gränser samt vara 

konsekvent. De kompetenser som Anna anser är viktigast som ledare är att vara demokratisk, 

ha goda ämneskunskaper, vara strukturerad, förmågan att kommunicera och vara stresstålig. 

Ledarskap i klassrummet innebär, enligt Anna att hantera alla situationer, att fånga elevernas 

intresse, att individanpassa samt att vara en ledare som eleverna respekterar. Anna anser sig 

även vara en lugn ledare. Anna känner sig säker i sin ledarroll efter ett år som lärare.  

 

Agnes anser att ledarskap innebär att visa eleverna vägen samt stöttar dem när de behöver. De 

viktigaste ledarkompetenserna som Agnes framförde är trygg, tydlig, strukturerad, 

kommunikativ, pedagogisk, professionell och flexibel. Enligt Agnes innebär ledarskap i 

klassrummet att skapa goda relationer, motivera, stötta och uppmuntra. Hon har arbetat 

intensivt med att skapa relationer till eleverna. Agnes hävdar att hon känner sig säker i sin 

ledarroll efter ett år som lärare.  
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Louise anser att ledarskap är flerfaseterat. Hon anser att ledarskap är att vara auktoritär, 

inkännande, ha förmågan att ibland vara kort, kunna vänta ut. Hon tillägger även att ledarskap 

innebär att ha en hög specialkompetens som handlar om att anpassa efter grupp och situation. 

De kompetenser som Louise anser är viktigt som ledare är att tro på sig själv, vara konsekvent, 

förstå vad ledarskap innebär och barns beteende, goda ämneskunskaper vilket medför att läraren 

känner sig trygg i sin roll. Enligt Louise innebär ledarskap i klassrummet att leda med föredöme 

genom att vara tydlig med vad som krävs, få respekt och acceptans. Ledarskap i klassrummet 

innebär även att finnas till hands för eleverna, tro på dem, reda ut konflikter och visa vad som 

är rätt och fel. Louise känner sig säker i sin ledarroll efter ett år som lärare “jag har fått anpassa 

mitt ledarskap så att det ska passa barn”.  

 

Enligt Amanda är ledarskap A och O, hon menar att ledarskapet behöver fungera i klassrummet 

för att ha en fungerande elevgrupp. Utan ledarskapet hos läraren får elevernas lärande och 

kunskapsutveckling konsekvenser. Amanda anser att kompetenser som flexibel, lyhörd, tydlig 

och trygg i själv själv är viktiga att ha som ledare. En förmåga att skapa goda relationer är även 

något Amanda anser som viktig kompetens hos en lärare som ledare. Amanda har rutiner, 

struktur och förväntningar. Hon försöker även skapa goda relationer med eleverna samt vara 

personlig och varm. Amanda menar även att ledarskapet i klassrummet innebär trygghet, 

tydlighet och att ha goda relationer till eleverna. Efter ett år som lärare känner sig Amanda mer 

säker i sin ledarroll nu än innan och menar att fokus bör ligga främst på att skapa relationer, 

samvaro och trivsel i början när man ska leda en grupp, eftersom att uppgift, mål och resultat 

kommer av sig självt “det man sår får man sedan skörda”.  

 

Enligt Sofia handlar ledarskap om att leda en grupp och att skapa struktur. Hon menar även att 

eleverna har förtroende för henne som ledare. Trygghet hos eleverna är också något Sofia tycker 

är ledarskap för henne som lärare. Kompetenser som struktur, konsekvent, tydlig, 

trygghetsgivande, självsäker, allert, planerad och samspel mellan kroppsspråk och verbalt språk 

är viktiga för Sofia som ledare i klassrummet. Efter ett år som lärare känner sig Sofia mer säker 

nu i sin ledarroll och menar att man utvecklas hela tiden. I hennes klassrum är rutiner viktigt 

samt att försöka ha samma förhållningssätt.  

 

Enligt Linda handlar ledarskap om att skapa relationer för att få förtroende av eleverna, när man 

skapat det anser Linda att eleverna lyssnar och kan ta till sig undervisningen och få vägledning 

i skolan. Kompetenser Linda tycker är viktiga som ledare är att man kan vara igenkännande, 
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tydlig, relationsorienterad och tålmodig. I klassrummet försöker Linda vara oavsett ämne och 

innehåll tydlig, men även konsekvent och igenkännande är viktigt att vara i klassrummet för att 

få med sig alla elever och att de ska känna sig trygga. Efter ett år som lärare känner sig Linda 

mer säker nu i sin ledarroll och menar att när man bygger relationer med eleverna blir hon själv 

trygg i sin ledarroll. 

 

Enligt Olivia handlar ledarskap om att vara den ledande vuxna i klassrummet, den som tar 

kommandot och får respekt. Detta får Olivia genom att ha kunskap, visa omtanke och vara 

tydlig. “Ramar och kramar” är ett uttryck Olivia själv använder för att beskriva ledarskap för 

henne som lärare. Andra kompetenser som Oliva anser viktiga som ledare är förmågan att 

avgöra när man behöver vara hård och principfast men samtidigt kunna släppa lite på 

“tyglarna”. Att lyssna och se eleverna är andra kompetenser Olivia tycker är viktiga. 

Ledarskapet i klassrummet tycker Olivia handlar om att hon ska kunna röra sig i klassrummet 

och agera vid vilket plats som helst men att eleverna ska kunna ge samma respekt och lyssna 

till Olivia. Olivia tycker att ledarskapet ska tillhöra henne snarare än att ledarskapet ska vara 

låst till en specifik plats som exempelvis framme vid tavlan. Efter ett år som lärare tycker Olivia 

att hon känner sig mer trygg i sin ledarroll än innan och vet mer vem hon är i klassrummet nu. 

8.2 Ledarstil 

Utifrån temat ledarstil anser Maja även att relationer till eleverna är viktigare än kunskap, 

eftersom att kunskap kan man ta ikapp. Majas mål är att vara relationsinriktad men menar dock 

att hon använder sig av både relationer, samvaro och trivsel samt uppgift, mål och arbetsresultat. 

Hon menar att: “det är nog olika från lektion till lektion”, "jag kanske är lite blandad”. Maja 

uttrycker att hon har fler ledarstilar då det beror på situation i klassrummet.  

 

Angående ledarstil upplever sig Anna ha fler ledarstilar beroende på situation. Ibland är 

ledarstilen inriktad mot uppgiften, målet och arbetsresultat men också relationer, samvaro och 

trivsel, dock framför hon att hon önskar sig vara mer inriktad mot relationer,  samvaro och 

trivsel. 

 

Agnes hävdar att sin ledarstil är inriktad mot uppgift, mål och arbetsresultat samt relationer, 

samvaro och trivsel.  ”Använder båda beroende på lektion, klassens dagsform och 
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förkunskaper”. Agnes förklarar att hon har flera ledarstilar. ”Jag skulle säga att jag har en 

situationsanpassad ledarstil”. 

 

Louise anser att sin ledarstil är inriktad mot relationer, samvaro och trivsel. ”Utan relationer 

till barnen så checkar dem ut”. Dock påstår hon även att ”det är omöjligt att vara samma 

ledare, ibland måste man peka med hela handen och andra situationer kan man behöva sitta 

ner och prata. Det är otroligt situationsbundet”.  

 

Amanda uttrycker att ledarstilen inte är olika utan att den alltid är samma. Amanda försöker 

vara vara lugn, tydlig och en förebild samt försöka utstråla trygghet och värme. “Jag känner 

inte att jag switchar och blir en diktator”. Amanda anser att ledarstilen är mer inriktad mot 

relationer, samvaro och trivsel samt poängterar att det är grunden för att uppgiften, målet och 

arbetsresultatet ska kunna fungera. 

 

Sofias ledarstil utgår från uppgift, målet och arbetsresultat, men även från relationer, samvaro 

och trivsel. Hon anser att det beror på situation och att det inte går att välja endast en inriktning. 

Enligt Sofia är hennes ledarstil situationsbundet. 

 

Linda anser att sin ledarstil är inriktat mot uppgiften, målet och arbetsresultatet samt inriktad 

mot relationer, samvaro och trivsel. Linda anser att hon behöver ha flera ledarstilar. Hon 

uttrycker även ”Jag håller min klass väldigt tajt och kanske är lite mer auktoritär än vad jag 

skulle önska vara, men jag tycker det är viktigt för eleverna att jag är konsekvent. Även om jag 

har olika ledarstilar så vill jag inte att de ska uppleva olika varje dag, utan att jag är 

konsekvent”. 

 

Vidare menar Olivia att det är svårt att säga vilken ledarstil hon är, men att hon är mer inriktad 

mot relationer, samvaro och trivsel än mot uppgift, mål och arbetsresultat. Olivia menar även 

att hon har olika ledarstilar beroende på hur hon själv mår och vilket tålamod hon har.  

8.3 Möjligheter och utmaningar 

Maja anser att möjligheter med sitt ledarskap som nyexaminerad är att man är ung då man kan 

fånga barnen på ett annat sätt. Några andra möjligheter är att hon har nya idéer och kliver in i 
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skolan med nya ögon. Dock menar Maja att utmaningar som upplevts är “att man inte har 

erfarenhet med hur eller vad man ska göra. Känner mig inte säker i min ledarstil”.  

 

De möjligheter med sitt ledarskap som nyexaminerad lärare anser Anna är att kunna iaktta 

kollegor för att därefter analysera om det är något att anamma till sin egen ledarstil. En utmaning 

med sitt ledarskap som nyexaminerad anser hon dock är att det kan ibland upplevas som svårt 

att agera i vissa situationer då det inte finns några erfarenheter.  

 

Agnes hävdar att hon inte är så sträng, vilket hon anser är en möjlighet med sitt ledarskap som 

nyexaminerad. En svårighet som Agnes anser är att hon inte är en erfaren ledare samt tycker 

hon att tydligheten kan förbättras.   

 

De möjligheter med sitt ledarskap som nyexaminerad lärare anser Louise är den vidgade synen, 

att vara öppensinnad, ha ett nytänk samt att vara mer ambitiös. Utmaningar är dock inga 

erfarenheter samt hur hon ska hantera olika situationer.  

 

De möjligheter Amanda anser med sitt ledarskap som nyexaminerad, är att hon kan utvecklas 

samt att hon har alla möjligheter i världen. Utmaningar anser hon handlar om att det kan ta tid 

att hitta sin ledarstil och att det handlar också om att vara trygg som ledare och att man känner 

sig trygg. Amanda anser att man inte ska vara en “polare” som kan vara en utmaning för många. 

Jag tror att det är viktigt att man har goda förebilder, alltså andra lärare som är goda ledare. 

 

Den möjlighet som Sofia anser med sitt ledarskap som nyexaminerad, är att kunna testa sig 

fram för att hitta sin egen ledarstil, men att det är en utmaning att vara tydlig.  

 

De möjligheter som Linda har uppmärksammat med sin ledarstil som ny lärare, är att hon bidrar 

med ny energi, nytt sätt att se på saker samt tron om att allt löser sig. De utmaningar hon har 

uppmärksammat är att komma ny som lärare finns ingen relation till eleverna, vilket hon anser 

bidrar till att eleverna inte lyssnar. Hon framför även att eleverna känner av när Linda är osäker. 

 

Olivia anser att möjligheter med sitt ledarskap som nyexaminerad är att hon har motivation och 

ambition samt idéer som hon har med sig från fler platser. Olivia anser att “man drunknar tyvärr 
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i allt som ska göras istället och det är lite synd. Man har alla tankar om hur man ska vara som 

ledare men sen i praktiken så får man ta bort den masken eftersom att man inte hinner och det 

är just tiden som gör att mycket försvinner”.  

8.4 Läraren eller eleven som ledare  

Vem det är som fattar besluten i klassrummet, menar Maja, är olika. Hon sätter grundreglerna 

och eleverna får ibland möjlighet att välja mellan olika alternativ som läraren redan valt ut. 

Maja menar även att “det är ett för stort ansvar för ett barn att välja, de mår inte bra av det”.  

Maja ser till att det är ordning i klassrummet men menar att eleverna vet "innerst inne" vad 

läraren förväntar sig av dem. Det är det även Maja som sätter målen samt bestämmer uppgift 

och gruppkonstellationer. 

 

I Annas klassrum är det hon som fattar de flesta besluten själv ”i regel är jag ganska enformig 

och beslutar det mesta, anledningen är att jag vill samla gruppen och få struktur”. Anna ser 

till så att det är ordning i klassrummet samtidigt som eleverna vet vad som förväntas av dem. 

Hon försöker fördela ansvarsområdet i klassrummet. Vid gruppkonstellationer och uppgift, 

bestämmer Anna majoriteten av gångerna, men att hon ibland grupperar eleverna utifrån 

intresse, då det kan hjälpa dem att motiveras. Anna är den som bestämmer elevernas mål. 

 

I Agnes klassrum får eleverna sällan fatta beslut, utan det görs av henne, vilket hon framför att 

de har arbetat hårt med, att alla elever arbetar med samma saker. ”Det beror på vad det handlar 

om, oftast är det jag som fattar besluten, det händer att vi fattar beslut tillsammans, men inte 

ofta”.  Samtidigt hävdar Agnes även ”jag tror att det är jätteviktigt att det är jag som fattar 

besluten tills alla vet exakt vad det är som gäller, sen kan man ha lite mer demokrati i klassen”.  

Agnes anser att hon behöver se till så att det är ordning i klassrummet när eleverna glömmer, 

men att de ändå vet vad som förväntas av dem. Det är Agnes som bestämmer elevernas mål. 

Det är även hon som bestämmer uppgift eleverna ska arbeta med samt gruppkonstellationer, 

dock kan eleverna komma med förslag utifrån intressen, fortsätter hon. 

 

Vem som fattar beslut i klassrummet påstår Louise är situationsbundet. Däremot när det handlar 

om ordning i klassrummet vet eleverna vad som förväntas av dem, hon fortsätter även med ”det 

vet mycket väl vad de ska göra, men jag måste hålla ordning, annars blir det uppror”. Det är 

Louise som bestämmer elevernas mål samt bestämmer gruppkonstellationer.  
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I klassrummet är det Amanda som fattar alla beslut men menar också att eleverna kan involveras 

i vissa beslut beroende på vilka dem är. Amanda har satt alla ramar som eleverna får bestämma 

inom. Amanda menar vidare att eleverna vet vad som förväntas av dem men att hon hela tiden 

behöver se till att det är ordning i klassrummet vad gäller andra saker, som till exempel 

materialet. Hon påpekar även att det kan utbryta “kaos” när hon lämnar klassrummet. Det är 

även Amanda som bildar alla gruppkonstellationer och sätter elevernas mål.  

 

I Sofias klassrum vet eleverna för det mesta vad som förväntas av dem, dock är det något de 

arbetar med. Sofia framför att det är både hon och eleverna som sätter mål. ”Ibland jag och 

ibland eleverna”. I Sofias klassrum är det hon som bestämmer vad för uppgift eleverna ska 

arbeta med samt gruppkonstellationer, dock kan uppgifterna ibland utgå från elevens 

intresse. När det handlar om vem som fattar beslut i klassrummet är beroende på situation, dock 

tar hon de flesta beslut själv.  

 

I Lindas klassrum är det hon som bestämmer klassrumsreglerna, eleverna kan ibland få ge 

förslag. Ordning i klassrummet kommer både från Linda samtidigt som eleverna vet vad som 

förväntas av dem, dock arbetar läraren mycket med att påminna om regler. Det är Linda som 

sätter mål och bestämmer det mesta med hur det ska arbeta samt gruppkonstellationer. 

 

Vilka beslut som fattas i klassrummet sker genom Olivia men att hon försöker att involvera 

eleverna att ta beslut i redan utvalda val från henne. Då eleverna går sin första termin i skolan 

anser Olivia att de inte vet vad som förväntas av dem än, men att de lär sig mer för varje dag 

som går, men de har vissa rutiner som hon anser att eleverna kan. Hon sätter vilka mål eleverna 

ska klara av. Vad gäller gruppkonstellationer bestämmer oftast Olivia hur de ska se ut, men att 

i vissa situationer får eleverna vara med och bestämma.  

8.5 Motivation och individen eller gruppen i fokus  

Inför en aktivitet i klassrummet anser Maja att det är olika om eleverna behöver motiveras eller 

om de själva är nyfikna och aktiva, vidare menar hon att det beror på vilket ämne de arbetar 

med. Vid planering fokuserar Maja på hela klassen och gör extra anpassningar till de eleverna 

som behöver. 
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När det handlar om motivation upplever Anna att hon är den som behöver motivera 

eleverna. Hennes planeringar görs med hela klassen i fokus, dock individanpassas uppgifter vid 

behov. 

 

Agnes upplever att hon är den som behöver motivera eleverna. Agnes planeringar sker 

övergripande med hela klassen i fokus, därefter sker planering med individanpassningar inför 

lektionerna.  

 

Louise anser att det är situationsbundet om eleverna behöver läraren för att motiveras. Louise 

planerar först med hela klassen i fokus, men därefter individanpassas lektionerna för de elever 

som kräver det. 

 

Enligt Amanda anser hon att motivationen hos eleverna helt beror på vad det är för aktivitet, 

uppgift och elev. Men hon menar att gruppen är duktiga på att motivera sig själva. Amanda 

planerar med hela klassen i fokus men anpassar olika moment efter eleverna som behöver det. 

Exempelvis de eleverna som har SVA får anpassade uppgifter eller om Amanda vet att något 

moment är svårt för vissa att göra individuellt kan hon välja att göra momentet två och två 

istället. Amanda menar även att eleverna oftast arbetar med samma uppgifter men anpassar 

även dem lite efter elev, så att alla ska kunna delta. Eleverna får inte jobba vidare utan då arbetar 

de med extrauppgifter. 

 

Enligt Sofia är eleverna själva väldigt nyfikna och därför inte behöver henne för att motiveras. 

Vid planering planerar hon till största del med hela klassen i fokus men anpassar också för den 

enskilda inidividen.  

 

När det handlar om motivation anser Linda att det är situationsbundet ifall eleverna kan 

motivera sig själva eller behöver hennes hjälp. Linda gör planeringar först utifrån gruppen, dock 

därefter görs planeringen på individnivå så att alla elever får sina utmaningar eller stöttningar.  

 

Olivia försöker alltid att planera sin undervisning på ett motiverande sätt för att undvika att 

behöva motivera eleverna efter en genomgång. Olivia tänker ofta på hur hon lägger fram något 

samt hur hon pratar.  Vidare planerar Olivia med fokus på hela klassen, men 

individanpassningar sker efter behov. 
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9.Analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna som har sammanställts och analyserats. 

Studiens frågeställningar utgör även huvudrubrikerna i analysavsnittet. Frågeställning ett och 

två utgör en rubrik och frågeställning tre utgör den andra ruriken. Vidare presenteras studiens 

analys med utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna ledarskap i klassrummet, 

ledarkompetens, pedagogiskt ledarskap samt elevorienterad och uppgiftsorienterad ledarstil.  

9.1 Frågeställning 1 och 2 

För att besvara studiens första och andra frågeställning vilka är, hur upplever de nyexaminerade 

lågstadielärarna ledarskap och vad för ledarkompetenser anser de är viktiga? Samt vilka 

möjligheter och utmaningar upplever de nyexaminerade lågstadielärarna med sin första tid som 

ledare i klassrummet?  har teman ledarskap, möjligheter och utmaningar identifierats utifrån 

intervjumaterialet, dessa teman utgör även rubrikerna för att besvara frågeställningarna.  

9.1.1 Ledarskap  
Resultatet visade olika förklaringar och begrepp för vad ledarskap, viktiga ledarkompetenser 

och ledarskap i klassrummet kan innebära för en nyexaminerad lågstadielärare. Några av de 

återkommande svaren om vad begreppet ledarskap innebär var leda en grupp och skapa struktur 

och att vara konsekvent. Andra svar som förekom var att ledarskap innebär att vara en förebild, 

ha en ledarroll som bidrar med respekt, att vara ledare oavsett situation, att vara konsekvent och 

att vara auktoritär. Däremot framför Boström och Svantesson (2007) att det inte går att uttrycka 

sig vad ett bra ledarskap är (s. 126). De viktigaste ledarkompetenserna som de intervjuade 

lärarna ansåg en ledare bör ha var bland annat att vara pedagogisk, strukturerad, prioritera 

relationer, demokratisk, tydlig, konsekvent och självsäker. Enligt Stensmo (1995) innebär 

ledarkompetens förmågan att kunna leda och organisera i klassrummet (s. 9). En viktig 

kompetens enligt Boström och Svantesson (2007) är att kunna anpassa sitt ledarskap utifrån 

den situation man som lärare befinner sig i och utifrån individ (s. 126). Ledarskap i klassrummet 

innebär, enligt de intervjuade lärarna att vara en ledare som eleverna respekterar, förebild, 

hantera situationer, individanpassa, skapa ett intresse,  skapa goda relationer och trygghet, 

motivera, stötta och uppmuntra, tro på eleverna samt att kunna röra sig i klassrummet. 



 

 37 

9.1.2 Möjligheter och utmaningar 
Några av de möjligheter med ledarskapet som nyexaminerad lågstadielärare var att de har nya 

idéer, kan iaktta kollegor för att därefter kunna anamma något till sin egna ledarstil, är 

öppensinnad, mer ambitiös, kan utvecklas och testa för att hitta ens egna ledarstil, kan bidra 

med ny energi och motivation. Några utmaningar som lärarna anser med sitt ledarskap som 

nyexaminerad är dock att de inte känner sig säkra i sin ledarstil på grund av brist på erfarenheter, 

det kan även bli problematiskt att veta hur vissa situationer ska hanteras. Några anser att det är 

svårt att vara tydlig. Andra anser att det tar tid att hitta sin ledarstil, utan relation till eleverna 

lyssnar de inte och att de inte hinner vara den ledare som de vill vara.  

 

Slutsatser som kan dras utifrån frågeställning ett och två är att de nyexaminerade 

lågstadielärarna både hade liknande och olika upplevelser om vad ledarskap innebär.  Några av 

lärarna nämnde att vara konsekvent, demokratisk, pedagogisk, strukturerad och 

relationsinriktad är viktiga ledarkompetenser. Dock har deras upplevelser om första tiden som 

ledare i klassrummet varit både bra och mindre bra. Några av lärarna anser att det är bra att inte 

ha några erfarenheter då det bidrar med ett annat sätt att se, att vara öppensinnad och kan 

anamma det de gillar till sin egan ledarstil. Däremot upplevde några även utmaningar med att 

inte ha erfarenheter då det innebär att vissa situationer kan bli svårhanterade.  

9.2 Frågeställning 3 

För att besvara studiens tredje frågeställning, vilken är, vilket slags ledarskap kan jämföras med 

de nyexaminerade lågstadielärarnas upplevelser med sitt arbete i klassrummet? Har teman 

läraren eller eleven som ledare, individen eller gruppen i fokus, ledarstil och motivation 

identifierats utifrån intervjumaterialet, dessa teman utgör även rubrikerna för att besvara 

frågeställningen.  

9.2.1 Läraren eller eleven som ledare 

Utifrån de intervjuade lärarna har samtliga på ett eller annat sätt framfört att det är de själva 

som fattar de flesta besluten i klassrummet, vilket tyder på, i detta avseende, att de är de som är 

ledarna i klassrummet. Anna framför exempelvis "i regel är jag ganska enformig och beslutar 

det mesta, anledningen är att jag vill samla gruppen och få struktur". Det är samtliga lärare 

som sätter regler och håller ordning i klassrummet vilket Samuelsson (2008) beskriver som ett 

produktivt arbete. Genom att lärarna sätter regler, har förväntningar och ordning uppvisar dem 
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en professionell och kompetent roll i klassrummet (ss.32, 69-70). Dock framför några av lärarna 

att eleverna får vara med och fatta vissa, förutbestämda, beslut beroende på vad det är för 

situation.  

 

Vad gäller både gruppkonstellationer och elevernas mål är det samtliga lärare som bestämmer, 

vilket även här betyder att det är läraren som är ledaren i klassrummet så att ordning kan 

upprätthållas. Dock framför Sofia att eleverna ibland är med och sätter sina mål tillsammans 

med henne. Även Olivia framför att eleverna ibland är delaktiga i besluten av 

gruppkonstellationer beroende på situation. I relation till Stensmos (1997b) uppgiftsorienterad 

ledarstil och elevorienterad ledarstil svarar alla lärare mot att de har en uppgiftsorienterad 

ledarstil vad gäller olika "bestämmelser" i klassrummet (ss.3-4). Dock framför Sofia och Olivia 

att eleverna ibland är delaktiga vilket tyder på att även en elevorienterad ledarstil träder fram 

(ibid).  

9.2.2 Individen eller gruppen i fokus 
Vad gäller planering av undervisningen svarar alla lärare att de planerar moment och uppgifter 

med hela klassen i fokus för att sedan individanpassa undervisningen till de elever som är i 

behov. Linda framför bland annat eleverna behöver sina utmaningar eller stöttningar. Även 

detta i relation med Stensmos (1997b) ledarstilar, svarar samtliga lärare att de planerar med hela 

klassen i fokus, vilket tyder på att de är uppgiftsorienterade i sin ledarstil (ss.3-4).  

9.2.3 Ledarstil 
Olivia anser att ledarskapet i klassrummet inte ska vara kopplad till en plats, som till exempel 

vid tavlan, utan att ledarskapet tillhör henne oavsett plats. Enligt Samuelsson (2008) innebär 

ledarskap i klassrummet att arbeta förebyggande så att eleverna blir medvetna om vad som 

förväntas av dem och att vägleda eleverna (s.33). Däremot enligt Granström (2007) innebär 

ledarskap i klassrummet att ha kunskap om samt kunna hantera grupprocesser och 

klassinteraktion (s.30). Stensmo (1997b) påstår att klassrumsledarskap innebär förmågan att 

kunna hantera elevers beteende (s.7). Endast Amanda anser att hennes ledarstil alltid är 

densamma, dock framförde hon att hennes ledarstil är mer inriktad mot relationer, samvaro och 

trivsel och att det är grunden för uppgiften, mål och arbetsresultat.  

 

Utifrån det pedagogiska ledarskapet och Malténs (2000) ledardimensioner (ss.177-178) samt 

Stensmos (1997b) definition av elevorienterad och uppgiftsorienterad ledarstil (ss.3-4) , kan 

Amandas syn på sin ledarstil kopplas till det relationsinriktade ledardimensionen och 
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elevorienterad ledarstil då det handlar om att individen ska ha det bra. Resterande sju lärarna 

anser att de har olika ledarstilar beroende på situation. Om de är en ledare som fokuserar på 

relationer, samvaro och trivsel eller en ledare som fokuserar på uppgift, mål och arbetsresultat. 

Detta kan jämföras med den situationsinriktade ledardimensionen som menar att ledaren utgår 

från ett situationsanpassad ledarskap, alltså att en ledare inte kan utgå från endast en målinriktad 

eller en relationsinriktat ledarskap (ibid, s.185).  

9.2.4 Motivation 
Amanda, Louise, Linda och Maja anser att det är situationsbundet om de behöver motivera 

eleverna i klassrummet eller om eleverna själva är aktiva och nyfikna. I detta avseende är 

lärarna mer situationsanpassade i sitt ledarskap och väljer sin ledarsil utifrån exempelvis vilken 

typ av uppgift som ska arbetas med eller vad det är för elev (Maltén, 2000, s.185). Agnes och 

Anna menar att det är dem som behöver motivera eleverna i klassrummet och Olivia menar att 

hon alltid tänker på hur hon planerar undervisningen för att den ska vara motiverande för 

eleverna redan från början, för att undvika att de ska behöva motiveras under lektionen. Detta 

tyder på att de, i detta avseende, är med uppgiftsorienterade i sin ledarstil (Stensmo, 1997b, 

ss.3-4). Sofia däremot menar att eleverna själva är nyfikna och aktiva, därmed är Sofia, i detta 

avseende, mer inriktad mot en elevorienterad ledarstil (ibid).   

 

Slutsatser som kan dras angånde frågeställning tre är att det ledarskap som går att jämföra med 

de nyexaminerade lågstadielärarnas upplevelser med sitt arbete i klassummet, är att sju av åtta 

lärare svarade att de har olika ledarstil beroende på situation dock när de svarade på vem det är 

som bestämmer i klassrummet, vem som bidrar med motivation och om det är fokus på individ 

eller grupp är alla lärarna inriktad mot en mer uppgiftsorienterad ledarstil. Dock är det några av 

lärarna som även uppvisar ett ledarskap i klassrummet som går att rikta mot ett elevorienterat 

ledarskap i specifika situationer.  
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10. Diskussion  

I detta avsnitt presenteras en diskussion utifrån resultatet och resultatanalys som därefter 

kopplas till forskningsöversikten och bakgrund. 

 

Syftet med denna studie var att belysa vad som kännetecknar nyexaminerade lågstdielärares 

upplevelser av ledarskap i klassrummet. Resultatet visar vad för kännetecken en nyexaminerad 

lågstadielärare upplever om ledarskap och vad de anser är de viktigaste ledarkompetenserna, 

som bland annat är att vara pedagogisk, strukturerad, relationsorienterad och konsekvent. 

Resultatet visade även hur de nyexaminerade lågstadielärarna upplever sin första tid som ledare 

i klassrummet då resultatet visar att de flesta lärarna inte är säkra i sin ledarstil eller att de inte 

har tillräckligt med erfarenheter. Enligt Paulin (2007) har de erfarenheter som lärarna får under 

sin första tid som lärare störst påverkan på hur de formas som lärare i framtiden (Zeichner & 

Gore, 1990 se Paulin, 2007, s. 39). Lärarna i studien anser att det finns fördelar med att vara ny 

som ledare i klassrummet vilka bland annat är, att kunna pröva för att hitta sin ledarstil och att 

vara öppensinnad. Resultatet visar även att ingen av de nyexaminerade lågstadielärarna 

använder sig av endast en ledarstil i alla situationer utan att deras ledarstilar är situationsbundet. 

Utifrån detta resultat är man enligt Paul Hersay en framgångsrik ledare, då lärarna kan anpassa 

sitt ledarskap utifrån den situation de befinner sig i (Vetter, Graf och Schemerhorn Jr, 1997, 

s.5). Dock i de flesta situationer i denna studie är läraren en uppgiftsorienterad ledare, vilket 

motsvarar lärare A i Stensmos (1997a) fallstudie (s.23).  

 

Utifrån resultatanalysen, att ingen av lärarna endast har en specifik ledarstil men att det oftare 

är en uppgiftsorienterad ledare på grund av att de bestämmer, har ordning och struktur går att 

jämföra med Stensmos (1997a) lärare A som la fokus på att ha struktur och ha en auktoritär 

ledarsyn (s.23). Dock svarar några av de nyexaminerade lågstadielärarna även mot en 

elevorienterad ledarstil då exempelvis Sofia anser att eleverna själva är aktiva och nyfikna. 

Både Sofia och Oliva menar att eleverna ibland är delaktiga i beslut som tas i klassrummet. 

Detta går att jämföra med Stensmos (1997a) lärare B som utgick från att eleverna sjäva ska vara 

aktiva och nyfikna (ibid, s.21). Dock framför Stensmo (1997a) även att lärare A och B varierade 

sin ledarstil, vilket innebär att de inte helt kunde representera ett sätt att leda (ibid, s.36).  

 

Det går att ställa sig kritisk till varför Stensmo (1997a) utför en studie som endast behandlar 

två ledarstilar om det inte finns endast ett sätt att leda på. Enligt Arne Maltén (2000) förklarar 
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Hersey och Ken Blanchard situationsanpassat ledarskap som anpassning mellan person- samt 

uppgiftsorienterat ledarstil. Situationsanpassat ledarskap utgår från faktorer som påverkar 

situationen (s.72). De flesta av de nyexaminerade lågstadielärarna anser att de använder olika 

ledarstilar beroende på situation. Dock kan man ställa sig kritisk till den lärare som anser att 

hon alltid tillämpar samma ledarstil, då hon även framför att hon är mer uppgiftsorienterad, 

vilket då kan tolkas att hon är lite av en elevorienterad ledare också.  

 

Olivias ledarstil går att koppla till det transformella ledarskapet då hon anser att hon gör 

lektionsplanering på ett sådant sätt att det motiverar eleverna innan de ska börja arbeta. Ett 

transformellt ledarskap innebär bland annat att styra följarna så att de blir motiverade till att 

utföra utmaningar och uppdrag (Bass, 1985 se Schepers, Wetzels & Ruyter, 2005, s.498). Dock 

stämmer inte Olivias resterande svar med det restarende som ingår i ett transformellt ledarskap, 

därför går det ine att säga att Olivias ledarstil helt kan kopplas till det tranformella ledarskapet.  

 

Som tidigre nämnt ansåg de intervjuade lågstadielärarna att det var en utmaning att inte ha 

någon erfarenhet som ledare och att de inte känner sig säkra i sin ledarstil. Hanneberg och 

Hedberg (2019) menar att en nyexaminerad lärare inte har den kunskap som en erfaren lärare 

redan besitter och att det tar tid att exempelvis hitta sin ledarstil i klassrummet (s.11). Enligt 

Fransson (2006) är en utmaning för nyexaminerad lärare även att hantera situationer som 

uppstår i klassrummet och sitt ledarskap (Fransson, 2004 i Linnér & Wes- terberg, 2000 i 

Fregerslev & Jørgensen, 2000 i Brock & Grady, 1998 i Moran m.fl., 1999 i Wideen m.fl., 1998 

i Rust, 1994 se Fransson, 2006, s.26). Även Paulin (2007) hävdar att det är svårt för 

nyexaminerade lärare att hantera situationer i klassrummet (Fransson & Morberg, 2001 se 

Paulin, 2007, s.42). Dock poängterar samtliga nyexaminerade lågstadielärare att de är mer säkra 

i sin ledarroll efter ett år i yrket. Som ny i yrket menar även Fransson (2001) att nyexaminerade 

lärare bland annat kan få det svårt att uppvisa sitt ledarskap och visa hur de löser konflikter 

samt att klassrumssituationer kan vara svårt att handskas med (s.197). 

  

Att definiera ledarskap kan vara problematiskt då det kan ha olika betydelser beroende på vilken 

person det är som ska definiera ledarskap (Lundgren, 2018, s.9). Detta är något som går att se 

utifrån studiens resultat då de nyexaminerade lågstadielärarna valde att definiera ledarskap som 

att bland annat skapa struktur, vara konsekvent, leda en grupp, vara auktoritär vara stöttande 

och skapa relationer. Det sisnämnda är även något som Lundgren (2018) framför, att ledarskap 

kan uttryckas som en relation mellan följarna och ledaren (Rost, 1991 se Lundgren, 2018, s.9). 
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En auktoritär ledare är en ledare som styr sina följare, tar sällan råd från dem, tar alla initiativ 

och visar tydligt att hen är ledaren (Maltén, 2000, s.63). Utifrån resultatet anser Linda att hon 

är mer auktoritär än vad hon vill vara då hon påstår sig vara konsekvent. Louise valde att 

använda begreppet auktoritär för att beskriva vad ledarskap innebär. Däremot enligt Anna är att 

vara demokratisk en av de viktigaste ledarskapskompenetserna, vilket då innebär att ledaren 

hjälper och arbetar tillsammans med sina aktiva följare (ibid).  

 

För att knyta an till det som framfördes i inledningen om hur en bra ledare är, kan vi konstatera 

att enligt åtta nyexaminerade lågstadielärare som varit verksamma lärare i ett år, att en bra 

ledare bland annat är konsekvent, demokratisk, pedagogisk, strukturerad och fokuserar på 

relationer. Ledarskap för några av lärarna innebär att vara ledare oberoende av situation, vara 

en förebild och att vara auktoritär. Vi anser att en bra ledare bland annat kan anpassa sig utifrån 

situation då det är något som majoriteten av de intervjuade nyexaminerade lågstadielärarna 

anser att de gör. 

I en tid av besparingar, nedskärningar och stress så finns det kanske inte tid för en lärare att 

renodla sin ledarskapsroll och det är sannolikt att man ändras över tid, som ledare i 

klassrummet, när man får nya erfarenheter och utifrån de individer man möter dagligen. Efter 

både möjligheter och utmaningar, upplever ändå samtliga lärare att de känner sig mer säkra i 

sin ledarroll än tidigare efter ett år i yrket.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1.  

 

 

 

Intervjufrågor 

Inledningsfrågor 

1. När tog du examen från grundlärarprogrammet fk-3?  
2. Vilken årskurs har du och hur många elever har du i klassen?  
3. Hur har din första tid som lärare varit?  
4. Vad hade du för erfarenheter om ledarskap innan du började 

arbeta som lärare?  
5. Har du haft tillgång till mentor eller annat stöd?  

Huvudfrågor: 

6. Vad är ledarskap för dig som lärare? 
7. Vilka kompetenser anser du som lärare är viktigast att ha som ledare? 
8. Vad tycker du ledarskap i klassrummet innebär? 
9. Är din ledarstil mer inriktad mot uppgiften, målet och arbetsresultatet eller inriktad 

mot relationer, samvaro och trivsel?  
10. Har du flera ledarstilar eller är du alltid samma ledare?  
11. Vad tror du det finns för möjligheter respektive utmaningar med ditt ledarskap som 

nyexaminerad lärare? 
12. Vem fattar beslut i klassrummet, är det du, eleverna eller görs det tillsammans?  
13. Är det du som ser till så att det är ordning i klassrummet eller vet eleverna vad som 

förväntas av dem?  
14. Upplever du att eleverna behöver dig för att motivera inför en aktivitet eller är 

eleverna själva nyfikna och aktiva?  
15. Planerar du med hela klassen i fokus eller med den enskilde eleven i fokus?  
16. Arbetar eleverna med samma typ av uppgifter eller arbetar eleverna mer 

individanpassat?  
17. Bestämmer du gruppkonstellationer eller bildar eleverna själva gruppkonstellationer 

utifrån intresse för en särskild uppgift?  
18. Är det du som sätter mål eller sätter eleverna egna mål?  
19. Hur hanterar du olika situationer i klassrummet? exempelvis om en elev har ett 

oönskat beteende, om det uppstår konflikter i klassrummet eller när gruppen tappar 
fokus. 

20. Efter ett år som lärare kan du känna dig mer säker nu i din ledarroll än tidigare?  
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Bilaga 2.  

 

 

Information om en studie av nyexaminerade lärares syn på ledarskap i klassrummet och 
vilka ledarstilar som förekommer. 
 
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.  
 
Vår studie syftar till att undersöka hur nyexaminerade lärare upplever sitt ledarskap i 
klassrummet och vilka ledarstilar som förekommer. Vi vänder oss till dig som är 
nyexaminerad lågstadielärare från Uppsala universitet. Dina erfarenheter vore värdefulla för 
att nå ökad kunskap om hur det är att vara ledare i klassrummet som nyexaminerad 
lågstadielärare. 
 
Vi kommer att samla in data genom att spela in en intervju med dig som kommer att pågå i 
cirka 40 minuter. Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
kommer alla personuppgifter att vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 
annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver ni under 
bifogad samtyckesblankett och lämnar den på intervjudagen. Om du har ytterligare frågor 
angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ersättning utgår.  
 
Studiens handledare: 
Germund Larsson 
 
Hälsningar 
Therése Bjurlerstam 
Frida Bägerfeldt  
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Bilaga 3.  

 
 
 

Medgivande till deltagande i en studie	
 
Studien, som är en intervjustudie kommer att handla om nyexaminerade lärares syn på 
ledarskap i klassrummen och vilka ledarstilar som förekommer, kommer att utföras inom 
ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Therése Bjurlerstam och Frida Bägerfeldt som 
går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet.	
	
Jag har informerats om att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet 
att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data, även efter att datainsamlingen har 
genomförts. Jag har även informerats om att intervjun kommer att spelas in. 	
 	
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.	
	
Jag har tagit del av informationen och ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan 
nämnda studie. 	
	
.......................................................................	
Ort och datum	
	
................................................................	
Underskrift 	
 


