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Abstrakt 

 

Varje år kommer internationella studenter till Sverige och flest av dessa kommer från 

Tyskland. Kulturella skillnader kan skapa svårigheter för studenterna och att som lärare 

kunna ta an olika roller kan förbättra klassrumsmiljön och därigenom förbättra studenternas 

upplevelse. Syftet med den föreliggande studien var att utforska lärares roller och 

ledarskapsstilar utifrån tyska universitetsstudenters upplevelser. För att utforska lärarroller 

användes intervjuguide och semistrukturerade intervjuer för att samla data från åtta 

informanter där samtliga var tyska studenter. Detta gav möjligheten att utforska lärarroller i 

Sverige och i Tyskland. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera datan. 

Resultatet visade på tre teman av roller: 1) ämnesorienterade 2) studentorienterade och 3) 

personlighetsorienterade. Resultaten visade även att vissa elever efterfrågade en lärare som 

både kunde agera föreläsare men även hjälpa studenterna ifall de hade problem sidan av 

skolan. Vidare att roller kopplade till interaktion mellan studenter och lärare och möjligheten 

för handledning gjorde att eleverna kände sig uppmärksammade och motiverade. Slutsatsen 

som kan dras är att lärare använder sig av många olika roller och lärarens personlighet och 

normer pekas ut som förklaring. Vilka roller läraren använder sig av kan översättas till att 

studenterna känner inspiration till att de väljer att inte lyssna. 

 

Nyckelord: Upplevelse, kvalitativ intervjustudie, roll, lärare, student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Antalet internationella studenter i Sverige ökar och flest kommer från Tyskland. 

(Migrationsinfo.se, 2019). I ett alltmer internationellt samhälle är det fördelaktigt för lärare 

att vara flexibla i sin undervisning då en positiv lärar-student relation leder till mer 

motivation och engagemang bland studenter (Zanca, 2018). Detta är framförallt viktigt för 

internationella studenter vars upplevelse utomlands kantas med extra utmaningar i form av 

kulturskillnader och nya miljöer. Det kan även skapa oklarheter, exempelvis att studenter har 

en annan uppfattning av hur en lärare bör agera än läraren själv. Encyclopædia Britannica 

(2019) beskriver att lärare fyller flera roller och att dessa varierar beroende på samhället. 

Nilsson (1996) skriver “en roll utgörs av summan av de förväntningar som riktas mot en 

person i en viss situation”. Att som lärare därför kunna ta sig an olika roller, exempelvis den 

av en ledare, kan bättre tillgodose elevernas behov och skapa en bättre stämning i klassen 

(Stensmo, 2008). Detta bör gälla för studenter i alla åldrar men då tidigare forskning 

framförallt gjorts på barn under 18 år, är det av intresse att även utforska vuxna. Eftersom det 

samtidigt var svårt att hitta jämförelsestudier mellan länder i ämnet, valde den föreliggande 

studien att utforska studenters upplevelse av lärarroller. Att förklara och därefter jämföra 

pedagogik, och indirekt lärarens roller, från olika länder beskrevs som en svårighet (Kelly, 

Dorf, Pratt & Hohmann, 2013) Detta, argumenterar Kelly et al., är fallet eftersom länders 

pedagogiska diskurs kombinerat med den socio-politiska kontexten den befinner sig i är ett 

komplext ämne. Kelly et al., har dock gjort en jämförelsestudie, mellan England och 

Danmark, i pedagogik och lade fokus på mellanstadielärares synvinkel. Med sin 

undersökning kunde de ta del av lärarnas tankar och genom observation definiera flertalet 

roller. En lucka i studien är dock vad eleverna förväntade sig av sina lärare och deras faktiska 

upplevelse. Då det inte finns utrymme i den här uppsatsen att följa Kellys et al., (2013) 

fotspår, och utforska Sverige och Tyskland, fanns istället möjligheten att fokusera på 

studenternas uppfattning av skillnader och likheter i lärarroller och ledarskap. Som stöd kan 

Kellys arbete däremot användas för att upptäcka, jämföra och definiera roller hos lärare i 

södra Sverige och Tyskland. Med dessa funderingar i åtanke inleddes uppsatsen med 

frågeställningen “Vilka förväntningar har tyska studenter på lärares roller och ledarskap?”. 

För att därefter koppla detta till den faktiska upplevelsen av universitetslärares roller och 

ledarskapsstilar i södra Sverige och Tyskland ställdes två ytterligare frågor; Hur väl stämmer 

dessa förväntningar överens med upplevelsen av tyska lärare? och Hur väl stämmer dessa 

förväntningar överens med upplevelsen av lärare i södra Sverige? Slutligen för att föra 

samman resultatet från intervjuerna och teorin kring lärares ledarskap; Vilka likheter och 
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skillnader, baserat på Stensmos ledarskapsstilar, kan vi se hos studenters upplevelse av 

lärare i Tyskland och södra Sverige? 

 

Roller 

Nilsson (1996) beskriver hur rollteori är ett samlingsbegrepp som vill förklara 

gruppers och människors beteende baserat på de roller vi använder oss av. Dessa roller är 

kopplade till normer, regler och social position. Samhället beskrivs av socialpsykologisk 

rollteori vara uppdelat med olika uppgifter, grupper och roller som tillsammans ska skapa ett 

fungerande samhälle. Lärare är en del av detta och socialpsykologer studerar hur grupper och 

roller tillför samhället. Vidare är undervisningsstrategier nära kopplat till utbildning och 

samhället läraren befinner sig i (Kelly et al., 2013), vilket bör påverka hur lärare ser på sin 

roll som pedagog. Hattingh (2008) forskade i Sydafrika om vilka förväntningar och 

upplevelser 34 lärarstudenter hade på sina yrkesroller som grundskolelärare. De intervjuade 

individerna innan utbildningen började och efter att de avslutat sin utbildning. Resultatet på 

första intervjun visade på sju teman där varje tema representerade roller. Det vanligaste 

resultatet (62 %) var variationer av en person som skulle kunna uppfylla flera olika roller. 

Övriga roller som togs upp var en kunskapsexpert (50 %), en uppfostrande och omtänksam 

roll (47 %), att vara en förebild (38 %) och en som innebar att de var vän med sina studenter 

(26 %). En person beskrev rollen som en bestraffare. Efter utbildningen avklarats 

intervjuades personerna på nytt och Hattingh tog upp de största förändringarna i synen på 

yrkesrollen. Den viktigaste rollen för studenterna var nu den av en förebild (74 %) med 

förklaringen att föräldrar inte kunde tillgodose den emotionella aspekten av barnens liv. Den 

bestraffande rollen satte Hattingh ihop med en polisiär roll och den upplevda siffran gick till 

26 %. Att vara expert på sitt fakta område tog färre upp som viktig med en lärares förklaring 

att information finns tillgänglig på internet och rollen hade skiftats till hur man hittar rätt 

information. Detta slutresultat speglar en studie av Korthagen (2004) som undersökte hur 

man kunde hjälpa studenter att bli bra lärare. Hans resultat visar att en bra lärare skulle, 

utöver skapandet av en plats passande för inlärning, främst lägga fokus på elevernas 

beteende. Detta via att agera både förebild och vara redo att både belöna och tillrättavisa dem. 

Den instruerande och handledande rollen kom först därefter (Korthagen 2004). 

 Kelly et. al. (2013) jämförde mellanstadielärare i Danmark och Storbritannien via 

användandet av observation och intervjuer. Med sin studie vill de hjälpa utvecklandet av en 

metod för att jämföra pedagogik. De upptäckte samt definierade flertalet roller som lärarna 

använde sig av under sina lektioner. Rollerna delades in i två överkategorier: (1) beskrev 
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lärarens utlärning i form av innehåll och takten på undervisningen. Den inkluderade även hur 

läraren satte betyg och vad denne uppfattade som viktigt i bedömningsprocessen; och (2) 

arbetsfördelning till eleverna och främjandet av att eleverna skulle följa normer i 

klassrummet. Rollerna funna i England inkluderade bland annat en underhållande roll där 

läraren tog sig an största delen av arbetet. Målet var att motivera eleverna genom att göra 

lärandet spännande och relevant. Läraren använde sig av presentationer i form av tal och via 

powerpoint. Läraren ställde även frågor och ifall en elev svarade fel blev de inte korrigerade 

utan istället fick de möjligheten att svara igen eller så gick frågan vidare. Läraren försökte ge 

positiv feedback till eleverna och Kelly liknande detta med en servitör som serverar sina 

kunder. Efter en period med den underhållande rollen, observerades en andra roll där lärarna 

agerade likt en övervakare. Lärarna delade ut uppgifter, organiserade eleverna och såg till att 

de arbetade. Elevernas uppgift var att lära sig genom att arbeta ansåg lärarna. En tredje roll 

som observerades var den av en coach. Läraren lade fokus på att eleverna skulle lära sig 

färdigheter inte funna i ämnets läroplan. Dessa färdigheter definierades som livsfärdigheter 

och kunde sträcka sig över flera ämnen. Lärarna ansåg att detta var viktigt för att göra en 

skillnad i elevernas liv. I motsats till detta kunde lärarna ta an rollen av en ämneslärare där 

eleverna blev tillsagda att studera ämnet närmare och genom litteraturen skulle eleverna 

förstå världen. Här skulle eleverna lära sig genom att läsa, lyssna, skriva och tala. I Danmark 

fann man andra roller, dessa inkluderade en individuellt hjälpande roll där, genom 

handledning och instruktioner, läraren hjälpte eleverna. Ifall en elev kom efter eller använde 

en annan arbetsmetod än övriga, godkändes detta och läraren försökte tillgodose det. En 

annan roll som definierades var den av en konsult där eleverna blir tilldelade den största 

arbetsbördan. Som exempel beskrivs en uppgift där eleverna skulle skapa en film och därefter 

hålla i en egen “Oscarsgala”. Om hjälp behövdes, kunde de vända sig till läraren. 

Med stöd av föregående forskning kan vi se att lärare upplever och förväntar flertalet 

olika roller i sin lärarposition. Då de studier som tagits upp dock forskade på barn under 18 

valde den föreliggande studien att istället utforska universitetslärare utifrån 

universitetsstudenters upplevelse. 

 

 

Ledarskap 

En av de viktigaste rollerna lärare har är ledarrollen. År 1943 studerade Lippitt och 

White ledarskapsstilar. Personerna som undersöktes skulle agera ledare för pojkar och 

delades in i tre grupper med instruktionerna att agera efter en utvald ledarstil. Autokratiska 
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ledare lade fokus kring organisering av aktiviteter och bestämde vad pojkarna skulle göra. 

Den demokratiska ledaren samtalade med pojkarna och gav dem intrycket att de var delaktiga 

i beslutsfattningen. Låt gå-ledaren lät pojkarna skapa och påbörja sina egna aktiviteter och 

gick endast emellan ifall hen behövde. De undersökta personerna fick möjligheten att uppleva 

alla tre ledarskapsstilar innan möjligheten kom att uttrycka sin åsikt om varje. Resultatet visar 

att den demokratiska ledarstilen var den populäraste medan de två andra led av problem. Den 

autokratiska skapade en aggressiv miljö som endast var produktiv när ledaren var närvarande. 

Gruppen ledd av ledaren med låt gå attityd var mer produktiv när ledaren var frånvarande 

samtidigt som atmosfären i gruppen var mer positiv än den förra (Crisp & Turner, 2016, sid. 

165). 

På 1950-talet beskrev Bales fortsatt forskning inom ledarskapsområdet. Han lade fram 

idéen om att det fanns två olika typer av ledarskap; uppgiftsorienterat och relationsorienterat. 

En ledare som använde sig av uppgiftsorienterad ledarskap är effektiva och bra på att ge 

direktiv. Fokus ligger på att nå gruppens mål men de tenderar att distansera sig själva från 

gruppens övriga medlemmar. Relationsorienterade ledare anser det viktigt att gruppen har en 

bra dynamik. De arbetar för att gruppen ska känna en positiv inställning till varandra och 

försöker lösa gruppkonflikter (Crisp & Turner, 2016, sid. 165-166). 

Stensmo (2008) har med sin forskning utvecklat dessa roller för att bättre reflektera 

lärarens ledarroll i klassrummet. Han förklarar att dessa roller är generella men att alla lärare 

arbetar på sitt egna unika sätt. Med hjälp av en pilotstudie argumenterar han att  begreppet 

uppgiftsorienterat fungerar men istället för relationsorienterat, använder han elevorienterad 

ledarskap. Med hjälp av fallstudier skapade han en teoretisk modell baserade på dessa 

ledarstilarna. Den uppgiftsorienterade läraren ser sig själv som en förmedlare av kunskap 

och lägger sitt ämne i fokus. Läraren använder en hög grad av kontroll över beteende i 

klassrummet och samma tempo ska eleverna följa kursplanen. En elevfokuserad lärare ser 

elever som individer med olika villkor. Utifrån dessa får eleven mer frihet och kontroll över 

sitt egna planerande och läraren fungerar som en handledare. För att identifiera dessa roller 

har han observerat fem olika delar av ledarskapet. Dessa inkluderar planering, kontroll, 

motivation, gruppering och individualisering. Planering berör ifall läraren planerar med 

individen eller klassen i åtanke och vem av dessa som tolkar läroplanen. Kontroll beskriver 

vem som har ansvaret för att det är ordning och reda i klassrummet och ifall eleverna beter 

sig på ett studiefrämjande sätt. Motivation behandlar vart motivationen till att studera ska 

komma ifrån, från läraren eller eleverna själva. Gruppering berör de uppgifterna där eleverna 

ska arbeta i grupp. Vem bestämmer hur dessa grupperna ska formas och vad de ska arbeta 
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med. Slutligen, Individualisering, handlar om till vilken utsträckning klassen arbetar med 

individuellt utformade uppgifter. Baserat på dessa genomförde Stensmo (2008) en fallstudie i 

mellanstadiet där han besökte två olika lärare och observerade dessa under en vecka. Dessa 

gick under namnen Anders och Camilla och resultatet av fallstudien visade på en identifiering 

av två väldigt olika lärare. Camilla lade sitt fokus på gruppen, höll föreläsningar och varvade 

med arbete i grupp och enskilt. Tanken för Camilla var att hon stod för kontroll, motivation 

och planering. Anders däremot arbetade med synsättet att eleverna själva skulle stå för 

motivation och kontroll, och hans egen roll var den av en handledare. Även planeringen 

tilldelades eleverna och de hade möjligheten att arbete hemma eller i skolan. Vissa delar 

gjordes gemensamt med Anders men i övrigt tilldelades mycket tillit till hans elever. 

Med stöd av ovan teori och empiri ser vi en variation av forskning inom ämne. 

Däremot har tidigare empiri lagt sitt fokus på grundskollärares synvinkel kring roller. Detta 

gav möjligheten att utforska studenters upplevelser. Syftet med den föreliggande studien var 

att utforska lärares roller och ledarskapsstilar utifrån universitetsstudenters upplevelser. 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna följde kriterierna; student som studerat minst 3 månader vid ett svenskt 

universitet, studerat minst 3 månader vid ett tyskt universitet och kommer från Tyskland. 

Detta för att ha möjligheten att skapa sig en uppfattning av olikare lärare på båda platserna. 

Sammanlagt intervjuades 8 personer varav två män och sex kvinnor. Två personer hade delat 

en av kurserna i Sverige men i övrigt hade ingen av deltagarna studerat ihop. Deltagarna var 

mellan 19-27 år gamla med en medelålder på 23,6 år.  

 

Material 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Då studien ämnade undersöka 

studenters upplevelse togs beslutet att använda semistrukturerade och individuella intervjuer. 

Detta gav möjligheten att lägga till eller ta bort frågor när det behövdes. Banister (2011) 

förklarar att forskare använder sig av semistrukturerade intervjuer för att låta den intervjuade 

prata fritt. Eftersom studien ville undersöka hur väl Stensmos ledarroller stämmer överens 

med tyska studenters upplevelse, behövdes en öppenhet för avvikelser. En semistrukturerad 

intervju skapade denna möjlighet. Frågor för intervjun förbereddes på förhand för att de bäst 

skulle anpassas till frågeställningen. Dessa handlade inledningsvis om studenternas 
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förväntningar på en lärare och dennes roller. Frågorna gick därefter över till deras direkta 

upplevelse av lärare i både Tyskland och Sverige. Den semistrukturerade intervjumetoden 

gav möjligheten att be försökspersonerna utveckla sina svar ifall dessa inte ansågs som 

tillräckligt utförliga. 

Intervjuguiden finns tillgänglig som bilaga B och bestod av 28 frågor men vid flertalet 

tillfällen behövdes korta följdfrågor i form av “hur agerade hen i en liknande situation?”. 

Utvecklandet av svaren hjälpte analysprocessen. 

 

Instrument 

 För att samla in data skapades en intervjuguide baserat på Stensmos (2008) teoretiska 

modell och Kellys forskning kring lärarroller. Från Stensmos modell ställdes frågor kring 

ledarstilar för att skapa sig en uppfattning om vilken typ av ledarskap deras lärare använde 

sig av. För att undvika att informanten på egen hand valde ett extremfall, exempelvis deras 

favoritlärare, informerades den intervjuade om att beskriva upplevelsen av deras senaste 

lärare. Detta visade sig dock inte vara möjligt i samtliga fall då flera av informanterna 

förklarade att de hade flertalet kurser samtidigt i Tyskland. Kriterierna valdes då att vara den 

kurs där hen senast, i tid, haft tentamen i samt att minst ett grupparbete ingick i kursen. 

Samtliga intervjuade kunde följa de här kriterierna utom en som inte haft grupparbeten i 

någon kurs vilket fick accepteras av författaren. 

 Willig (2008) förklarar att språkliga missförstånd är viktigt att överväga. Eftersom 

ingen inblandad hade engelska som modersmål ställdes frågorna med enkel engelska. Ifall 

någonting var osäkert under intervjun bads informanten att förklara närmare för att säkerställa 

att svaret tolkades rätt. 

 Intervjuguiden följde riktlinjer av Spradley som på 1970-talet beskrev hur en 

intervjuguide skulle se ut och som rekommenderades av Willig. Den inleddes med 

deskriptiva, det vill säga relativt enkla frågor om vad personen studerade i Tyskland och hur 

det kom sig att de valde att studera i Sverige. Exempelvis löd den tredje frågan ”Hur trivs du i 

Sverige?”. Detta beskriver Willig som ett bra sätt att skapa rapport och kunde användas för 

att välja en språknivå som bäst passade den intervjuade. Vidare ställdes strukturella frågor 

kring förväntningar på lärare på universitetsnivå, exempelvis: Vad förväntar du dig av en 

lärare på universitetsnivå? När tillräckligt med information hade samlats fortsatte frågorna till 

studenternas upplevelse av lärarna i Tyskland och slutligen med upplevelsen i Sverige. 

Langemar (2008) beskriver att en intervju bör avslutas på ett neutralt eller positivt sätt, och 
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med detta i åtanke avslutades intervjun med frågor kring informanternas positiva upplevelser 

i södra Sverige och vad de såg fram emot i Tyskland. 

 

 

Procedur 

Bekvämlighetsurval användes vilket innebar att endast studenter vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar deltog i studien. Detta innebär att södra Sverige hädanefter 

förtydligas och benämns som Kalmar. Informanterna kontaktades inledningsvis via ett 

informationsbrev (Bilaga A) i en facebookgrupp som är skapad för internationella studenter 

vid Linnéuniversitet. Om en student anmälde sitt intresse skickades ett kort meddelande med 

närmare information om arbetets syfte och etik för att uppfylla etikprövningslagen. Eftersom 

inlägget inte fick behövd respons användes även snöbollsurval där hjälp accepterades av en 

kvinna som anmält intresse för intervjun. Enligt rekommendationer från Alan Bryman (2016) 

ägde intervjuerna rum på lugna platser utan andra människor närvarande. Detta för att 

undvika att den intervjuade skulle oroa sig för att någon tjuvlyssnade och för att inspelningen 

skulle bli tydlig. Följdfrågor användes framförallt inledningsvis för att skapa en tydlig bild av 

förväntningar och uppmuntrade ord användes när den intervjuade verkade osäker. Vid 

enstaka tillfällen behövdes ord översättas från tyska till engelska och då användes Google 

translate. Under en av intervjuerna frågade informanten ifall hen skulle beskriva vad de ville 

se hos en lärare och inte vad de förväntade sig. För att försäkra att föreliggande studie varit 

tillräckligt tydlig och att före detta informanter inte misstolkat innebörden av ordet 

“expectations” kontaktades dessa via sociala medier i efterhand. Inget tidigare missförstånd 

rapporterades och därför behövdes inte ytterligare frågor ställas. Intervjuerna varade mellan 

32 och 59 minuter. 

 

Etiska överväganden 

Uppsatsen följer de etiska riktlinjerna som används inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Codex, 1990). De fyra forskningsetiska principerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

konkretiseras i individskyddskravet. Med hjälp av dessa fick var och en av informanterna 

förklarat sina rättigheter och upplystes om att deltagande var frivilligt och att de kunde 

avbryta studien om de så önskade. Samtliga informanter godkännande muntligt inspelning av 

intervjuerna och kodnamn användes under databearbetningen för att dessa skulle förbli 

anonyma. All data lagrades på en lösenordsskyddad dator och en pinkodskyddad telefon. 



9 

Datan kommer att raderas efter att uppsatsen fått ett betyg. Under intervjuerna efterfrågades 

aldrig namn på de lärarna som undersöks personen talade om, detta för att studenten skulle 

känna att de kunde tala fritt. 

 

 

Data analys 

 Inledningsvis transkriberades samtliga intervjuer av författaren. Efter återkoppling 

från opponering översattes citaten. Transkriberingen analyserades baserat på vad 

informanterna med egna ord beskrev, det vill säga ett semantisk tillvägagångssätt. 

Analyseringen av data gjordes med hjälp av Burnards (1991) metod för innehållsanalys. 

Detta inleddes med att transkriberingen lästes flertalet gånger för att skapa en gedigen 

förståelse för datan. Viktiga delar färgkodades när snarlika svar framkom ur texterna. När 

dessa hade samlats kunde de kondenseras och ges koder för att förtydliga citaten. Burnard 

rekommenderar här att kollegor tas in för att hjälpa processen. Då det inte fanns utrymme för 

detta användes istället handledarens återkoppling. Med hjälp av kondenseringen skapandes 

underkategorier. Exempelvis underkategorien förstå studenternas ämnesnivå inkluderade 

svar där informanterna uttryckte förväntningen att en lärare skulle kunna förstå vad klassen 

kunde och arbeta från den utgångspunkten. Dessa underkategorier kunde därefter gå samman 

för att skapa en kategori, eller en roll. Teman växte naturligt fram där exempelvis 

ämnesorienterad inkluderade roller kopplade till ämnet som studenterna valt att studera. Både 

teman och kategorier applicerades därefter till varje kategori, underkategori och 

meningsbärande enhet för att kontrollera att de var främst relevanta i den tilldelade gruppen. 

Några kategorier slogs samman eftersom de speglade varandra. Exempelvis när en informant 

beskrev hur de förväntade att en lärare skulle vara intresserad av sitt ämne och en annan 

beskrev upplevelsen av en lärare som var ointresserad av ämnet. Exempel på analysprocessen 

finns i tabell 1. 
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Tabel 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet  Kondensering  Kod  Underkategori        Kategori 

Jag anser att den lärare ska vara Förväntar att läraren är Har intresse för Intresserade av              Kunskaps- 

väldigt intresserad i sitt egna ämne intresserad av sitt eget  sitt ämne  sitt ämne        resurs 

                                                                ämne 

 

 

Som att åka på en utflykt med  Läraren försöker skapa Agerar efter Ledare utan starka        Relations- 

kursdeltagarna och säga att det bra stämning mellan studenternas inslag av auktoritet       orienterad- 

viktigaste är att ni känner er  studenterna i klassen välmående         ledare        

bekväma med varandra efteråt 

 

Vanligtvis på universitet, i alla fall Förväntar sig möjligheten Öppen diskussion Kunna möta       Kollega 

i mitt huvud, äger en konstruktiv att kunna ha en öppen mellan lärare och studenterna i 

diskussion rum. [...] Så jag tycker diskussion med sin lärare student  diskussion 

det är viktigt att lärare är expert 

på sitt område men samtidigt är 

öppen för nya idéer. 

 

Jag tror inte att universitetslärare Läraren ska agera  Vara tillgänglig Stödja studenternas       Handledare 

bara ska kunna förse innehåll som handledare vars uppgift är  för handledning individuella 

studenten ska lära sig utantill. att främja studenters   utveckling 

Kanske i grundskolan men på  lärande på deras villkor 

universitetet ska det vara mer 

individuell inlärning. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Resultatet av intervjuerna visade att tre övergripande teman kunde identifieras. Dessa 

inkluderade: 1) ämnesorienterade, 2) studentorienterade och 3) personlighetsorienterade. 

Tillsammans fångar de studenternas förväntningar på hur de anser att en universitetslärare bör 

och inte bör agera. I tabell 2 finns en sammanfattning av teman, kategorier och 

underkategorierna. 
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Tabell 2 Sammanfattning av identifierade kategorier (teman, kategorier och underkategorier) som 

användes för att beskriva och förklara identifierade lärarroller baserat på förväntningar och 

upplevelser. 

Tema Kategori  Underkategori 

Ämnesorienterade (n=8)      Kunskapsresurs (n=8)  Intresserad av sitt ämne 

        Kan sitt ämne 

       Informatör (n=8)   Kunna förmedla ämnet 

        Göra ämnet intressant 

Studentorienterade (n=8)      Kurator (n=3)   Är personliga 

        Förstår och kan ta hand om studenter 

       Handledare (n=6)  Stödja studenternas individuella utveckling 

        Agera handledare 

        Finnas tillgänglig om hjälp behövs 

        Hjälpa studenterna utvecklas 

         Kollega (n=8)   Kunna möta studenterna i diskussion 

        Förstå studenternas ämnesnivå 

        Behandlar studenterna som likvärdiga 

Personlighetsorienterade (n=7)     Relationsorienterad ledare (n=5) Formell ledare 

        Ledare utan starka inslag av auktoritet 

        Tar det slutgiltiga beslutet 

        Inspiratör (n=3)   Passion för att lära ut 

        Inspirerande 

        Förebild (n=2)   - 

Antalet informanter som beskrev kategorin eller temat (n) 

 

 

1) Ämnesorienterade 

 Temat “ämnesorienterade” representerar de svar från de intervjuade där en 

förväntan fanns på lärarens intresse och kunskap kring sitt ämne. Det inkluderade 

även hur duktig läraren var på att göra ämnet intressant för studenterna. Här använde 

informanterna ofta termen “subject”, engelska för ämne, och hur de ansåg det viktigt 

att läraren kunde sitt ämne mycket väl men framförallt mer än studenterna själva. Med 

all sin kunskap skulle läraren kunna agera som en kunskapsresurs både under 

föreläsningar och ifall informanterna hade frågor. Ett par ansåg även att det var 

lärarens roll att göra ämnet intressant för dem, medan en uttryckte att intresset skulle 

finnas hos studenten. För de flesta ingick även att läraren skulle kunna förmedla 

ämnet till gruppen då det funnits lärare som uppenbarligen både var duktiga och 

intresserade av sitt ämne, men hade svårt att tala inför en grupp. En informant 

uttryckte flera av punkterna som: Jag förväntar mig att en professor kan mer om sitt 
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ämne och att de kan lära ut. Flertalet informanter beskrev även erfarenheter med 

lärare som lärde ut något de inte var intresserade av och hur de som student kunde 

känna av detta. Som respons minskade även deras intresse vilket de uttryckte med 

uppgivenhet. En informant berättade: Att de är entusiastiska i sitt ämne eftersom det 

är ganska tråkigt att lyssna på någon som verkar uttråkad av sitt ämne. Beteendet där 

en lärare håller en föreläsning utan interaktion med studenterna kan liknas med den av 

en informatör. 

 

2) Studentorienterad 

I temat elevorienterade förväntningar ingick roller där studenten stod i 

centrum. Här ingick en stödjande roll där läraren skulle hjälpa eleverna att utvecklas. 

Detta kunde både ta formen av att agera i rollen som en handledare men även att ge 

eleverna möjligheten att utvecklas på egen hand. En informant beskriver detta med 

orden: Jag tror personligen att det är mer viktigt att sätta studenterna i centrum 

eftersom de är viktiga och att läraren ska kunna garantera deras utveckling. För vissa 

studenter var det viktigare att de gavs redskapen för att utvecklas på egen hand 

medans för andra skulle läraren finnas tillgänglig med sin handledning. Gemensamt 

för dem var dock uppfattningen att det var lärarens uppgift att hjälpa studenten nå sitt 

mål på dennes villkor. 

Vidare ingår även en kategori som berör känslan att känna sig sedd och hörd 

av läraren. För alla utom en student förväntades en viss personlig kontakt med läraren. 

Detta kunde ta formen av att läraren lärde sig namnet på studenten eller att de blir 

tilldelade frågor. Detta var framför allt tydligt efter sin vistelse i Kalmar där klasserna 

var mindre och studenterna hade möjligheten att känna på hur små klasser kan 

fungera. En student berättade om sin klass som var färre till antal: Det var verkligen 

häftigt, att läraren kunde fokusera på nästan allihop. Det var något jag verkligen 

tyckte mycket om.. Flera informanter beskrev dock att de ansåg det svårt att förvänta 

sig detta i Tyskland på grund av större klasser vilket förtydligas på sidan 13. En 

student uttryckte även att bra lärare hade möjligheten att psykologiskt förstå dem. Det 

vill säga inte bara kunna lära ut ett ämne utan även ha en roll likt en kurator för att 

kunna ge känslomässigt stöd. Hen beskrev det som: Att de faktiskt är utbildade i att ta 

hand om studenter och deras problem. 

Slutligen beskrev de flesta informanter att lärare ska kunna möta dem i en 

dialog, diskussion och behandla dem som likvärdiga. Här beskrev informanterna hur 
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viktigt det var att läraren inte behandlade dem som mindre värda. Detta var ett 

återkommande tema där studenterna berättade om irritation över sina lärare och hur de 

behandlats av dessa. En informant berättar tydligt hur hen förväntar sig att relationen 

ska vara och berättar hur läraren skulle agera mer som en kollega och inte få sina 

studenter att känna sig underlägsna. Tre studenter beskrev hur dialog och diskussion 

var viktigt eftersom detta var ett bra sätt att lära sig. En av dessa uttryckte även vikten 

av att läraren var öppen för nya idéer och lät sina uppfattningar kritiseras. Denna 

relation som informanterna förmedlar kan liknas med den till en kollega. Det ingick 

även en förståelse för elevernas ämnesnivå och att arbeta med dem därefter. Denna 

kategori övervägdes att ha i det ämnesorienterade temat men eftersom den bygger på 

lärarens förståelse för eleverna och agerande därefter, är den bäst passande i det nu 

liggande temat. 

 

3) Personlighetsorienterande 

 Här ingår rollen som ledare och personlighetsegenskaper som är förankrat i 

läraren själv för att sedan kunna bemöta eleverna. Eftersom en av frågorna i 

intervjuguiden berörde studenternas förväntningar på lärare och deras roll som ledare 

beskrev en del av informanterna detta extra. De flesta uttryckte dock att lärarens roll 

som ledare inte var den av en auktoritet utan att de skulle lära ut men samtidigt vara 

på samma nivå. En av informanterna berättade: Jag tänker att vi är mer eller mindre i 

samma ålder vilket gör att läraren inte behöver vara väldigt strikt eller ha många 

regler. Exempelvis” snälla var tysta” eller liknande. En informant påpekade dock att 

läraren måste vara tydlig med elever som inte vill lära sig samt att de måste vara 

personen som tar det slutgiltiga beslutet i klassrummet. En annan beskrev hur läraren 

måste vara en auktoritet för att annars skulle eleverna inte dyka upp eller lyssna. En 

student som studerade ledarskap beskrev läraren: Jag tänker att en lärare alltid är en 

formell ledare eftersom han till viss del har en ledarposition. Hen ansåg dock att 

studenter och lärare skulle vara jämlika. Detta överensstämmer med vad de 

informanterna berättade, det vill säga att de förväntade sig att en lärare skulle 

behandlade dem som likvärdiga och mer som kollegor än studenter. Detta likt en 

relationsorienterad ledare. 

 Den andra delen som kopplar till personligheten är den av en inspirerande 

lärare. Detta kopplas i vissa fall till ämnet men flera studenter beskrev det som något 

fristående, som att lärare skulle ha passion för att lära ut och agera som en inspiratör i 
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lärandet och på så sätt inspirera studenterna att vilja lära sig mer. En informant 

beskrev detta kortfattat: Att de har en passion för att lära ut. Vidare beskrev två 

studenter att de även förväntade sig att en lärare skulle var som en förebild för sina 

elever. En av dessa förklarar: På sättet en lärare beter sig så statuerar han alltid ett 

exempel. Även ifall det inte är ämnesrelaterat så som hur han behandlar andra 

människor. En andra föreslog att lärare inte skulle ha ett kriminellt förflutet. 

 

 

Sammanfattning av upplevelsen i Tyskland 

För att besvara forskningsfrågorna kring informanternas upplevelse samlades svaren 

och lästes igenom ytterligare. Därefter samlades dessa och en sammanställning av svaren 

skrevs ner. Frågorna inkluderade hur väl informanternas förväntningar passade in på läraren i 

fråga, om förväntningarna överträffades eller om något saknades. Detta gav möjligheten för 

den intervjuade att tänka till en andra gång kring sina förväntningar. Det som upptäcktes via 

intervjuerna var hur stor skillnad det ofta verkar vara i klasstorlek mellan Linnéuniversitets 

internationella program i Kalmar och vid föreläsningar runt om i Tyskland. Flera av 

informanterna förklarade att de hade minst 100 studenter närvarande i Tyskland och att de 

därför hade förståelse för att läraren inte kunde agera handledare till alla. Sju av de åtta 

intervjuade beskrev sina lektioner som centrerade kring föreläsningar. En student beskrev det 

som:  

Vi var många studenter och satt alla i ett stort rum. 100 till 150 studenter och med läraren som stod längst fram 

och bara föreläste. Vi satt där i två timmar, utan paus, vi har inte pauser i Tyskland. Studenterna fick ställa 

frågor men normalt ställdes inga. Det var bara att sitta där och lyssna. Det fanns en frånkoppling mellan läraren 

och studenterna. 

Liknande historier kom från hälften av informanterna där frånvaron av entusiasm och intresse 

från lärarens håll var återkommande. Flertalet poängterade även svårighet att följa med i 

föreläsningarna då lärarna inte kunde presentera sin information på ett tydligt sätt. Tre av 

studenterna beskrev sina lärare som inspirerande och flertalet lärare ska ha visat intresse för 

att försöka lära ut och försöka förklara när studenterna inte förstod. Det ska dock inte alltid ha 

gett efterfrågat resultat. En av informanterna gav sin förklaring:  

Om du blir en skollärare behöver du läsa mycket psykologi och pedagogik för att lära dig hur man 

arbetar med barn. Jag tycker detta ibland saknas på universitet eftersom lärarna ofta kommer från 

affärsvärlden. De har mycket erfarenhet av företag vilket är bra samt kulturella dimensioner vilket är 

intressant. Dock saknar de ibland kunskapen att förklara något för någon som inte är på samma 

kunskapsnivå. Detta är något jag verkligen kände hon saknade.  
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Ett par av informanterna poängterade även hur deras lärare såg ner på dem eftersom de inte 

kunde lika mycket om ämnet. Detta gjorde att informanterna fick känslan av att läraren inte 

tog dem tillräckligt på allvar, vilket skapade frustration. En av informanterna beskrev dock 

motsatsen med orden: Och på första dagen berättade han att vi skulle tilltala honom med 

Rainer, vilket var hans förnamn. Detta är väldigt vanligt i mina studier. I Tyskland är det så i 

ekologi och han talade alltid med oss som att vi var på samma nivå. En annan av 

informanterna beskrev en liknande situation där deras lärare agerade mer personligt med 

eleverna under de praktiska momenten. Här var gruppen mindre i antal och de hade 

möjligheten att prata med sin lärare. Utöver dessa två fall beskrevs en mer auktoritär miljö. 

Något som däremot uppskattades av de flesta var ofta möjligheterna till de praktiska 

momenten under studierna. Här visade lärarna en personlig sida där exempelvis en elev blev 

inbjuden till ett evenemang ämnat för professionella inom hens framtida yrkeskår. Detta hade 

läraren gjort på sin lediga tid och studenten kände sig inspirerad. På samma sätt beskrev en 

annan student hur läraren spelade kort med gruppen när de var ute på utflykter med 

universitetet. 

 

Sammanfattning av upplevelsen i södra Sverige 

 Kalmar var en väldigt annorlunda upplevelse för sju av åtta informanterna. Klasserna 

varierade i storlek men som störst i antal var dem 40 studenter. Detta kan ställas mot den 

minsta klassen i Tyskland som låg på 50 studenter. En av informanterna beskrev sin klass i 

Kalmar som en grupp av fem till sex elever. Första intrycket för informanterna var att lärarna 

i Kalmar var mer personliga och gav dem mer uppmärksamhet. Detta var något som flera 

informanter beskrev i sina förväntningar och något som uppfylldes. En informant gav 

exemplet: Jag pratade med en av mina lärare om statistik, då det var något jag inte förstod. 

Och efteråt tänkte jag att vi hade fixat det men senare på dagen fick jag ett mejl med orden 

”hej jag tänkte på detta med din statistik och jag pratade med en kollega och vi tänkte att du 

kunde göra såhär”. Vidare berättade tre av dem att deras lärare agerade nästan som vänner 

vilket både uppskattades och kritiserades. Den personliga sidan uppskattades då 

informanterna kände att de kunde prata med sin lärare medan två av dessa samtidigt påpekade 

att deras lärare borde varit mer professionell. Detta genom att lägga mer fokus på ämnet 

istället för att prata om icke skolrelaterade ämnen i klassrummet. 

 Medan informanterna beskrev en auktoritär miljö i Tyskland beskrevs en nästan 

motsatt bild i Kalmar. En av informanterna poängterade hur hen upplevde att läraren såg ner 
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på hen medan övriga sju istället beskrev positiva upplevelser hur deras lärare lyssnade till 

feedback, behandlade dem som kollegor eller kunde diskutera på en jämlik nivå. Någonting 

som ett par däremot valde att ta upp var frånvaron av tydlighet när det kom till rätt eller fel. 

Båda informanter berättade hur lärare i Tyskland förklarade för en student ifall de hade rätt 

eller fel, medans här i Kalmar använde en informant orden: Han säger inte riktigt ”nej det 

där är fel” istället säger han ”ja kanske”. Ibland önskar jag att de skulle vara tydligare med 

regler och tydligare ifall något var rätt eller fel. En av informanterna beskrev tydligheten 

som viktigt för hens personliga utveckling. I ett liknande fall beskrev en annan hur hen 

berättat för sin lärare att hens gruppmedlemmar inte tog del av arbetet. Läraren hade sagt att 

åtgärder skulle tas men hen fick aldrig någon återkoppling. Hen ansåg att läraren kunde varit 

tydligare. 

 Flera av informanterna tog dock upp entusiasmen hos sina lärare och deras intresse 

för sina ämnen. Den som tydligast beskrev sin lärare som inspiratör berättade: Han berättar 

för oss om sina studier, vad han hade gjort förut och man kände av att han verkligen var 

intresserad av fisk. Även ifall jag inte var intresserad så kände jag” Det där låter kul. Vi gör 

det!”. Dock kände den intervjuade att läraren inte varit tillräckligt tydlig med vad 

informanten behövde kunna inför tentan. 

 

Ledarskapsstilar 

För att besvara “Vilka likheter och skillnader, baserat på Stensmos ledarskapsstilar, 

kan vi se hos studenters upplevelse av lärare i Tyskland och södra Sverige” ställdes frågor 

baserade på de fem delarna av Stensmos (2008) modell, både gällande upplevelsen vid 

Linnéuniversitetet (se bilaga B) och den i Tyskland. Dessa svar samlades och analyserades 

för att undersöka huruvida lärarna agerade efter en mer uppgiftsorienterad eller elevorienterad 

ledarstil. 

  

 

Planering 

 Planeringen för samtliga i Tyskland följde en uppgiftsorienterad stil, det vill säga att 

läraren planerade med hela klassen i fokus och tog majoriteten av alla beslut. Informanterna 

berättade att deras kurser framförallt innehöll en tenta som alltid låg i slutet av terminen och 

det var på den de betygsattes. De hade inte möjligheten att påverka denna. I Kalmar 

planerade läraren i stort sätt alla lektioner på egen hand. Flera av informanterna förklarade 

dock hur deras lärare kunde vara flexibla och ifall det visade sig att gruppen hade svårt för ett 
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specifikt ämne, kunde lägga extra tid för en närmare förklaring. Vidare beskrev majoriteten 

av informanterna att de hade fler uppgifter i Kalmar, varav de flesta på förhand var bestämda. 

Däremot hade de ofta en uppgift under terminen där de hade flera valmöjligheter om vad de 

skulle skriva om. Sammanfattningsvis visade sig att lärarna i Kalmar framför allt använde sig 

av uppgiftsorienterad ledarstil men med inslag av elevorienterad. I Tyskland planerades efter 

en uppgiftsorienterad. 

 

Kontroll 

 Kontroll behandlade huruvida det var läraren eller eleven som stod för ansvaret att 

eleverna lärde sig och vem som stod för ordning och reda i klassrummet. Detta var väldigt 

likt på de båda platserna vilket informanterna beskrev berodde på två skäl: 1) de var vuxna 

och det var inte längre lärarens roll, 2) antingen var klassen för stor för att läraren effektivt 

skulle kunna kontrollera alla eller var den för liten och det var då ohövligt. En av 

informanterna beskrev dock att hens lärare i Kalmar blev irriterad ifall någon använde 

mobiltelefonen. Läraren gav där ett försök att kontrollera gruppen med uppgiftsorienterad 

ledarstil. Två förklarade att deras lärare i Tyskland hade inlett kurser med en förklaring till 

varför mobiltelefoner försvårar inlärning. Detta lägger över ansvaret på studenterna och 

representerar därför elevorienterad ledarstil. 

 

 

 

Motivation 

 Ledarstilen kopplad till motivation är huruvida studentens motivation ska vara inre 

eller ifall läraren förväntas stå för motivationen. I Tyskland var det uteslutande någonting 

som skulle komma från eleverna själva medans i Kalmar var svaren inte lika ensidiga. Några 

av informanterna berättade hur deras lärare kunde “peppa” sina elever när något gick fel eller 

de hade svårt med en uppgift. Framförallt kände flertalet sig motiverade då lärarna gjorde 

ämnet intressant. 

 

Gruppering 

 Grupparbeten var inte lika vanligt i Tyskland men förekom. Oftast hade 

informanterna själva möjligheten att välja sina grupper utan lärarens inblandning. I Kalmar 

bestämde läraren grupperna för hälften av informanterna. Detta förklarade lärarna med att 
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klasserna var små eller att någon skulle utebli. Andra halvan hade möjligheten att välja själva. 

En förklarade att grupperna baserades på gemensamma intressen vilket uppskattades. 

 

Individualisering 

 I denna del behandlas läroplanen och ifall denna är individualiserad eller kollektiv och 

om uppgifterna är skapades med individen eller med klassen i åtanke. Den kan kort 

sammanfattas med att samtliga upplevde att de arbetade efter en kollektiv läroplan. 

 

Diskussion 

 Syftet med den föreliggande studien var att utforska lärares roller och ledarskapsstilar 

utifrån universitetsstudenters upplevelser. Resultatet visar att (a) studenterna förväntade och 

upplevde flertalet roller av sina lärare, däribland rollen av en kollega, kurator och en 

inspiratör., (b) de upplevda rollerna var färre, framförallt i Tyskland där läraren främst tog 

rollen av en informatör., (c)  med hjälp av Stensmos modell framträder en lärare som upplevs 

ta ett stort ansvar för upplägget och planeringen av undervisningen men låter motivation och 

kontroll stanna hos eleverna. Detta gällde både i Tyskland och i Kalmar. 

Resultatet visar att studenterna på universitetsnivå förväntade sig till stor del samma 

typ av lärare som tidigare forskning visat. Kelly et al., (2013) identifierade den underhållande 

rollen som skulle motivera studenterna genom att göra ämnet intressant. Denna förväntades 

av majoriteten av informanterna. Den föreliggande studien visade dock att detta sällan 

upplevdes i Tyskland men var desto vanligare i Kalmar. Kelly et al., förklarar att denna roll 

innehåller en större del interaktion mellan klassen och läraren för att öka intresset från 

eleverna vilket flertalet av informanterna påpekade som ovanligt i Tyskland. Förklaringen 

var, enligt informanterna, ett ointresse från lärarens sida att lära ut sitt ämne men även att 

gruppen var väldigt stor. Man skulle kunna tänka sig att läraren inte hade tillräckligt med 

utrymme att inkludera hela gruppen och därför valde att fokusera på sina presentationer. 

Denna interaktion med eleverna upplevdes oftare i Kalmar, med sina små klasser, vilket kan 

vara en viktig faktor till att intresset bibehölls. Kelly et al., beskriver inte personlighetsdrag i 

sitt arbete och därför är det osäkert ifall lärarna hade passion för sitt ämne, något som 

upplevdes som inspirerande av informanterna och beskrevs hjälpa den underhållande rollen. 

 Rollen som en övervakare från Kellys (2013) forskning, där eleverna ska lära sig 

genom att arbeta på uppgifter, var förekommande i Tyskland men i utökad form av en 

handledare som även stöttade eleverna i sitt arbete. Denna roll blev dock först tydlig när 
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klassen delades upp via grupparbeten eller på de praktiska momenten. Ett par av 

informanterna beskrev hur läraren visade upp en personligare sida. De mindre grupperna gav 

möjligheten för läraren att uppfylla fler av de roller som informanterna hade förväntat sig. 

Vidare införlivade en lärare Kelly’s identifierade roll av en coach när hen tog med sin student 

på ett evenemang. Här gavs möjligheten att skaffa sig livserfarenhet, något som inte 

förväntades men som studenten uppskattade och blev inspirerad av. Från resultatet kan vi 

dock se att dessa fall inte hörde till normaliteten och flertalet av rollerna som kretsade kring 

nära interaktion med eleverna inte upptäcktes i föreliggande studie. Framför allt kan vi se att 

majoriteten av lärarna i Tyskland antog rollen som informatör i helklass och till viss del 

handledare i mindre grupper. 

 I Kalmar såg det något annorlunda ut och drar vissa paralleller till den 

relationsorienterade ledaren som Bale beskrev på 1950-talet (Crisp & Turner, 2016).  Ett 

exempel på detta var när en informant beskrev hur hens lärare tog med gruppen på utflykt för 

att de skulle lära känna varandra bättre. Detta speglades liknande när klassen delades in i 

gruppen efter intresse, vilket bör förbättrat dynamiken. Att det såg annorlunda ut i i Kalmar 

berodde troligen dock för fler anledningar än att klasserna generellt sett var mindre. Nilsson 

(1996) beskrev att roller var kopplade till samhällets normer vilket vi kan se i hur 

informanterna upplever att de blev tilltalade. Resultatet visar att fler kände sig på en jämn 

nivå med sina lärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar än vad de gjort i Tyskland. Detta skulle 

kunna bero på normen i Tyskland där man vanligtvis använder formaliteter vid tilltal med 

lärare. Om en lärare ser sig själv tillhöra en annan grupp än sina elever, något som Nilsson 

(1996) påpekade påverkar vårt beteende, kan det bli svårare att tillgodose lärarens roll som 

kollega, vilket förväntades men mer sällan upplevdes i Tyskland. 

Kellys et al., resultat i Danmark speglar bättre upplevelsen i i Kalmar via den 

individuellt hjälpande rollen. Lärarna gav mer uppmärksamhet till eleverna, exempelvis som 

eleven som påpekade mejlet efter lektionstid innehållande extra hjälp. Ytterligare exempel 

som gavs under intervjuerna inkluderade mer återkoppling och lärarstyrda diskussioner. 

Liknande togs rollen av konsult upp av en student vid ett grupparbete där läraren endast 

agerade handledare. 

 Roller som inte framkom i Kellys et al., arbete men vilka resultatet visade på 

inkluderade den av en förebild, rollen av en kurator och den relationsorienterade ledaren. De 

två första tas dock upp i den sydafrikanska studien som studerade framtida lärarstudenters 

förväntningar. Att dessa inte framkom i Kellys arbete handlar om att studien lade fokus kring 

undervisningsmetoder. Enligt resultatet var båda rollerna förväntade av informanter och 
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framtida sydafrikanska lärare vilket kan tyda på relevans. En vidare förklaring till att Kellys 

och Stensmos forskning inte identifierat rollerna kan vara eftersom kuratorsrollen, där 

känslomässigt stöd efterfrågas, kan komma att visa sig innan eller efter en lektion. Alltså när 

läraren inte är upptagen med klassen som grupp utan har mer tid för individen. Att agera 

förebild kan komma att bli svårare att upptäcka under lektionstid. Samtidigt kan detta ligga 

djupt förankrat hos lärare och därför förefaller det naturligt att agera därefter. Även ifall dessa 

roller inte ingår som undervisningsmetoder framkom de när informanterna tillfrågades. Dessa 

roller skulle kunna förbättra identifierade roller eftersom att en lärare som agerar likt en 

kurator och en förebild kan skapa sympati hos studenter och därigenom förstärka förtroendet 

för läraren. 

 Hattinghs (2008) forskning visade att den vanligaste rollen hos en lärare var den av en 

person som kunde ta an flera roller. Samtliga informanter i föreliggande studie förväntade 

och upplevde mer än en roll hos sina lärare. Det var däremot ingen som uttryckligen beskrev 

lärare som en person med flera roller. Detta skulle kunna vara för att studenter ser lärare som 

en roll i sig. Vad som däremot ingår i rollen är subjektivt. Vidare inkluderades rollen av att 

vara en expert på sitt fakta område. Resultatet visade att samma roll, här definierat som 

kunskapsresurs, både förväntades och upplevdes av de tyska informanterna. Detta var en roll 

som samtliga informanter tog upp medans Hattinghs studie visade att lärarstudenternas 

upplevelsen inte speglade förväntningarna. Detta bör kunna förklaras med att barnen som de 

lärarstudenterna fick träffa krävde mer arbete kring uppfostran. Detta skulle även förklarat 

lärarstudenternas upplevelse av den polisiära rollen och hur rollen som förebild blev viktigare 

efter interaktion med eleverna, detta likt Korthagens resultat (2004). Resultatet av 

föreliggande studie visade istället att det var viktigt för flera av informanterna att läraren 

agerade likt en relationsorienterad ledare utan starka inslag av auktoritet. Detta då flera 

studenter beskrev hur de var vuxna och ville bli behandlade därefter. Det här kan förklara 

skillnaden i de båda resultaten. 

 Resultatet av frågorna som ställdes kring Stensmos ledarskapsstilar visade på en 

lärare olik de som Stensmo identifierade. Även ifall lärarna i Tyskland och i Kalmar hade 

många likheter fanns vissa undantag. I Tyskland använde samtliga lärare uppgiftsorienterad 

ledarskapsstil i planering och individualisering medan kontroll och motivation läggs på 

eleverna. Gruppering däremot varierade då grupperna oftast valdes av eleverna men ämnet 

bestämdes av läraren. I Kalmar var svaret snarlikt men det förekom möjligheter för några av 

eleverna att påverka planeringen. Lärarna använde till viss del även yttre motivation för att 

motivera eleverna. Detta var något som inte förekom i de tyska fallen. Resultatet kan 



21 

argumenteras ha att göra med nivån på utbildningen. På universitetet läggs mer ansvar på 

eleverna och tidsbrist gör att fler lärare väljer att själv stå för planering. De mindre grupperna 

ger dock möjligheten för större flexibilitet.  

 Resultaten visade att informanternas förväntningar efterfrågar mer än vad 

universitetsvärlden generellt erbjuder i både Kalmar och runt om i Tyskland. Både gruppen i 

Hattinghs studie och Kelly’s identifierade roller delade många föreställningar med 

informanternas förväntningar. Detta kan vara eftersom de båda föregående studierna 

behandlar barn och gamla förväntningar finns kvar hos de nu vuxna universitetsstudenter. 

Mindre klasser och andra yrkesmässiga normer kan hjälpa till att möta fler av dessa. Flera av 

informanterna förklarade sin uppskattning av mer interaktion med sina lärare och tillfällena 

när denna agerade handledare istället för informatör. Normer spelade roll som när några av 

informanterna påpekade oklarhet i vad som var rätt eller fel i ämnesbedömningsprocessen hos 

lärare i Kalmar och förklarade att tyska lärare generellt var mer tydliga. Den stora frågan som 

växer fram är ifall det är universitetets uppgift att tillgodose elevernas förväntningar. Med 

tanke på att utbildning i Sverige kostnadsfritt, utöver den skatt som betalas, kan det vara svårt 

att ställa alltför höga krav på universiteten. Däremot bör det vara i samhällets intresse att 

deras utbildningar är med hög kvalité för att så många som möjligt ska stanna på den 

utbildning de valt att studera. En av fyra studenter som påbörjade sin yrkesexamensprogram 

läsåret 2015/2016 hade hoppat av utbildningen efter ett år (Eliasson, 2018). Det kan dock 

finnas oändligt med anledningar till att studenter hoppar av. Ifall intresset av en utbildning 

däremot kan förbättras och om lärare agerar mer likt en relationsorienterade ledare, tar an 

rollen som en handledare och inspiratör, kan detta inte få fler att stanna? Tillbaka till första 

frågan, är det dock universitets uppgift att tillgodose elevernas förväntningar? Och om ja, 

vilka då? I kursmål på universitetet beskrivs vanligtvis vad studenter ska utföra, förstå samt 

kunna efter avslutad kurs. Hur läraren arbetar för att eleven ska uppnå dessa kursmål är 

däremot upp till läraren. Detta betyder att det är upp till var och en av lärarna vilka roller de 

vill ta sig an för att hjälpa studenter uppnå deras kursmål. 

 

Metodologisk diskussion 

 Graneheim & Lundman (2003) skrev en guide för att skapa trovärdighet i en 

kvalitativ uppsats. Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet tas upp som tre aspekter för att 

försäkra detta. Även om samtliga av informanterna studerade vid Linnéuniversitet delade 

endast två av dessa en kurs i Kalmar och ingen i Tyskland. Detta innebär att deltagarna kom 

från olika bakgrunder och med olika erfarenheter vilket gav möjligheten att upptäcka rikare 
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data. Trovärdighet hade kunnat förbättras om snöbollsurval inte hade blivit nödvändigt 

eftersom detta kan ha påverkat datan i form av liktänkande deltagare. Valet av 

semistrukturerade intervjuer som metod passar väl till syftet då detta gav möjligheten att 

ställa både öppna frågor och följdfrågor för att ta del av så mycket information som möjligt. 

Trovärdighet hade kunnat förbättras ifall en kollega hade givits möjligheten att skapa egna 

kategorier och teman baserat på transkriberingen. Denna metod ifrågasätts dock av 

Graneheim & Lundman eftersom tolkningar är subjektiva men författarna, den föreliggande 

studien inkluderat, ser dock en fördel med dialog. Inom trovärdighet beskrivs även vikten av 

rätt måttenhet. Detta är något uppsatsen lider av då ordet förväntning, expectation, blev 

feltolkat och den intervjuade frågade ifall de skulle beskriva vad de ville se hos en lärare. 

Författaren skulle kontrollerat att samtliga deltagare inledningsvis förstod ordet korrekt. 

Några informanter kontaktades i efterhand via sociala medier och dessa bekräftade att de 

använt rätt definition. Författaren får därför lita på att denna information stämmer och att 

resultatet inte påverkats. 

 För att förbättra pålitligheten i studien skapades en intervjuguide som följdes under 

intervjuerna. Detta för att försäkra att samma grundläggande frågor ställdes till alla deltagare. 

Det ska dock nämnas att följdfrågor varierade beroende på deltagarnas svar men detta 

beskriver Graneheim & Lundman som naturligt i utvecklingen av intervjuprocessen. 

 Överförbarheten i studien har både för och nackdelar. Deltagarna som undersöktes 

tillhör en smal grupp av människor och därför kan resultatet vara svårt att föra över till en ny 

grupp som inte uppfyller den föreliggande studiens krav. Det ska understrykas att urvalet var 

alltför få för generalisering och studien ska ses som en explorativ. Framtida studier 

rekommenderas att utöka antalet deltagare och lägga fokus på roller eller ledarskapsstilar och 

färre forskningsfrågor. 

 Eftersom intervjuerna inte hölls på informanternas eller författarens modersmål 

påverkade detta kommunikationen. Det kan inte försäkras att alla informanter förstod 

samtliga ord på samma sätt eller att deras förklaringar inte hade förenklats på grund av 

bristande kunskaper i det engelska språket. Detta trots förklaring inledningsvis att det gick 

bra att pausa ifall informanten ville leta fram ett ord eller ifall hen inte förstod frågan. 

Bryman (2016) beskriver social önskvärdhets bias som innebär att personen ger svar som den 

intervjuade tänker är rätt svar. Eftersom studien undersökte både Tyskland och Kalmar fanns 

det risk att informanterna som kom från Tyskland kände en uppgift att försvara deras 

upplevelse av tyska lärare. Liknande då författaren av studien var svensk kan informanterna 

tvekat med att tala illa om Sverige. För att undvika denna risk förtydligades att studien inte 



23 

handlade om en jämförelse utan identifieringen av roller. Eftersom gruppen av tyska 

studenter i Kalmar inte är stor kan det inte försäkras att det inte skedde kommunikation 

mellan informanterna som gjorde att svaren påverkades. 

 

Framtida forskning 

 Den föreliggande studien visar att det finns ett gap mellan tyska studenters 

förväntningar och upplevelser på universitetet. Att flertalet studenter beskriver tappad 

motivation och intresse när lärare inte är tillräckligt duktiga på att föreläsa kan leda till risker 

så som avhoppning eller försämrad inlärning. Framtida forskning hade hade varit intressant 

att göra kring relationen mellan studenters upplevelse och deras reaktion på vad de upplever. 

Vilka upplevelser ser studenterna som viktigast och vilka påverkar de som mest. För att 

utforska fler roller hade man kunnat använda sig av fokusgrupper då diskussion ger 

möjligheten att komma fram till fler svar på kortare tid. I intervjuer finns problemet att flera 

tar upp samma roller och flertalet kan ha nöjt sig efter att ha berättat tre till fyra roller. I en 

grupp av människor finns möjligheten att fler vill dela med sig av något och därför ordentligt 

tänker till. Banister (2011) påpekar hur det kan vara svårt för en grupp att skapa förtroende 

mellan medlemmarna. Detta hade kunnat få en del att sitta tysta, men fördelarna överväger 

nackdelarna. För att undvika detta hade man kunnat ge studenterna en möjlighet att lära 

känna varandra genom en lek eller liknande. Detta kan ta tid men intervjuer tar längre. Med 

hjälp av rollerna man upptäckt skulle en kvantitativ studie kunna göras där informanter får 

möjligheten att kryssa för vilka roller de personligen har upplevt hos en lärare. Genom detta 

finns en möjlighet att generalisera upplevelser och skapa sig en bild av hur lärare agerar i sitt 

yrke. 

 

Avslutande reflektion 

 Som avslutande reflektion bör det understrykas hur resultatet visar hur mycket 

studenterna uppskattade mindre klasser och mer interaktion. Flera av studenterna berättade 

uppgivet hur de skulle sakna upplevelsen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Samtidigt 

uppskattade inte studenterna otydligheten i bedömning och även ifall vänskap med lärare 

uppskattades hos vissa, fann en del detta oprofessionellt. Den föreliggande studien gav en 

liten inblick hur internationella studenter upplever svenska lärare. I ett alltmer internationellt 

samhälle kan förhoppningsvis denna information påbörja en diskussion kring lärare på 

universitet och deras roller. Bör det kanske vara både studentens och lärarens ansvar att 

tillsammans nå kursmålen? Detta när studenternas upplevelse varierar så stort beroende på 
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vilken roll läraren har möjligheten att använda sig av alternativt väljer att använda. Kanske 

kan man hjälpa lärare via utbildning eller mindre klasser för att förbättra studenters 

upplevelse. 
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Bilaga A 

Informationsbrev 

** A request to German students currently studying in Kalmar ** 

 

Hey all! My name is Vide and I am currently writing a bachelor thesis in psychology. I am 

looking for German students who would be up for an interview that shouldn't take more than 

an hour. The topic in question is your experience of teachers at university level. 

 

I will offer fika of your choice meanwhile. I would be very grateful to anyone who would be 

up for helping out! 

 

If interested, please send me a PM for more information 

 

Bilaga B 

 

Intervjuguide 

 

Part 1:  

Name, what and where you study. 

How long have you studied in Sweden/Germany 

What do you feel about your experience so far 

 

Part 2: 

What do you expect from a teacher at university level? 

Regarding leadership, what type of leader do you expect a teacher to be? 

 

Part 3. Regarding German teachers 

How was your experience with the last teacher you had in Germany? 

What did a regular class with X look like?  

In regard to the roles/expectations previously mentioned, how well do they fit the teacher in 

question?  

Did he/she lack something that wasn't part of previous expectations?  

Did he/she perhaps exceed your previous expectations by acting in a way you didn't expect? 

In a positive way.  
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In your experience, did you feel that the teacher planned with individuals or the class in 

mind? 

Regarding control, If someone acted against the norms, did the teacher act upon it? 

Regarding motivation, did you feel that the teacher helped in regards to study motivation. 

Regarding group work, who decided which groups you were supposed to be in and what the 

topic were? 

What was your experience regarding the freedom of choice in assignments?  

Regarding individualization, to which degree did your class work with individually formed 

assignments?  

Were the teacher open to changes in the assignments to fit the individual? 

 

Part 4. Regarding Swedish teacher 

How was your experience with the last teacher you had in Germany? 

What did a regular class with X look like?  

In regard to the roles/expectations previously mentioned, how well do they fit the teacher in 

question?  

Did he/she lack something that wasn't part of previous expectations?  

Did he/she perhaps exceed your previous expectations by acting in a way you didn't expect? 

In a positive way.  

In your experience, did you feel that the teacher planned with individuals or the class in 

mind? 

Regarding control, If someone acted against the norms, did the teacher act upon it? 

Regarding motivation, did you feel that the teacher helped in regards to study motivation. 

Regarding group work, who decided which groups you were supposed to be in and what the 

topic were? 

What was your experience regarding the freedom of choice in assignments?  

 

 Part 5 

 Can they learn something from each other? 

(What is your experience regarding teachers in general Sweden/Germany) 

  

Part 6 

How much longer are you staying? Got anything you haven't done yet that you would like to 

do?  
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Favorite thing about Sweden/Germany regarding universities. 

Any additional thoughts about all of this? Something forgotten? 

Thank you very much!  

 


