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SAMMANFATTNING 
I denna uppsats tittar jag närmare på hur några textilslöjdslärare upplever sin 
ledarroll. Vad påverkas den av och hur upplever de sin ledarroll? Det handlar om 
lärarens förmåga att föra och planera undervisningen på ett sätt som gör att elever 
använder sin tid i skolan på ett så effektivt sätt som möjligt för att lära sig de mål 
som Skolverket har satt upp. 
 
I bakgrunden tar jag upp textilslöjdens aspekter såsom historia och relevant fakta för 
att förstå textilslöjdens innebörd, för att sedan titta på vad ledarskap innebär och vad 
ledarkompetens innefattar. För att belysa och utforska mitt syfte har jag använt en 
fenomenografisk intervjustudie av fyra textillärare med olika bakgrund och 
erfarenhet som ledare i textilslöjden.  
 
I resultatet har jag fått fram fem kategorier; arbetsmiljön med regler och 
konsekvenser, reflektion, elevernas påverkan, tidsaspekter samt utbildningens 
påverkan på ledarskapet.  
 
Slutsatserna visar att det är viktigt med regler och att vara konsekvent med dem för 
att få en god arbetsmiljö både för lärare och elever. En regel bör inte vara ställd som 
negativ utan mer som ett påbud där det står hur eleven bör göra och vara. Något som 
påverkar undervisningen och ledarskap mycket, enligt min undersökning, är antalet 
elever i grupperna. Det är svårt för läraren att hinna med elever i stora grupper och 
då automatiskt sänks kvalitén på lektionerna. Denna uppsats ger en liten inblick i hur 
det är att arbeta som ledare i slöjden och vad som kan var bra att tänka på när man 
skall börja undervisa. 
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INTRODUKTION 
Jag går sista terminen på lärarutbildningen. Det senaste året har jag kombinerat 
studier och att arbeta som textilslöjdlärare. Detta har givit mig insikt i hur viktigt 
ledarskap är för att få en bra arbetsmiljö där elever mår bra och hämtar in kunskap.  
 
När jag började arbeta hade jag en självbild av att jag var en person med en bred och 
lång utbildning i mina ämnen, stark men ödmjuk, redo att ge mig ut i skolans värld 
och ha givande lektioner med mina elever. Eleverna skulle lyssna och bli inspirerade 
och arbeta och reflektera flitigt. Det blev inte riktigt så alltid. Jag upptäckte att det 
finns oroliga elever i nästan varje klass som störde och fick igång sina klasskamrater 
till en ohållbar arbetsmiljö där både eleverna och jag for illa. Ofta så skötte klassen 
sig hos klassföreståndaren men hos mig, som bara hade dem i ett praktiskt ämne en 
gång i veckan, blev det ibland kaos. Det var som om skolans regler inte gällde i 
slöjden. Min teori är att jag inte hade, och ännu inte har, klart för mig hur jag vill 
vara och hur jag bör vara som ledare i klassrummet. Det första året har varit ett år av 
lyckanden och misslyckanden i mitt ledarskap. Jag vill ju att eleverna skall tycka att 
det är roligt och givande att komma på mina lektioner och att de skall bli kloka 
reflekterande individer med ett livslångt lärande. Självklart vill jag också att eleverna 
skall tycka om mig som lärare och jag vill tycka om mig själv som lärare.       
 
Under en studiedag i våras (2008.05.14) anordnades en föreläsning för lärare i 
kommunen som handlade om just ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Det 
var specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber som höll i föreläsningen. 
Hon betonade att eleverna måste trivas i skolan och att skapa en god relation med 
eleverna därför är oerhört viktigt för att elever skall lära sig något. Det är viktigt att 
ta barnen på bar gärning när de gör rätt. Vad som fick mig en god tankeställare var 
när hon tog upp exempel om att barn gör som vi gör inte som vi säger. Ser en lärare 
ett barn kasta ett papper på golvet så ska man trevligt säga att så gör man inte, var 
snäll att och plocka upp pappret och släng det i papperskorgen. Vägrar eleven är det 
ingen idé att göra sig ovän med den utan bara säga ”nähä men då hjälper jag dig med 
det” och tar upp papperslappen och slänger den i papperskorgen. Nästa gång kommer 
förmodligen eleven tänka till innan den kastar papper och läraren skapar respekt utan 
att göra sig ovän med eleven. 
 
Av min erfarenhet, och vad mina kollegor berättat för mig, är att ledarskapet är 
viktigt för att läraren skall få en bra och hållbar arbetssituation och orka arbeta inom 
detta tuffa yrke ett helt liv. Jag vill utvecklas som pedagog och ledare och bemästra 
ledarkonsten så att alla mina elever får en god arbetsmiljö, och därmed en bättre 
förutsättning, som gynnar deras lärande och utveckling. Att bli en bra ledare, tror jag, 
kommer genom intresse, reflektion och erfarenhet. Stämmer det eller är det något 
som man bara ”har”, medfött? Är det så ska nog jag lägga ner mitt tilltänkta yrke och 
satsa på något annat. Å andra sidan, varför finns det då så mycket litteratur om 
ledarskap –om man ändå inte kan lära sig något av det? Nej, jag tror nog att man kan 
utvecklas och med hjälp av denna uppsats kan jag och andra få en inblick i vad det 
innebär och hur man kan bli en bra ledare i klassrummet. 
Ser lärare på ledarskapet på samma sätt eller har de olika erfarenheter och 
uppfattningar?  Vad använder de sig av för metoder för att få ett gott inlärningsklimat 
i klassrummet?  
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BAKGRUND 

Textilslöjdens aspekter  
Här beskrivs ämnet textilslöjd och dess historia. 
 

”Slöjd och slöjdundervisning förknippas ofta med skaparglädje och 
kreativitet, med traditioner och kulturarv, men också med petiga lärare och 
dammiga miljöer, med lukter och minnen av ovana händer som kämpar 
med verktyg och material. Mytbildning, fördomar och romantiska skimret 
av egen skapande verksamhet påverkar vars och ens intryck av och 
uppfattning om behovet av slöjdundervisning i det tjugoförsta århundradet” 
(Borg & Lindström, 2008, s 7). 

 
Textilslöjden kallades flickslöjd när den infördes som obligatorisk i folkskolan. 
Tanken var att flickorna skulle fostras till sparsamhet, renlighet, flit och dugdhet. 
Hulda Lundin är en av de fyra slöjdmödrar som betytt mycket för att flickors slöjd 
utvecklades. Hon startade 1882 Hulda Lundins slöjdseminarium där hon utbildade 
”lärarinnor i kvinnligslöjd enligt Stockholmsmetoden”. Hulda hämtade inspiration 
från andra länder. Hon studerade litteratur och gjorde studiebesök i bland annat 
Tyskland där Rosalie Schallenfeld ledde ett handarbetsseminarium i Berlin. Rosalie 
förespråkade klassrumsundervisning, i motsats till individuell undervisning som 
förespråkades av till exempel Otto Salomon som utbildade gossarnas slöjdlärare. 
Lektionerna skulle vara noga planerade så man undvek föräldrars inblandning i 
undervisningen. Hon var noga med att lära lärarinnorna att eleverna skulle ha 
kännedom om teknikerna för att de självständigt skulle kunna utföra arbetena. Alla 
elever gjorde samma saker samtidigt och skulle gärna sy och sticka i takt (Borg, 
2008). 
 
Nu är slöjden målstyrd sen 1994, fokus sätts då på elevers förmågor mer än själva 
slöjdföremålet. Denna process kallas för slöjdprocess och innehåller ide, planering 
genomförande och utvärdering och anses ge eleven en personlig utveckling (Borg & 
Lindström, 2008). 
 
Slöjd i skolan skall enligt skolverkets kursplaner (2008) bidra till att elever får en 
mångsidig utveckling genom att öva upp deras manuella, skapande och 
kommunikativa förmågor. Elevernas arbete skall stärka deras tilltro till sin egen 
förmåga att klara uppgifter och utveckla kunskaper i det dagliga livet. Eleverna skall 
arbeta med slöjdprocessen där de utgår från en idé och avslutar med en färdig 
produkt som de sedan skall göra en utvärdering på. I utvärderingen redovisar 
eleverna hur olika ställningstaganden såsom inspiration, idéer, formgivning och olika 
ställningstaganden har påverkat resultatet (Skolverket, 2008). 
 
Berge (1992) har i sin avhandling intervjuat elevers tankar om slöjd. Elevernas 
inställning till slöjden är att de kan koppla av från den övriga så teoretiska skolan och 
ha en ”rolig timme” där de inte behöver anstränga hjärnan. Vissa elever kände till 
och med att de slapp lärarna på slöjdlektionerna. ”På slöjden kan man koppla av och 
fördriva tiden” Elevresultat i avhandling (Berge, 1992, s 131). 
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Vad är ledarskap?  
Lärare idag bör ha flera kompetenser, såsom ämneskunskap, didaktisk kompetens 
och ledarkompetens, för att kunna utföra ett bra arbete (Stensmo, 2008). 
Kommunikation, i syfte att nå mål och lösa uppgifter, mellan lärare och elever är en 
förutsättning för ett gott ledarskap (Maltén, 1998). En lärare behöver alltså inte bara 
ha goda ämneskunskaper och kunskap om pedagogiska metoder utan behöver också 
vara en god ledare.  
 
När en klass inte fungerar beror detta enligt Svensson (2000) på brister i lärarens 
ledarskap. Han menar att en person med goda ämneskunskaper inte automatiskt är en 
bra ledare. Är en lärare inkonsekvent, kommer med så kallade tomma hot, där hoten 
aldrig verkställs, eller är fientligt inställd till sina elever leder detta till att det blir en 
orolig och stökig arbetsmiljö där eleverna får sämre studieresultat och tappar 
förtroendet för läraren. För att bli framgångsrik som lärare behöver läraren veta hur 
man leder och organiserar arbetet i gruppen (a.a.). Att ledarskapet är viktigt påpekas 
också av andra forskare såsom Steinberg (2006) som menar att det finns mycket man 
kan lära sig på egen hand, men att mötet med en entusiastisk ledare är alltid något 
särskilt. Som ledare skall du underlätta, motivera och inspirera dina elever att lära 
och växa (a.a.). 

Ledarkompetens 
Ledarskapet delar Stensmo (2008) in i tre kategorier: ämneskompetens, didaktisk 
kompetens och ledarkompetens. Det denna uppsats fokuserar på ledarkompetensen. 
Ledarkompetensen kan delas upp i dessa fem olika ledaruppgifter: planering, 
kontroll, motivation, gruppering och individualisering (a.a.). Här nedan kommer 
dessa fem kategorier beskrivas utifrån flera källor.  

 Planering 
I planeringen ska läraren fatta beslut om hur undervisningen skall gå till. Detta sker 
före undervisning, under pågående lektion och efteråt. De beslut som läraren tar 
kommer att påverka kommande undervisning. Samhället påverkar lärarens planering 
genom att ge den en ram av sådant som skolan förväntas att arbeta med såsom 
demokrati, kulturarv, miljö, etik (Stensmo, 2008). Läraren behöver planera 
undervisningen så att eleven stärker sin självbild. Det är viktigt att eleven inte blir 
exkluderad från lösningen genom att få de rätta svaren eller att hjälp fås utan att hjälp 
begärts. Genom att läraren arbetar konsultativt och stöttande blir eleven involverad i 
lösning och stärker då sin självkänsla (Jansson, 1997). 
 
När läraren är välplanerad och använder anpassad pedagogik kallar Ogden (2005) det 
för strukturerade lektioner. Strukturerade lektioner har ett tydligt syfte som läraren 
hänvisar till då och då under lektionens gång, med en sådan framförhållning kommer 
målen att nås.  
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 Kontroll  
Att ha kontroll i klassrummet är att försäkra sig om att elever lär sig de mål och 
planer som satts upp i skolan och att de förväntningar som lärare, föräldrar och 
elever har uppfylls. Att få kontroll innebär då att ha auktoritet, disciplin, fostran, 
regler, procedurer och sanktioner (Stensmo, 2008). 
 
Regler och rutiner i klassrummet är något som lärare och elever bör komma överens 
om tillsammans. Dessa regler och rutiner är förutsättningar för att disciplin, fostran 
och det sociala och fysiska livet i klassrummet skall fungera (Stensmo, 2008). Att ha 
kontroll är även att klassrummet har en bra uppbyggnad där elever kan röra sig i 
rummet utan att det blir trafikstockning. Att ljud, ljus och värme är optimalt för 
eleverna och lärarens komfort. (a.a). Det fysiska livet i klassrummet är enligt 
Stensmo (2008) hur klassrummet är utformat, hur många elever som finns där, vilka 
typer av elever som finns där och vilka resurser och material som finns. Det sociala 
livet utgörs av händelser och aktiviteter som utspelar sig i klassrummet.  
 
Reglerna bör inte vara formulerade som förbud, som visar på vad eleverna inte skall 
göra, utan som påbud som visar hur eleven ska göra. Det får inte bli för många 
regler, mellan fem och åtta stycken. Det ska finnas konsekvenser av något slag, både 
för om regler och rutiner uppehålls eller inte. Läraren tillsammans med eleverna bör 
komma överens om vad de positiva konsekvenserna blir om man följer reglerna och 
vad de negativa konsekvenserna blir om de inte följs. Detta bör utformas så att alla 
elever förstår innebörden av dem och tycker att de är rättvisa och rimliga. Läraren 
bör sträva emot att ingripa så tidigt som möjligt när elever inte följer regler så att det 
blir så få negativa konsekvenser som möjligt (Stensmo, 2008). Kimber (2004) 
skriver i sin bok att man inte ska uppmärksamma sådant som är dåligt beteende utan 
uppmärksamma det bra. Allt lärarna uppmärksammar i elevens beteende har en 
avgörande och viktig roll i elevens utveckling. Uppmärksammas det som är dåligt 
blir det en form av belöning också genom att eleven blir sedd. För att motverka 
denna effekt ska man försöka ignorera dåligt beteende och berömma det som är bra. 
Behöver eleven dock en tillsägning skall det vara ett konkret och positivt argument. 
Istället för att säga ”va tyst”! så kan man säga ”här inne pratar vi tyst, annars stör vi 
kamraterna”.  
 

 Motivation 
Ledarens känslor påverkar. Känslorna en ledare har när den skall möta en klass 
kommer att smitta av sig på gruppen. Negativa känslor påverkar vårt tänkande. De 
ger blockeringar som leder till att vi för över vår stress och oro på elevgruppen 
genom skäll, vilket inte kommer att göra situationen bättre. Det gäller att vända de 
negativa tankarna till positiva kreativa lösningar och mål (Kimber, 2004). Maltén 
(1997) skriver i sin bok att ledarens agerande i en grupp påverkar gruppklimatet. 
Attityden är ledarens främsta verktyg. Den största uppgift som lärare har är att hitta 
konstruktiva lösningar. Positiva tankebanor ger positiva resultat (Steinberg, 2002).  
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Ledarens känslor och förväntningar påverkar hur eleverna är. Att känslor och 
agerande är en nyckel för gott resultat för en ledare framhåller forskaren Ogden 
(2005) som menar att när läraren förmedlar höga förväntningar till eleverna och 
genom att ge dem positiva bekräftelser och belöningar visar detta på en effektiv 
undervisning där elever vet vilka krav som ställs (a.a.). 

 Individualisering 
Att individualisera undervisningen är att se människan. Det är vikigt att pedagogen 
tar sig tid att lära känna sina elever, detta för att bilda ett bra arbetsklimat där 
eleverna känner sig sedda och omtyckta. Ett sätt att se till att man har sett varje barn 
är att hälsa på alla och ta i hand och titta dem i ögonen. Detta är relativt vanligt att 
göra bland de yngre eleverna men blir mer och mer sällsynt högre upp i åldrarna 
(Kimber, 2004). 
 
Alla elever har olika behov, förutsättningar, erfarenheter och tänker på olika sätt. En 
individualisering av undervisningen kan då innebära att variationer på 
undervisningens innehåll och former. Tiden för inlärning och studiesätt kan också 
skilja från elev till elev (Stensmo, 2008). 
 
En aggressiv elev behöver få sätta ord och konkretisera sin ilska. En elev som är 
dominant behöver neutraliseras jämt emot sina kamrater. En uttråkad elev behöver få 
uppgifter som är utmanande och stimulerande. Den uppmärksamhetssökande pajasen 
behöver få uppgifter som kräver lite mer saklighet och djup. En tyst, tillbakadragen 
elev behöver bli aktiverad för att våga uttrycka sig, detta kanske till en början i 
enskilt samtal (Maltén, 1998). 

Är ledarskap ett medfött fenomen?  
”Ledarskap är ingen talang som man har eller inte har, utan snarare en förmåga 
eller kompetens, som går att utveckla” (Maltén 1997, s 168). Ledarskap bör ses som 
en socialpsykologisk process. Processens ändamål är att anpassa, ledsaga och 
målstyra sin grupps arbete. Genom kommunikation parterna emellan, där läraren har 
en betydelsefull roll, stimuleras eleverna till att engagerat och frivilligt arbeta mot 
bestämda mål (a.a.). 
 
Maltén (1998) tar i sin bok upp diskussionen om ledarpersonlighet och om ledarskap 
är ett medfött fenomen. Han menar även att om ledarskapet vore endast en medfödd 
talang vore hela poängen med utbildning i ledarskap förlorad. Enligt hans forskning 
så hänger det på om en person kan behärska vissa specifika funktioner som en ledare 
bör ha. Dessa funktioner kan man då förhoppningsvis inhämta genom utbildning.  

 Lärarutbildningen 
Något som påverkar hur lärare blir är Lärarutbildningen. Den påverkar och influerar 
studenternas sätt att tänka om hur undervisning skall bedrivas. Därför bör 
lärarutbildningen diskutera olika uppfattningar om hur slöjdundervisning skall utövas 
(Nygren –Landgärds, 2000).  
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Stensmo skriver i sitt förord i sin bok Ledarskap i klassrummet: 
 

”Begreppet ledarskap associeras med något administrativt, maskulint och 
auktoritärt. Idag är det inget problem att tala om ledarskap i klassrummet 
och den kurs på temat som vi på lärarutbildningen i Uppsala är ett av de 
mest uppskattade inslagen i utbildningen.” (Stensmo, 2008, s 5) 

 

 Hur kan lärare utvecklas som ledare ? 
Svårigheten och charmen med att undervisa är att det inte finns något korrekt sätt för 
hur undervisning skall bedrivas (Lendahls & Runesson, 1995). Steinberg (2002) 
skriver att som ledare måste man bli medveten om sina brister och sina styrkor. 
Genom att upptäcka dem och vara medveten om dem, blir ledaren mer trovärdig och 
ödmjuk. Steget efter detta är att utnyttja sina styrkor och försöka träna bort sina 
svagheter, på sikt skapar detta en auktoritär ledare. Tilläggas bör att Steinberg har 
skrivit denna bok om humanistiskt ledarskap med inriktning till ledare i stort, i alla 
branscher och då inte direkt inriktad mot skola och lärare. En auktoritär ledare är 
enligt Maltén (1998) en som styr sin grupp ensam och håller en klar distans till 
gruppen. Relationen mellan vuxna och barn har förändrats i dagens skola. Lärare i 
den gamla skolan hade per automatik en auktoritet och legitimitet som inte finns på 
samma sätt idag. Det är en ny läraridentitet som växer fram där läraren skall väcka 
lust och intresse för det eleverna skall lära sig (Forsell, 2005). 

 Det kollegiala samarbetet 
I nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2005), även kallad NU-
03, har lärare i slöjd fått berätta hur de reflekterar över sin undervisning. Det är 90 % 
av lärarna som reflekterar genom att samtala med sina elever, 70 % reflekterar 
genom att diskutera med slöjdlärarkollegor. Det är bara 40% av slöjdlärarna som 
diskuterar med sina arbetslagskollegor.  

Planeringstid? 
 Pedagogiska magasinet har satt samman en skriftserie där de tittar på lärarens liv 
och arbete ur olika perspektiv. En artikel där handlar just om det tidsgeografiska 
perspektivet i lärararbetet, med rubriken ”Kan jag få jobba klart någon gång?”  Där 
tar Aili (2008) upp hur lärare ofta känner sig splittrade över sin planeringstid och har 
ofta flera uppgifter igång samtidigt. ”Mycket arbete utförs under förhållanden där vi 
ofta störs av avbrott och där vi ofta har svårt att hinna färdigt. Ibland innebär detta 
att vi tvingas göra ett jobb mindre bra”  (Aili, 2008, s 137). 

Teoretiska överväganden 

 Fenomenografin 
”…för att förstå hur människor hanterar problem, situationer eller världen, så måste 
vi förstå hur de erfar problemen..”(Marton & Booth, 2000, s 146).  
 
Fenomenografin vill beskriva hur ett visst fenomen upplevs av andra, fenomen – det 
som framträder och grafi – att beskriva (Stensmo, 2002). Den används som en ansats 
för att urskilja, formlera och behandla vissa typer av frågor, speciellt sådana frågor 
som är relevanta och lärande i en pedagogisk miljö (Marton & Booth, 2000).  
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Intervjuerna är i regel öppna och kvalitativa där informanten beskriver, med egna 
ord, sin uppfattning av fenomenet (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Det är variationen i personers sätt att beskriva fenomenet som är det väsentliga i en 
fenomenografisk studie. Man söker efter ett antal olika tydligt skilda kategorier som 
visar på fenomenets variation. Kategorierna skall vara så få som möjligt och ha en 
relevant förbindelse med fenomenet och de ska ha ett följdriktigt samband till 
varandra (Marton & Booth, 2000). 
 
Patel och Davidsson (2003) tar i sin bok upp fyra steg som ska ske efter 
transkriberingen.  
 

1. Bekanta sig med data och etablera sig ett helhetsintryck. 
2. Uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna av intervjuerna. 
3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 
4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. 
  (Patel & Davidsson, 2003, s 33) 

 
Denna process är induktiv, då forskaren bearbetar materialet och sorterar det tills ett 
tydligt mönster framträder (a.a.). 
 
En persons erfarenhet av fenomenet är då en del av fenomenet, sett utifrån den 
personens erfarenheter och personliga historia. Detta gör att forskaren aldrig kan 
beskriva fenomenet fullständigt då utgångspunkten alltid utgår ifrån sina 
informanters perspektiv och åsikter, men det är detta som är forskarens beskrivning. 
En fenomenografisk studie utgår oftast från en tämligen liten grupp människor från 
en viss grupp (Marton & Booth, 2000). 
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SYFTE 
Textilslöjden är idag ett ämne där eleverna skall tänka och arbeta mycket själva. 
Vissa elever uppfattar slöjden som ett avbrott i skolarbetet och vissa elever tycker det 
är svårt att arbeta självständigt. Detta upplever jag leder till att lektioner lätt kan bli 
stökiga och oroliga och eleverna får svårt att nå de uppsatta målen. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur textillärare uppfattar och använder sin 
ledarroll.  
 

Frågeställningar 
Hur ser ledarskapet ut för textillärare? 
Hur ser slöjdlärare på sin ledarroll? 
Vad påverkar deras ledarskap? 
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METOD 
Detta kapitel är indelat i undersökningsgrupp, undersökningens genomförande och 
databearbetning.  

Undersökningsgrupp 
För att min undersökning skulle få en bredd på informanterna har jag gjort ett 
strategiskt urval för lämpliga kandidater att intervjua. Önskvärt vore både manliga 
och kvinnliga informanter, men i textilslöjd i denna region kan det vara svårt att få 
tag på manliga textillärare. Jag ville dock få en spridning på ålder, några som är 
närmare pensionsålder, några som är mitt emellan och några som har arbetat färre 
antal år. Detta för att jag tror att chansen för att resultatet blir mer intressant med 
olika tankar från informanterna då de kanske ser fenomen från olika perspektiv. Jag 
har valt att inte intervjua textilslöjdlärare på min egen arbetsplats då detta kan leda 
till missvisande svar då jag kanske tolkar deras svar på ett annat sätt, då jag har en 
daglig kontakt med dem och vet lite hur de tänker och arbetar. Lärarna arbetar i 
samma län, i två mindre städer och arbetar i år 3-9. 

Undersökningens genomförande 

 Inför intervjuerna 
För att informanterna skulle känna att det fanns ett värde med att vara med på 
intervjun berättade jag syftet med min undersökning innan jag började intervjua. 
Detta ledde förhoppningsvis till att informanterna kände att deras bidrag var viktigt 
för undersökningen och blev mer positivt inställda till den. Troligtvis har jag då fått 
ut en så bra bild som möjligt över deras åsikter. Jag klargjorde även att 
informanternas uppgifter kommer att användas konfidentiellt (Davidsson, 2003), dvs. 
att det är bara jag som kommer att veta vem det är som intervjuats. Jag informerade 
alla informanter innan intervjuernas start att ville de inte svara på någon fråga eller 
avbryta intervjun kunde de göra detta när som helst.  

 Intervjuguide 
Undersökningen gjordes med kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fyra 
textillärare. Innan intervjuerna genomfördes hade jag läst in mig på ämnet. Min 
kunskap om ämnet kan vara en tillgång då jag har en större känslighet inför 
informanternas svar och uppfattningar och jag kan då, genom frågor, styra 
informanterna i samtalet. Detta kan då leda till att informanterna vill utveckla sina 
svar (Davidsson, 2003). Jag har dock varit försiktig med att inte leda intervjun för 
mycket, utan ställt öppna frågor 
 
Intervjufrågorna (se bilaga 1) är uppbyggda så att jag började med neutrala frågor 
såsom ämne och antal år i lärartjänst för att sedan be dem minnas något positivt om 
någon lärare de har haft själva. Jag tror att detta lättade upp och bidrog till en mer 
avslappnad start på intervjun. Frågorna jag hade förberett bygger på det jag har läst 
om ämnet innan och på mina förkunskaper.  
 
Jag kategoriserade upp ämnet i delaspekter som jag ville undersöka som till exempel; 
God ledare, tidsaspekter, elevgrupper. Detta gjorde att frågorna var styrda men ändå 
så pass öppna för informanterna kan ge sina egna åsikter 
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 Pilotintervju 
Innan de första intervjuerna gjordes genomförde jag en pilotintervju för att kolla av 
att mina frågor fungerade. Jag upplevde att pilotintervjun flöt på bra, jag fick svar 
som var relevanta för arbetet och pilotinformanten förstod mina frågor. Därför 
behölls frågorna som de var vid pilotintervjun.  

 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes under en vecka. Varje intervju gjordes på den skola som 
den intervjuade läraren arbetade på, alla skedde i deras eget klassrum. Vid 
intervjutillfället var det endast jag och informanten (läraren) som intervjuades som 
befann sig i rummet. Intervjuerna spelades in på mp3 spelare, detta gjorde att jag 
kunde fokusera på det informanten berättade istället för att anteckna. Detta gjorde 
även att jag kunde spola tillbaka och kolla så att jag inte missat någon information 
som informanterna gav. Informanterna informerades innan intervjun att om de inte 
ville behövde de ej svara på frågor och att de fick avbryta intervjun om de så 
önskade. Det var ingen av informanterna som gjorde det. Jag som intervjuare kan ha 
påverkat mina informanter då de vet att jag är textillärare och i samma yrke som 
dem, även om jag försökt agera neutralt för att inte föra informanterna i deras svar. 

 Avgränsning 
Jag avgränsade mig till att intervjua fyra textillärare. Detta på grund av att 
intervjuerna blev mellan 16 och 26 minuter långa och därmed fick jag mycket stoff 
att arbeta med i resultatet. Materialet går då inte att generalisera för alla textillärare 
men det var heller inte alls mitt syfte med denna uppsats, men materialet är 
användbart i ett likartat sammanhang. Jag fick fullgott material för att få svar på mitt 
syfte. 
 

Databearbetning 

 Efter intervjuerna 
Intervjuerna är inspelade på mp3 spelare för att sedan transkriberas till 
worddokument. Efter detta var gjort kategoriserade jag in materialet i olika 
kategorier som jag hittade ifrån intervjuerna. Jag gav varje kategori en färg och 
underströk sedan i dokumenten för att hitta vad de olika informanterna hade sagt, 
utifrån  detta skrev jag resultatet. Jag är medveten om att min kunskap om ämnet 
även kan vara en fara i arbetet då jag kan tolka mina informanters svar genom att 
associera till mina egna erfarenheter och då tolka deras svar fel. Jag har försökt att 
vara så neutral som möjligt när jag arbetat med resultatet. För att avpersonifiera 
informanterna väljer jag att kalla lärarna för lärare B, D, F, G. Bokstavsordningen 
följer inte ordningen av intervjuerna.  
 

 Fenomenografisk analys av resultatet. 
I min analys använde jag den fenomenografiska metoden, där jag tittat på skillnader 
mellan informanters uppfattning om ett fenomen, i detta fall ledarskap (Patel & 
Davidsson, 2003). Jag har använt mig av Patel och Davidssons (2003) fyra steg för 
att bearbeta mitt material.  Det första steget var att jag bekantade mig med materialet 
och försökte skaffa ett helhetsintryck. Andra steget var att hitta likheter och olikheter 
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i materialet. I det tredje steget kategoriserade jag materialet för att i det fjärde steget 
organisera kategorierna till en lämplig följd. 
 
Forskningen är induktiv då jag inte utgår från en färdig teori utan jag ville undersöka 
vad utbildade lärare har för uppfattning om ledarskap (a.a.) 
 
I en fenomenografisk analys söker man efter ett antal olika tydligt skilda kategorier 
som visar på fenomenets variation. Kategorierna skall ha en relevant förbindelse med 
fenomenet och skall vara så få som möjligt och de ska ha ett följdriktigt samband till 
varandra (Marton & Booth, 2000). De kategorier som framkom i materialet var: 
arbetsmiljön med regler och konsekvenser, reflektion, elevernas påverkan, 
tidsaspekter samt utbildningens påverkan på ledarskapet. 
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RESULTAT 
 
”Jag försöker vara en konsekvent positiv inspiratör”  

Lärare F 
 
I resultatdelen kommer jag att jämföra de olika lärarnas syn på ledarskap i 
textilslöjden. Jag har delat upp materialet från resultatet, det vill säga det som lärarna 
tar upp i intervjuerna, i kategorier för att sedan jämföra skillnader och likheter. Jag 
har hittat dessa fem kategorier: arbetsmiljön med regler och konsekvenser, reflektion, 
elevernas påverkan, tidsaspekter samt utbildningens påverkan på ledarskapet. 
 

 

Arbetsmiljö med regler och konsekvenser 
Ur intervjuerna kommer det fram att det är viktigt som ledare att skapa en bra 
arbetsmiljö för eleverna. Hur går man då tillväga som ledare för att skapa detta? 
 
Det första som nämns från tre av de fyra informanterna när frågan ”Hur skall en god 
ledare i textilslöjden vara”? ställts, är att en ledare måste kunna inspirera eleverna. 
Lärare D tycker även att en ledare skall se till att arbetet flyter och att arbetet är 
lagom svårt. Lärare F tycker att det är viktigt med regler och strikta ramar som 
eleverna är väl medvetna om.  
 

”Man skall ha strikta ramar tycker jag, sen att man kan inspirera, ha idéer 
och vara flexibel är också väldigt viktigt. Att vara kreativ och positiv är 
väldigt viktigt”    Lärare F 

 
Lärare B är av samma tanke då hon säger att eleverna måste veta var gränserna går. 
Utifrån de svar jag fått kan jag bara se en lärare som sätter upp sina regler i början av 
terminen tillsammans med sina elever.  
 

”..att man börjar med att vara tydlig hur man vill att det ska vara i 
slöjdsalen och att man bestämmer det tillsammans med eleverna tycker jag 
är bra.”    Lärare B 

 
 
Lärare D menar på att alla elever måste vara sysselsatta och att läraren är tydlig med 
vad som skall göras för att få en bra arbetsmiljö. Lärare B säger att det är viktigt att 
ha en dialog med eleverna. Hon brukar starta upp terminen med en diskussion där 
eleverna får säga vad de förväntar sig av henne och vad de tror att slöjden innebär 
och vad de vill lära sig. Sedan berättar hon vad hon förväntar sig av dem. Men hon 
poängterar att man måste vara lite hård i början och visa hur man vill ha det. 
 

”Man måste vara lite fyrkantig i början och vara lite mer tråkig och lite mer 
bestämd än vad man är som person. Att man sätter upp ramar och så får 
man släppa lite efter hand. Att man inte accepterar. Vill jag inte att någon 
går omkring måste jag sätta dessa ramar från början”.  Lärare B
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Lärare G markerar för eleverna när de inte sköter sig. 
 

”Ja, markerar. Jag kan vara väldigt tydlig och ikläda mig ett sätt att vara 
som åtminstone i början av min lärargärning förvånade mig själv. Man får 
ta till instrument som man önskar att man slapp. Jag tycker inte om att vara 
arg.”     Lärare G 

 
Lärare F säger att hon har svårt att förställa sig till något hon inte är. 
 

”Jag går ofta runt med ett leende på läpparna när jag har slöjd och har 
elever här inne. Jag kanske skulle behöva vara lite mer stenansikte här inne 
och vara lite mer så, men det passar inte mig”  Lärare F 
 

Lärare F tycker även att det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller men även 
med vad som kommer att hända. Hennes metod är att hon skriver upp vad eleverna 
skall göra som eleverna sedan kan bocka av. Där skiljer sig Lärare F från Lärare B, 
då Lärare B poängterar att hon inte är för att arbeta med scheman och mallar utan vill 
att de skall komma med egna ideér. 
 

”När man vill arbeta som jag gör, att barnen själva ska komma på idéer då 
vill jag helst inte sätta något i deras händer utan att vi kan jobba i teman 
som tillexempel göra nytt av gammalt.”  Lärare B 

 
Lärare G anser att det är viktigt att man som ledare är lyhörd för vad barnen tycker. 
Hon försöker skapa ett utrymme för ett slags val men försöker medvetet att begränsa 
arbetsområdet. På detta sätt leder hon eleverna genom deras val och de blir inte 
utelämnade till att ta helt egna beslut. Hon startar upp terminen, i liknelse till Lärare 
B, med att fråga barnen vad de vill lära sig och vilka tankar de har om slöjden. 
Utifrån detta ger hon förslag på vad eleverna skulle kunna arbeta med. 
 
Lärare B är tydlig med att sätta upp regler i början av terminen. Detta gör hon 
tillsammans med eleverna. Om det är någon elev som bryter mot reglerna pratar de 
tillsammans i gruppen om hur det ska vara i klassrummet för att alla ska trivas. Det 
tar en del slöjdtid men det tycker hon att det är värt.  
 
För de elever som inte vill arbeta efter målen har hon som regel att det är ”helt okej” 
, men då skall de sitta på sin plats och inte göra någonting och inte störa någon. Detta 
håller hon hårt på. När de sedan tröttnar, vilket de tenderat att göra ganska snabbt, är 
de välkomna att arbeta med målen i slöjden och att få ta del av hennes tid. Lärare B 
menar således att hennes tid inte ska gå till att tvinga elever till arbete, det har ingen 
glädje av. Enligt lärare F är det viktigt med strikta regler som eleverna är medvetna 
om. Vissa regler tar hon i början av terminen medan några får komma efter hand. 
Hon tycker det känns tråkigt att vara negativ redan från början med att ständigt 
tillrättavisa elever i deras uppförande. 
 

”Men vissa regler är jag ganska tydlig i början, sen får man ta lite eftersom. 
För det känns lite tråkigt att vara negativ redan från början med det här och 
det här får ni inte göra”.    Lärare F 

 
  



16 

Genom att skriva ner reglerna, tycker Lärare F att det blir lättare att vara konsekvent. 
Ibland handlar hon intuitivt när hon inte hinner tänka efter vad hennes handlingar 
kan leda till. Fungerar inte handlingen försöker hon rätta till det vid nästa lektion. 
Lärare D sätter inte upp några speciella regler i början av terminen utan tar upp dessa 
lite eftersom. Hon har olika sätt att tackla de elever som stör och är okoncentrerade 
på lektionerna. 
 

” Ibland skäller man lite på dem, gnäller lite på dem, försöker få dem att 
förstå. Ibland nonchalerar man dom och försöker hoppas. Ibland försöker 
man få hjälp av de andra kamraterna att dom skall säga ifrån också. Så är 
det nog lite grand som situationen kräva just då och lite grand hur mycket 
man har att göra i övrigt också”.   Lärare D
    
   

Lärare G berättar att hon inte heller sätter upp några regler i starten av terminen men 
att hon markerar tydligt under terminens gång (se sista citatet på sidan 14 av Lärare 
G). Annars menar hon att eleverna känner att samma regler gäller i textilsalen som 
på andra ställen i skolan.                        

Elevgruppens påverkan 
Alla Lärare är samstämmiga om att sammansättningen och antal elever i grupperna 
påverkar ledarskapet. Här verkar det som att problemet ligger mycket i att det är för 
stora grupper och lärarna hinner inte fånga upp de omotiverade elever som inte vill.  
 

”Problemet är att det är för många i gruppen. Inte mer är tio borde det vara. 
Jag har en grupp på nio stycken och det är alldeles, alldeles underbart. Jag 
hinner diskutera allas idéer och så får alla en del av mig, för vissa gånger 
har man ju inte pratat med alla, det är ju så det är. Det är sorgligt, men det 
är så det är”.     Lärare B
      
”Mindre grupper och blandningen på gruppen kan också ha betydelse” 
    Lärare D 

 
” I en slöjdsal där man har tretton, fjorton elever är det ju väldigt svårt att 
hinna med alla som man skulle vilja göra. Så det svåraste är att man skall 
känna sig nöjd när man kommer ifrån slöjdsalen, tycker jag. Att man har 
gett alla lika mycket tid och den tid de behöver”.  Lärare F 

 
”Det låter så lite med 11 elever, men det kan kännas som om man har fem 
för mycket i alla fall. Det är verkligheten, om man utifrån vad man gör vill 
nå någonstans och känna att eleverna får ett resultat och går vidare i sin 
utveckling, då är 11 också för mycket, så är det bara”. Lärare G 

 
Lärare G berättar att vissa grupper, där eleverna är målmedvetna och ansvarsfulla, 
kan hon ge stora friheter där alla arbetar med olika arbeten. I andra grupper arbetar 
de väldigt sammanhållet. Där får hon arbeta som den ledare hon inte vill vara, där 
fokus ligger på ordning och reda. Hon tycker att detta arbetssätt kan verka lite falskt 
för samtidigt vill hon att eleverna skall känna sig hörda om vad de vill arbeta med. 
Hon försöker uppfatta behoven och utgår sedan därifrån om hur hon skall vara som 
ledare i gruppen. 
 

”Som lärare får man vara som en liten amöba som får anpassa sig till sin 
omgivning”.     Lärare G 
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Lärare D tycker att elevgrupperna påverkar hennes ledarskap ganska mycket. Hon 
menar att det är skillnad om det är pojkgrupper eller flickgrupper och om det är 
någon eller några som är omotiverade till arbetet. De elever som är omotiverade stör 
ofta kamrater och tar mycket onödig tid  och kraft av läraren, tid som kunde läggas 
på de elever som arbetar. Lärare B nämner samma sak, att det är svårt med elever 
som skäl energi och menar att dessa elever är ofta de elever som tycker att det är 
tråkigt med slöjd.  
 
En tendens som Lärare G upplever är att barnens förmåga att ta till sig instruktioner 
har blivit sämre. 
 

”Jag tycker, och det brukar jag ge ord för men jag vet inte om det stämmer 
men det tror jag det gör, att barn har sämre och sämre förmåga att ta till sig 
instruktioner och förfärdiga ett hantverk och så vidare. Varenda elev 
upplever jag nu behöver mer stöd, hjälp och uppmuntran. Vad som helst på 
vägen för att komma någonstans, och det gör ju att jag räcker till mindre 
och mindre.”    Lärare G 

 
Lärare B säger att eleverna har lyckats med sitt arbete när de förstår orsak och verkan 
och det är då hon har lyckats med sitt. Hon tillägger också att hon blir mer nöjd om 
hon inte behövt lägga sig i elevers arbete för mycket utan att eleverna lycktas själva. 
Detta och att se en elev gå från motståndare till textilslöjd till att tycka det är roligt 
gör att hon känner att hon lyckats i sin ledarroll. Lärare F säger att när hon får en 
elev att vända åsikt, från att tycka textilslöjd är tråkigt till att tycka precis tvärtom 
lyckas hon i sin ledarroll. Hon känner även att hon lyckats om någon elev klarar 
något som den inte trodde att den skulle klara av.  
 
Lärare F berättar att hon måste inför vissa grupper ”peppa” sig själv för att kunna ta 
sig an ”strulputtarna”. Hon upplever att hennes sinnesstämning påverkar hur 
gruppen fungerar. Om hon är inspirerad, pigg och glad fungerar grupperna jättebra. 
Om hon däremot är trött och ofokuserad, upplever hon att grupperna fungerar 
mycket sämre. 
 
Lärare B säger även att det är viktigt att fånga de elever som inte vill, till exempel 
genom att till stor del låta dem bestämma själva hur mycket de vill göra. Läraren G 
menar att en god ledare i slöjden bör se till att eleverna själva ska ta sitt ansvar för 
slöjdarbetet. En lugn arbetsmiljö är då viktig för att kunna få en bra dialog med 
eleverna. Elever och ledare kan då ha en dialog och diskutera om det de arbetar med 
och då som ledare kunna handleda processen vidare. 
 

”när man själv känner att man är nöjd med en slöjdlektion. Det är ju när 
miljön är sådan att man hinner kommunicera med eleverna jag har här, 
man hinner ha en dialog med det man gör, varför vi gör som vi gör och att 
jag hinner lyssna av.”   Lärare G
     

Lärare G tycker att hon känner sig lyckad när man får vara med när en elev som inte 
förstått något moment plötsligt förstår hur denne skall göra. Till exempel om en elev 
har valt att virka och håller på att ge upp för att den inte förstår tekniken.  
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När reaktionen från eleven blir ”Nu fattar jag”! då känner hon att hon lyckats i sin 
ledarroll. Hon belyser även att samspelet är viktigt för att en lektion skall fungera bra 
men det som gör att hon känner att lektionen är lyckad är när eleverna är nöjda. 
 

”När samspelet fungerar och man känner att barnen kommer in, de är nöjda 
med det de gör och det finns trivsel i kommunikationen. Det är goda 
dagar.”     Lärare G 

 
Av samma åsikt är Lärare D, då hon snabbt svarade på frågan ”När känner du att du 
lyckats i din ledarroll?  
 

”när de glimtar till i ögonen och de är nöjda”.   Lärare D 
 

Reflektion 
Lärare B pratar med eleverna, blir det alltför stökigt avbryter hon tidigare för att 
prata om varför det blev såhär. Hon brukar fråga dem om hon kan göra något 
annorlunda. Då brukar hon få kommentarer som ”jag har ju så bråttom och så får 
man vänta på hjälp så länge”. Då får de prata om hur de kan göra för att väntetiden 
skulle kunna användas på ett bättre sätt, som att till exempel hjälpa varandra.  
 

”Då pratar vi om det tillsammans så att alla ska trivas och dom får säga hur 
det skallvara för att de skall trivas och ska arbeta. Då tar det lite slöjdtid 
men det tycker jag att det är värt.”  Lärare B 

 
Lärare F berättar att hon ibland har svårt att släppa situationen om det varit riktigt 
jobbigt.  
 

”Man tänker lite på det. Sen beror det ju på, ibland är det svårt att släppa 
om det varit en sån där riktig…men annars försöker man tänka igenom vad 
det var som gick fel och sen försöker lära sig någonting av det” Lärare F 

 
De flesta av lärarna använder ett kollegialt samarbete när lektioner inte fungerat bra. 
Vad som kom fram ur intervjuerna så pratar de med sina kollegor för att se om det 
har hänt något speciellt med barnet eller klassen som gör att de varit oroliga. Lärare 
F berättar att hon försöker diskutera med kollegor men tycker att det är svårt att 
hinna med. Dessutom vet hon ett de har mycket att göra de med och vill då inte lägga 
på för mycket ansvar på dem utan försöker istället lösa situationen själv.  
 
Lärare D ber klasslärarna om hjälp om det inte fungerar. 
 

”Man försöker prata med eleverna, fungerar inte det så får man ta det med 
klasslärarna också så att dom hjälper till då.”  Lärare D 
 

Lärare B tycker att det är svårt att arbeta ensam. 
 

”Jag arbetar ensam och det är jättesvårt. Men vi arbetar ju många runt vissa 
elever och blir det något tar man ju ofta det på sig själv men vi kollegor 
försöker nog prata om hur det varit under dan på andra lektioner. Att man 
försöker fånga upp det om det är någon som hört om det har hänt något 
hemma”.    Lärare B
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Tidsaspekten 
Lärare D finner att hennes planeringstid har blivit mindre på grund av andra 
arbetsuppgifter som tillkommit. Detta upplever hon som ett dåligt samvete men 
tillägger att hon inte tror samvetet skulle vara bättre om hon fick obegränsat med tid. 
 

”Man vill ju alltid göra bättre eller annorlunda, det är väl bara så” Lärare D 
 
Lärare F upplever att elevernas slöjdtid är bra, även om eleverna tycker att 
lektionerna går snabbt hinner de att arbeta mycket. Det är planeringstiden som hon 
upplever är för lite av.  
 

”..det är bara att plocka fram göra lite och sedan plocka inordning. Men 
alla lider väl av tidsbrist?”    Lärare F  

 
Lärare G upplever dock att slöjdtiden med eleverna är kort i den aspekten att om man 
vill ha tid att bygga relationer med eleverna finns inte den. All tid i slöjden går åt till 
slöjdprocessen vilket hon kan tycka är ett minus.  
 

”Det skulle vara jätteskönt att bara sätta sig i en ring på golvet och prata 
någon gång, men det finns inte utrymme för det. Det kan jag känna att man 
saknar som ämneslärare”    Lärare G 

 
Hon spekulerar även om elevernas slöjdtid är för kort då det inte finns tid att hantera 
att elever arbetar helt efter eget huvud och fantasi. Något hon far illa av är att hon ser 
behoven i klassrummet men inte hinner ge den hjälp som hon skulle vilja. För henne 
har det blivit en fråga om att hela tiden tunna ut och förenkla materialet för eleverna 
för att de skall bli klara och klara momenten. Lärare B berättar att under vissa 
lektioner har hon inte hunnit prata med alla elever. 
 

” För det är ju så att vissa gånger har man ju inte pratat med alla, det är så 
det är. Det är sorgligt men det är så det är”      Lärare B 

 
Hon tar sig tid på raster och på sin planeringstid att prata med elever för att bygga 
upp en relation med dem. 

Utbildningens påverkan på ledarskapet 
Lärare B tror att det påverkar jättemycket att hon har en förskollärarutbildning i 
botten. Det gör att hon kan utvecklingspsykologin och förstår vad som händer med 
barnen i olika åldrar.  
 

”Jag ser de yngre barnen och kan ta dem på ett bra sätt”  Lärare B 
 
Lärare F valde yrket på grund av att hon hade ett stort intresse för textil. Troligen 
hade hon inte varit lärare om hon inte blivit textillärare. Hon tycker att allt 
utbildningen gett henne har hon inte tagit med sig till sin undervisning. 
 

”..allt man fått från utbildningen, man har ju fått fundera lite på lite 
konstiga åsikter”   Lärare F 
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Lärare D tycker att hon relaterar mer till tidigare lärare hon haft än till själva 
utbildningen. 

”På något sätt relaterar man ju mer till tidigare lärare som man haft själv än 
själva utbildningen”    Lärare  D
     

 Lärare G hade en dröm att bli textillärare men halkade in på annan utbildning, men 
fullföljde drömmen om att bli textillärare. Hon tycker det är svårt att veta hur 
utbildningen har påverkat hennes ledarroll. Hon tror att hon som lärare samlar på sig 
erfarenheter från olika håll. 
 

”Sen är man aldrig förberedd på verkligheten, alltså skola är alltid skola 
och det mesta lär man sig nog på stället när man får sin legitimation och 
utövar själv på något vis eller träna i egen regi.”   Lärare G 
 

.  
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DISKUSSION 
 
I diskussionen kommer de intervjuade lärarna kallas för informanterna för att det 
tydligt ska synas vad som kommer från uppsatsens resultat. Jag kommer här att gå 
igenom de fem kategorier som framträdde i resultatdelen för att diskutera dessa 
utifrån bakgrund, resultat och min egen erfarenhet. 

     

Arbetsmiljö med regler och konsekvenser 
Informanterna säger att man som ledare måste vara konsekvent med regler och 
markera direkt om eleverna har ett beteende som inte är okej. Detta överensstämmer 
med Stensmo (2008) som menar att det är viktigt att läraren ingriper så tidigt som 
möjligt när elever inte följer regler, för att få så få negativa konsekvenser som 
möjligt. Kimber (2004) har då en intressant tanke att man ska ignorera negativa 
beteenden så mycket det går och istället uppmärksamma de elever som gör något bra. 
Hon menar att i grund och botten handlar det om att eleven vill ha uppmärksamhet, 
får eleven då det när den gör något bra ändras deras beteende i en positiv riktning. 
 
Några av informanterna tycker att det är viktigt att sätta regler och hur det skall vara i 
slöjdsalen från början. En av informanterna är av annan åsikt, hon menar att hon inte 
behöver sätta regler för eleverna i början av terminen, då eleverna vet att samma 
regler gäller i slöjden som i resten av skolan. Detta, tycker jag, låter jättebra om det 
fungerar, vilket det inte alltid gör. Berge (1992) har i sin avhandling kommit fram till 
att elever såg slöjden som en rolig timme där man inte behöver anstränga hjärnan. 
Min upplevelse, som jag skrev om i inledningen av elever i slöjden, är att de faktiskt 
inte tror att det är samma regler som gäller i slöjden som uppe i klassrummet. Detta 
beror kanske på att ämnet är friare och eleverna har en mer frihet att röra sig i 
rummet. Jag tror därför att det är viktigt som ledare att sätta upp regler från början 
för att inte få en orolig arbetsmiljö. Enligt Svensson (2000) leder en orolig och stökig 
arbetsmiljö till att elever arbetar sämre och tappar förtroendet för läraren. Han menar 
också att om en klass inte fungerar kan detta bero på att ledarskapet inte fungerar 
(Svensson, 2000). Stensmo (2008) skriver att ha kontroll i klassrummet innebär att 
ha bland annat disciplin, fostran, regler, procedurer. Han menar att regler och rutiner 
är något som lärare och elever bör komma fram till tillsammans. Vilket 
överensstämmer med hur en av informanterna arbetar då hon i början av terminen 
tycker det är viktigt att ta sig tid och prata med eleverna hur de vill ha det i slöjden 
för att de skall trivas och att hon som lärare berättar hur hon vill ha det för att hon 
skall trivas. 
 
 Att finna tid till att sätta upp regler tillsammans med eleverna upplever några av 
lärarna är svårt, medan några tycker att det är värt att ta den tiden som behövs, då 
detta påverkar arbetsmiljön så pass mycket. Lärare 2 upplever att det känns tråkigt att 
bemöta eleverna i början av terminen med för många regler. ”Det känns tråkigt att 
vara negativ”.  Stensmo (2008) tar i sin bok upp att regler inte behöver vara negativa 
utan kan med fördel utformas som rättvisa och rimliga påbud. Efter det jag fått fram i 
denna rapport ser jag att det är viktigt som ledare att ta sig tid med eleverna, att sätta 
upp regler och att faktiskt känna att det är något positivt med det. 
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Flera av lärarna berättar att de på något sätt måste förställa sig inför eleverna för att 
sätta ramen för hur de vill ha det. En informant säger att hon är väldigt fyrkantig i 
början och släpper sedan på det mer och mer. Hon menar att det är viktigt att man 
inte accepterar utan reagerar på om en elev gör något som är fel. En annan informant 
markerar väldigt tydligt på ett argt sätt som hon egentligen inte tycker om, men 
känner att det krävs för att eleverna skall förstå. En annan av informanterna säger att 
hon kanske borde ha ett stenansikte på lektionerna, men att det inte passar henne som 
person att var så. Min tanke är då, ska man behöva vara arg och ha ett stenansikte? 
Informanterna tog i sina intervjuer upp läraregenskaper som; inspirerande, kreativ 
och flexibel, men också att det är viktigt att vara tydlig med vilka regler det är som 
gäller. Maltén (1998) skriver att ledarskap bör ses som en socialpsykologisk process 
där ändamålet är att ledsaga och målstyra gruppen. Han menar att det är genom 
kommunikation lärare elev emellan, där läraren har en betydelsefull roll, som elever 
stimuleras till att engagerat och frivilligt arbeta mot bestämda mål (a.a.). Det 
framgick av informanterna att ingen vill vara arg och skälla på eleverna. Forskare 
säger att det inte ger något resultat i längden. Fungerar det som Kimber (2004) säger, 
att ignorera dåligt beteende och framhäva det bra? Jag tycker att det är värt att prova, 
fungerar det så är det ju fantasiskt.  

Elevgruppens påverkan 
Hur påverkar elevgrupperna ledarskapet? Slöjden som skolämne har ändrats från ett 
ämne där eleverna blev serverade uppgifter till ett ämne där de skall planera och 
tänka mycket själva hur de vill att sina produkter skall bli, lösningar på problem och 
reflektera över det arbete som är gjort. Påverkar detta arbetsmiljön? Det har kommit 
fram ur intervjuerna att vissa informanter upplever att det i vissa grupper när alla 
arbetar med olika saker och inte har riktig kunskap och självförtroende att utföra sina 
alster själva blir stökigt då läraren ej räcker till. En informant berättar att i vissa 
grupper med elever som är stökiga, upplever hon att det är omöjligt att arbeta utifrån 
elevernas egna idéer, fast hon egentligen tycker att alla skall göra det, lektionerna 
handlar då istället mer om ordning och reda.  
 
Det som gör att tiden känns knapp och arbetsmiljön blir sämre upplever 
informanterna är de stora elevgrupperna. Borg (2008) skriver att Otto Salomon 
förespråkade individuell undervisning i slöjd men att Hulda Lundin förespråkade 
klassrumsundervisning där alla elever arbetade med samma saker och helst i samma 
takt. Själv anser jag att för att slöjden ska kunna vara obligatorisk finns det ingen 
möjlighet att ha individuell undervisning, det skulle bli oerhört kostsamt. Samtidigt 
var Hulda Lundins klassrumsundervisning upplagd så att alla elever arbetade med 
samma saker i samma takt (Borg, 2008). Dagens slöjdundervisning är inte upplagd 
på det viset. Ska eleverna kunna nå målen i slöjd ska de arbeta efter slöjdprocessen 
och alla dess delar inklusive egna idéer, vilket då går emot Lundins tankar. Är det så 
att ett mellanting mellan individuell undervisning och klassrumsundervisning bör 
finnas? Lärare B sa att det bör vara max 10 elever i en slöjdsal för att läraren skall 
räcka till. Hon berättar att hon har en grupp med nio elever och att det är alldeles 
underbart. Hon hinner prata och diskutera med alla. Jämför detta med att samma 
lärare ibland inte hinner prata med alla elever i vissa större grupper under en 
slöjdlektion.  
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En uppfattning som kommer fram i intervjun är att elever har sämre förmåga idag än 
tidigare att ta till sig instruktioner och färdigställa sina alster. Detta styrker att slöjden 
är jätteviktig för att öva på dessa förmågor. Jag ser, utifrån vad jag fått fram i 
resultatet, att om eleverna skall få en chans att utveckla dessa förmågor bör 
elevgrupperna inte vara för stora. För då faller elevens utbildning på att läraren inte 
hinner med eleverna, arbetsmiljön blir dålig och eleverna kommer inte utvecklas lika 
mycket. Slöjd är ett ämne som kräver att läraren har tid att diskutera och reflektera 
tillsammans med eleverna. 
 
Slöjd är ett ämne där eleverna skall lära sig att vara kreativa, problemlösande och 
kommunikativa. Elever uppfattar slöjden som ett ämne där de får vara med och 
påverka undervisningen och det står högt i graderingen när det gäller popularitet. 
Men slöjden uppfattas av många elever som oviktig och ett ämne dit man kan gå och 
”slappa”, ett ämne ”där man slipper lärarna” (Berge, 1992). Vad är det som gör att 
eleverna uppfattar ämnet som sådant? I och med den nya läroplanen, Lpo 94, 
flyttades fokus från produkter och resultat till elevers personliga utveckling i 
slöjdprocessen. Detta gör att eleven har större möjlighet att påverka vad som skall 
göras och hur de skall arbeta. De elever som går i skolan i dag har föräldrar som gått 
i skolan när slöjden var produktinriktad. Kan det vara så att traditionen och 
föräldrarnas inställning påverkar att eleverna uppfattar slöjden som oviktig? Detta, 
tror jag, påverkar ledarrollen i slöjd. Tycker eleverna att ämnet inte är viktigt så 
anstränger de sig inte på samma sätt och då är det ännu mer viktigt för läraren att 
motivera och inspirera sina elever till att arbeta och utvecklas. 
 
En annan egenskap som en god ledare behöver är att kunna tackla de elever som är 
omotiverade. Informanterna har lite olika sätt att tackla dem. Någon låter dem 
bestämma mycket själva vad de skulle vilja göra. Steinberg (2002) skriver att 
ledarens attityd är dess främsta verktyg. Positiva tankebanor ger positiva resultat. En 
av informanterna peppar sig själv när hon skall gå in till klasser som hon vet är svåra 
och hon berättar att hon märker ett positivt resultat av detta. 
 
Tidsaspekten  
Som textilslöjdslärare träffar informanterna sina elever en till två gånger i veckan 
beroende på skola och årskurs. Vissa av informanterna upplever att tiden de har 
tillsammans med eleverna är lagom medan en lärare känner att tiden inte räcker till 
mer än att arbeta med slöjdprocessen. Hon skulle gärna vilja ha mer tid till att lära 
känna sina elever och få en bättre relation till dem. En annan lärare använder sin 
planeringstid och raster för att träffa elever och få en bättre relation med dem. I 
Pedagogiska magasinet skriver Aili (2008) om att lärare ofta känner sig splittrade 
över sin planeringstid då de ofta störs av avbrott eller att de har flera uppgifter på 
gång samtidigt. En av informanterna tycker att det är svårt att få planeringstiden att 
räcka till på grund av att nya arbetsuppgifter tillkommit. Planeringen är en viktig del 
i ledarens uppgifter (Stensmo, 2008). Han skriver att det är i planeringen lärare kan 
påverka och fatta beslut om hur undervisningen skall gå till. Genom väl strukturerade 
lektioner kan läraren visa på ett tydligt syfte med arbetet. Detta i sin tur påverkar och 
ökar motivationen för eleverna och i en sådan framförhållning är det större odds att 
målen kommer att nås (a.a.). 



24 

Reflektion 
Kimber (2004) skriver att de känslor som vi ledare har smittar av sig på gruppen som 
vi kommer att möta. Det är därför viktigt att vända negativa tankar till positiva och 
kreativa lösningar. Maltén (1997) är av liknande åsikt då han skriver att ledarens 
agerande påverkar gruppklimatet. Som ledare behöver man då hitta konstruktiva 
lösningar (Steinberg, 2002). Informanterna beskriver olika sätt att hantera och 
reflektera över om lektioner eller grupper inte fungerar bra. En av lärarna tar upp det 
med eleverna och diskuterar tillsammans. Som jag tyder det så pratar hon med 
eleverna om lösningar. Med kollegorna diskuterar hon om de upplevt samma 
fenomen och om de vet om det hänt något med eleven som kan påverka den. En 
annan informant frågar kollegor om stöd men vill helst inte störa dem, då hon vet att 
de har mycket att göra med sitt eget. Om man då tittar på vad Skolverket (2005) kom 
fram till i sin undersökning i Nationella Utvärderingen 2003, NU-03, att lärare 
diskuterar mer med sina elever om undervisningen än med sina arbetslagskollegor 
tycker jag mig se att denna tendens stämmer överens med mina informanters svar. 
Stensmo (2008) skriver att det är viktigt att lärare och elever tillsammans kommer 
överens om vilka regler och rutiner som skall finnas i klassrummet. En tanke som jag 
dock reagerar över är om det inte vore bra att diskutera lösningar även med kollegor, 
de kanske kan se problemet från ett annat perspektiv? När man som student är ute på 
verksamhetsförlagd utbildning får man (förhoppningsvis) konstruktiv kritik från sin 
handledare. Jag tycker att den konstruktiva kritiken ska fortsätta ute i verkligheten, 
skulle inte alla vinna på det i längden? Att en kollega kommer och observerar den 
lektionen som inte fungerar för att ge tips och idéer om hur problemet kan lösas. 
Självklart kan detta bli väldigt utelämnande för läraren som blir observerad, men 
kunde detta inte stärka arbetslaget och kollegiet? Ett annat dilemma är arbetstiden, 
som jag diskuterat innan, som redan är överbokad för många lärare. I längden tror jag 
att alla lärare vinner på att ta sig tid att hjälpa varandra och dela med sig av sina 
problem. 

Utbildningens påverkan på ledarskapet 
Lärarna verkar samstämmiga om att deras utbildning inte gett dem en fullgod 
utbildning i ledarskap. Någon lärare säger att utbildningen nog aldrig riktigt kan ge 
studenten en fullgod utbildning i ledarskap då det är först när man står på egna ben 
med en egen klass som man får prova på det på riktigt. En lärare menar att hon fått 
en bra grund i barns utvecklingspsykologi och att hon på så sätt kan möta barnen på 
deras nivå. 
 
I utbildningen ligger mycket av ledarskapsutbildningen på den verksamhetsförlagda 
delen, då studenten är ute och praktiserar i skolorna. Är det så att vissa universitet 
tycker att detta är fullgod utbildning i ledarskap? I Uppsala skriver Stensmo (2008) 
att deras kurs om ledarskap är en av de mest uppskattade på lärarutbildningen. Jag 
tycker att fler universitet borde ta efter och ha liknande kurser på lärarutbildningen. 
Som jag ställde frågan i min inledning; är ledarskap ett medfött fenomen? Maltén 
skriver att så inte är fallet, utan att ”ledarskap snarare är en förmåga eller 
kompetens som går att utveckla” (1997, s 168). Nygren – Landgärds påpekar att 
lärarutbildningen påverkar och influerar studenternas sätt att tanka om hur 
undervisning skall bedrivas (2000). Vilket och ena sidan motsäger vissa av mina 
informanters svar men och andra sidan har mina informanter inte fått en teoretisk 
kurs i ledarskap på sin utbildning. I mitt arbete kommer det fram att ledarskapet är 
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viktigt för att få en bra arbetsmiljö för båda lärare och elever, borde inte detta då få 
en större teoretisk del i utbildningen? 
 

Avslutande diskussion 
I inledningen skrev jag att jag ville hitta fler verktyg för att bli en bra ledare i 
textilklassrummet. Jag ville få reda på hur man som ledare hanterar svåra och 
omotiverade elever. Jag har nu arbetat med denna uppsats i ett halvår och arbetat 
som textillärare samtidigt. Detta har gjort att jag kunnat ta till mig och direkt pröva 
den nya kunskap som detta arbete har givit mig. Det jag konsekvent försöker arbeta 
med är att uppmuntra och uppmärksamma de elever som gör rätt. Detta är svårt, det 
sitter i ryggraden att säga till dem som gör fel. De elever som fortfarande inte 
fungerar väljer jag att prata med efteråt, eller vid sidan av och förklara för dem att 
deras beteende förstör för deras klasskamrater. På så sätt får de inte den 
uppmärksamhet som de vill, för jag upplever det som om det inte är min 
uppmärksamhet som är den viktigaste utan kamraternas. Jag tror att det är viktigt att 
ta sig tid att lösa sådant som inte fungerar på lektioner. Prata med eleverna, gärna på 
tu man hand, rådfråga kollegor, ringa och prata med föräldrar. Det är viktigt att 
eleverna känner att det lönar sig att ha ett bra beteende. 
 
I resultatet kommer det fram att gruppstorlekarna har stor betydelse för hur 
grupperna fungerar. Slöjd är ett ämne där det är viktigt med diskussioner och 
tankearbete. Eleverna måste då ha chans att få bolla sina tankar idéer och problem 
med läraren under lektionen. Hur ska de eleverna kunna nå målen om läraren inte 
hinner prata med alla elever och hjälpa dem i deras process? 

Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning men då titta på om det 
finns likheter och olikheter mellan ledare i textilslöjden och andra ämnen. 
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BILAGA 1 
 
 

Intervjufrågor  
 
Man eller kvinna? 

Ålder 

Antal år inom läraryrket? 

Utbildning/bakgrund 

 

Berätta hur tycker du en ”god” ledare i slöjdämnet skall vara? 

Går det att bli en bättre ledare? Hur? 

 

Hur ser du dig själv som ledare? 

Vad är dina starka sidor? 

Vad är dina svaga sidor? 

Vad kan man göra för att kompensera eventuella svaga sidor? 

Vad är det svåraste med att vara ledare? 

Vad inspirerar dig till att utvecklas som lärare? 

Vad har elevgruppen i sig för påverkan på ditt ledarskap? 

Hur gör du för att alla elever skall känna sig sedda? 

 

När känner du att du lyckats i din ledarroll? 

 

Vad gör du när du känner att en lektion inte blev lyckad? 

 

Hur skapar man som ledare ett bra arbetsklimat i slöjdsalen? 

Vad betyder arbetsklimatet för dina elever? 

Vad betyder arbetsklimatet för dig som lärare? 

 

Hur påverkar tidstilldelningen i slöjden ditt ledarskap? 

Hur arbetar du med individualisering? 

 

Hur påverkar din utbildning/bakgrund ditt ledarskap? 


