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Abstrakt 

Författarens namn: Anders Svensson 

Titel:                        Den gode läraren 

Engelsk titel:           The compassionate teacher 

 

______________________________________________Antal sidor: 23________________ 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur de elever som studerar på en gymnasieskolas 

vuxenutbildning tycker att en lärare ska vara, och om det skiljer sig i uppfattning mellan 

svenska elever och elever med utländsk härkomst. Eftersom undervisningen ska vara individ-

anpassad så tycker jag att det är intressant att undersöka den här frågeställningen för min fort-

satta lärargärning. Jag valde att göra en kvalitativ studie, där 20 stycken elever ombads att 

skriva ett brev för att svara på vissa förutbestämda frågor, detta brev var anonymt och uppgif-

ten delades ut vid två tillfällen för att kunna särskilja om eleverna var svenska eller med ut-

ländsk härkomst. Elevernas svar tolkades sedan utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, eftersom 

där kan svaren fritt analyseras och förstås och därigenom få en helhetsbeskrivning och en mer 

djupgående kunskap om hur det undersökta gestaltar sig. Undersökningen visade på att för 

samtliga deltagande elever var lärandesituationen i klassrummet viktig, hur läraren genomför 

sina lektioner. Att vara rättvis, snäll, men även att inte favorisera någon elev var också 

gemensamt för alla elever. Skillnaden i förhållandet till de svenska och utlandsfödda eleverna 

var att samtliga elever med utländsk härkomst tog upp en kommunikativ förmåga och en dju-

pare personlig omsorg som en betydelsefull egenskap i sättet att vara.  

 

 

Nyckelord: Interkulturell kommunikation, kulturer, ledarskap, utbildning  
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1 Inledning 

Dagens skola för alla, präglas av mångfald. Dagens elever kommer från flera etniska kulturer 

och sociala klasstillhörigheter, med olika personliga erfarenheter i bagaget. I ”en skola för 

alla” är visionen att alla elever skall ha lika rättigheter och samma rätt till utveckling (Nil-

holm, 2006). I en skola för alla ska utbildningen utformas så att den ska ge elever möjlighet 

att inhämta och utveckla kunskaper. Hänsyn ska tas till elevernas olika behov så att stöd och 

utbildning anpassas därefter (Lärarförbundet, 2011). I FN:s deklaration om de mänskliga rät-

tigheterna beskrivs det att alla har rätt till utbildning, som ska ges på lika villkor, men som 

även ska bidra till att utveckla personligheten. Ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet, 

kön, språk, kultur med mera (Svenska FN-förbundet, 2008). Enligt skollagen ”ska undervis-

ningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Svensk författningssamling, 

2010, § 5), för att kunna undervisa krävs dubbelt yrkeskunnande – dels måste det hos läraren 

finnas ämneskunskaper men även dels vetskap om hur elever tar till sig och utvecklar sin kun-

skap (Lindholm & Hove, 2006).  

 

Grundläggande i inlärning är språk- och begreppsuppfattning, enskilt eller i samspel med 

andra, såsom kommunikation, tolkning och konstruktion. Att genom tidigare kunskaper och 

erfarenheter genera ny lärdom, såsom det beskrivs inom konstruktivismen, där en av de stora 

förespråkarna är den ryska teoretikern och pedagogen L. Vygotskij, anser han att eleverna 

behöver ges möjlighet till att skaffa redskap genom skolan att utföra skoluppgifter med stöd 

och handledning av läraren och övriga elever, att läroprocessen skall ses i ett sammanhang, 

där det finns utrymme att analysera, och för problemlösning, samt att det ges möjlighet till 

diskussion med andra (Egidius, 2005). Utifrån det konstruktivistiska synsättet anses det att 

kunskap konstrueras genom att konstant utveckling och inlärning sker som ett samspel ”öm-

sesidigt beroende av varandra” – ” man kan inte lära sig utan att utvecklas och man kan inte 

utvecklas utan att lära sig” (Dysthe, 1996, s 54). Enligt konstruktivismen så skapar eleven sin 

egen mening, kunskap och erfarenhet utifrån den process där problemlösning och reflektion är 

centrala kärnor. För att generera ett meningsfullt lärande där kunskap utvecklas på ett bra sätt, 

är det viktigt att lärandet kopplas till ett sammanhang, för annars upplevs den bara som frag-

mentarisk och utan mening, vilket innebär att det faller i glömska rätt så snart efter utbild-

ningstillfället (Lindblom & Hove, 2006).  
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations-

gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger 

i en kulturell mångfald. Med den växande rörligheten har skolan allt mer blivit en kulturell 

och social och mötesplats. Skolan har genom detta både möjlighet och ett ansvar att stärka 

denna förmåga hos alla som verkar där.  

 

Elevernas behov ska i undervisningen anpassas till varje elev utefter deras förutsättningar. 

Enligt skollagen innebär en likvärdig undervisning inte att undervisningen måste bedrivas på 

samma sätt överallt på alla skolor. Hänsyn till enskilda elevers behov, förutsättningar och 

kunskapsnivå måste tas för att kunskapsutvecklingen ska bli så bra som möjligt och utgå från 

var eleven befinner sig i det specifika tillfället, därigenom kommer utbildningen inte att se 

exakt likadan ut för alla elever, i varje fall är tanken inte sådan. Särskild hänsyn ska tas till de 

som har svårt för att nå målen (Svensk författningssamling, 2010). Läraren ska i sitt arbete 

utgå från de individuella behov och kunskaper som varje elev har. Läroplanerna som faststäl-

ler mål och riktlinjer med skolarbetet är till för att utforma utbildningen så att den är relativt 

likvärdig över hela landet, men läraren kan inte där få exakta anvisningar om hur arbetet ska 

läggas upp utifrån ett bra ledarskap eller inte (Orlenius, 2001; Skolverket, 2011). Däremot kan 

litteraturen ge en viss hjälp till att skapa strukturen kring ett bra ledarskap tillsammans med 

undersökning i verkligheten angående elevers åsikter om vad som kännetecknar en bra 

och/eller dålig lärare.  

 

Skolan ska arbeta för flexibla arbetsformer och kursutbud. Dessutom ska samarbetet med 

kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare 

och gymnasieskolan utvecklas. Även ett bra samarbete med arbetslivet är önskvärt. Lärarna 

har ett ansvar i att skapa förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Med det följer att 

resultat måste följas upp och olika pedagogiska metoder prövas och utvärderas (Lärarförbun-

det, 2011). 

 

Jag har i arbetet använt mig av skolverkets definitioner på svenska elever och elever med ut-

ländsk härkomst. Svenska elever är födda i Sverige med minst en svensk förälder. Med ut-

ländsk härkomst menas här i arbetet elever som är födda utomlands och därmed invandrat till 

Sverige (Skolverket, 2005). Jag har valt att använda ordet hen istället för han/hon när det gäll-

er lärare och/eller elev/elever. Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som kan ersätta 



5 
 

han eller hon då man väljer att inte använda sig av traditionella könsnormer (Nationalencyk-

lopedin, 2013).  

 

 

2 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka hur eleverna tycker en bra lärare ska vara, men även om 

det skiljer sig i uppfattning mellan svenska elever och elever med utländsk härkomst. Jag vill 

undersöka detta för att i min lärarprofession möjligen kunna agera på olika sätt beroende på 

vilka elever jag möter i klassrummet. Många av de elever som kommit till Sverige studerar på 

vuxenutbildningen tillsammans med svenska elever. I och med att undervisningen förväntas 

vara individuellt anpassad, skulle det underlätta att veta vilka förväntningar eleverna har på de 

som undervisar. Möjligen har de olika förväntningar på hur läraren agerar.  

 

2.1 Frågeställningar 

Hur tycker elever att en bra lärare ska agera?  

Vilka egenskaper anser elever att en bra lärare ska förfoga över? 

Skiljer sig uppfattningarna om dessa egenskaper mellan svenska elever och elever med ut-

ländsk härkomst?  

 

 

3 Teoretisk ram 

3.1 Interkulturellt perspektiv 

Lahdenperä (2008) skriver att det är viktigt och grundläggande att ledaren/läraren besitter 

interkulturell kommunikativ kompetens om man arbetar med människor med utländsk här-

komst.  Läraren ska känna in den kultur som möts och ha ett öppet kynne utan fördomar och 

förutfattade meningar. Läraren ska också kunna delge information om den svenska verksam-

heten så att den bli begriplig för alla oavsett bakgrund.  Lundgren (2002) definierar interkultu-

rell kommunikativ kompetens som att det handlar om att begripa sakförhållanden med hjälp 

av presenterad fakta/information, där kunskaper om olikas kulturer är viktiga. En sensitiv 

fallenhet till att förhålla sig öppen till det annorlunda. Irisdotter Aldenmyr, Paulin och Grönli-

en Zetterkvist (2009) anser också att en vakenhet vad gäller mänskliga relationer är viktigt i 

detta sammanhang.  I en undersökning utförd av skolverket påvisades det att nästan hälften av 

lärarna hade känslan av otillräckliga kunskaper i elevsocialt arbete (Skolverket, 2000).   
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Den interkulturella kommunikationsförmågan har tre olika faser: Medvetenhet, kunskap och 

färdighet. Med medvetenhet menas att man har insikt i att man växt upp i en viss miljö medan 

andra växt upp i andra miljöer och därigenom är förprogrammerade på ett annorlunda sätt, 

mentalt. Därigenom finns det skillnader i tankesätt, föreställningar, uppfattningar, bedöm-

ningar och handlingsmönster osv. Med kunskap tänker hon att vi måste lära oss mer om de 

olika kulturerna vi kommer i kontakt med. Färdigheterna hjälper oss att lösa de eventuella 

problemen i samvaron med människor från andra kulturer. En interkulturell kommunikations-

förmåga tar tid att utveckla och man lär sig främst genom sina egna misstag (Hofstede, 1991). 

Elisabeth Elmeroth, (2008. s.78) skriver ” Ett interkulturellt förhållningssätt kräver att elever-

nas erfarenheter och kompetenser erkänns som värdefulla och som utgångspunkter för fortsatt 

utbildning. Elever kommer till skolan med olika erfarenheter och tankestrukturer. Detta ställer 

krav på undervisningen att utgå från elevernas värld och inte från skolans. De flerkulturella 

och flerspråkiga eleverna har många olika referensramar”. Elmeroth menar vidare att under-

visningen bör mötas i elevernas erfarenhetsvärld. ”Den svenska läraren och de svenska ele-

verna har en gemensam förförståelse av vad skola och undervisning är eftersom de har ge-

nomgått likartade socialisationsprocesser” (Elmeroth, 2008 s. 120). ”När andraspråkseleverna 

inte förstår, eller kan ´läsa mellan raderna´, beror det oftast på att de saknar 

´svenska´erfarenheter av olika fenomen” (Elmeroth, 2008 s.136). Det omvända bör då också 

gälla, alltså att svenskar inte har ”utländska” erfarenheter och därigenom svårt att förstå, för-

stå det subtila och därigenom svårigheter att ”läsa mellan raderna”. Adalberto och Martinez 

(2006) anser att mångfald är en social styrka, inom framförallt de högre utbildningarna, för att 

skapa verktyg för att bygga ett samhälle som inkluderar människors olika kultur, härkomst 

och etnicitet. 

 

Lahdenperä (2000) skriver i sin artikel; From monocultural to intercultural educational rese-

arch, att i mångkulturella klasser sker undervisningen inte utifrån tanken på språk och kultu-

rer, utan den sker som den alltid gjorts – som om alla i klassen vore etniskt svenska.  

 

3.2 Utvecklande ledarskap  

Karaktäriseras av inspiration, personlig omtanke och ett föredömligt förhållningssätt enligt 

Larsson (2003). Det föredömliga förhållningssättet delas in i tre delfaktorer där den första 

benämns värdegrund och förstås i detta sammanhang i att man står på humanistiska värde-

ringar och har stora krav på etik, moral och lojalitet. Den andra faktorn, förebild, känneteck-

nas av att ord och handlingar talar samma språk och mod att våga leda i svåra situationer. Den 
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sista delfaktorn, ansvar, innebär att man tar ansvar för att gruppen ges hjälp och kraft att lösa 

sin uppgift. Larsson skriver att ledare som agerar likt ett föredöme vinner omgivningens re-

spekt och gillande/förtroende. 

 

Med personlig omtanke menar författaren att ledarskapet kommer till utryck även i aktioner 

som utmärks av personlig omtanke. Den personliga omtanken innefattar två delfaktorer den 

första, ge stöd, innefattar känslomässigt och praktiskt stöd i form av hjälp, handledning. En 

förutsättning är att ledaren intresserar sig för eleverna både som elever och till en viss gräns 

även privat. Den andra delfaktorn förstås som att vara rak och tydlig t.ex. att kunna konfronte-

ra elever/medarbetare som gjort dåliga insatser och sedan kunna arbeta konstruktivt/ uppbyg-

gande från ett nytt utgångsläge. Med konfrontationen menar författaren att det är stor skillnad 

på att konfrontera av omtanke, att visa tillrätta och att tillrättavisa (Larsson, 2003). 

 

Att vara inspirerande innebär att få medarbetare/elever engagerade och att formulera långsik-

tiga mål, att få eleverna motiverade, att låta eleverna få ett långtgående ansvar. Även upp-

muntra till kreativitet ryms inom denna ram, att låta eleverna komma med nya idéer, utmana 

den rådande ordningen med nya idéer (Larsson, 2003). Dysthe (1996) anser att en av lärarens 

uppgifter är att stimulera elevernas naturliga nyfikenhet, och hålla den vid liv. Vidare anser 

hon att det är viktigt för eleverna att vara delaktiga i utformandet av målen för undervisning-

en. 

 

3.3 Situationsanpassat ledarskap  

Ledarskapet innebär att det utformas utefter situationen som råder, genom relations- och upp-

giftsorientering och som förändras efter hand som processen fortskrider (Svedberg, 2007). 

Stensmo (2008) skriver att man som lärare måste kunna ändra sin planering utefter undervis-

ningstillfället beroende på vad som händer i klassrummet, vidare anser han att planeringen 

även sker under tiden mötet med eleverna äger rum, dessutom efter det att lektionen är avslu-

tad. Egidius (2005) anser att man som lärare ska uppmärksamma varje elevs rättighet till kun-

skap och stödja dem mot deras individuella mål. Genom delaktighet i uppläggningen och mål-

sättningen i undervisningen ökar självkänslan och i en förlängning motivationen hos eleven 

(Egidius, 2005). Här krävs det att ledaren är lyhörd för gruppens utvecklingsnivå och anpassar 

sig därefter. Målet med ledarskap i det situationsanpassade ledarskapet är att gruppen ska bli 

självständig och ansvarstagande. Ledaren behöver vara flexibel och medveten om sina egna 
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grundläggande värderingar och modig nog att omprioritera dem efter stundens behov (Sved-

berg, 2007).  

 

3.4 Konventionellt ledarskap 

Det som Larsson (2003) kallar för konventionellt ledarskap har två inriktningar. Den första 

inriktningen betonas med krav och belöning och har i denna modell två delfaktorer: Att ”ef-

tersträva överenskommelser” och ”om, men bara om” (piska och morot). Att eftersträva över-

enskommelser liknar den ledarstil som han benämner som ett utvecklande ledarskap, där man 

kan/får resonera sig fram till den väg som leder fram till målet på både lärarens och elevernas 

villkor. Den andra delfaktorn (piska och morot) har en mer negativ klang med straff-, belö-

ningsliknande resonemang som t.ex. ”de som lyckas bäst på provet får ledigt fredag eftermid-

dag” och ”de som lyckas sämst får sitta kvar och läsa på det de inte kan”. 

 

Det utvecklande och konventionella ledarskapet har flera likheter och kompletterar därigenom 

varandra. Båda har en stor måluppfyllelse, båda leder fram till det uppsatta målet, men med 

det utvecklande ledarskapet kan eleverna komma längre genom att läraren får eleverna att se 

samma långsiktiga mål som hon/han själv satt upp, drivkraften kommer från eleverna själva. 

Den stora skillnaden ligger i hur eleverna motiveras, den konventionelle ledaren hänvisar ofta 

till regler, lagar, skyldigheter och plikter. Den utvecklande ledaren fokuserar istället på 

gemensamt uppsatta mål, värderingar, regler och intressen. (Larsson, 2003). 

 

3.5 Kontrollerande ledarskap 

Undersökningar har visat att undervisning med ett kontrollerande ledarskap har en hög målin-

riktning med brister i den sociala samvaron, låg personlig omtanke. De uppsatta reglerna ska 

följas till varje pris och korrigeringar sker ständigt för att eleverna inte ska avvika. Betoningen 

på undervisningen blir på, grund av detta, det som avviker och är negativt. Men samtidigt får 

en målinriktad/fokuserad undervisning en annan innebörd om det också finns en personlig 

omtanke bakom. I ett sammanhang där det existerar fasta rutiner kan mer tid och kraft läggas 

på det som inte är inkört (Larsson, 2003). 

 

3.6 Auktoritärt ledarskap 

Den auktoritära ledaren styr gruppen med järnhand, bestämmer allt, diskuterar aldrig olika 

alternativ med gruppen och håller sig distanserad. Ledaren tar alla beslut och ger inget ut-

rymme för överenskommelser/diskussioner. I och med att ansvaret inte fördelas mellan ele-
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verna blir det svårt att motivera eleverna i en förlängning, läraren ser eleverna som icke an-

svarstagande, lata, ointresserade och måste styras. Ledarskapet grundar sig på en felaktig 

människosyn, att man inte litar på folk (Maltén, 2000). Dock kan en auktoritär ledarstil vara 

till godo i vissa speciella situationer som kräver snabba beslut.  

 

 

4 Metod 

Jag har valt att göra en undersökning med kvalitativ ansats på en kommunal gymnasieskola. 

Elevernas svar tolkades sedan utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, för att jag i min yrkesroll 

önskar att få reda på vad eleverna själva anser hur en lärare ska agera. En kvalitativ metod 

innebär att genom insamling av narrativa uppgifter, studera och analysera fenomen framför 

allt vad gäller människors handlingar, handlingarnas betydelser och konsekvenser för att få en 

helhetsbeskrivning och en mer djupgående kunskap om hur det undersökta gestaltar sig 

(Bryman, 2006). Kunskap är fakta och erfarenheter insatta i sitt sammanhang, men även in i 

nya sammanhang (Lindholm & Hove, 2006). Kvalitativa studier görs företrädesvis på mindre 

undersökningsgrupper i jämförelse med kvantitativa studier (Bryman, 2006). Syftet med tolk-

ningen av texten utifrån ett hermeneutisk synsätt är att få en giltig och gemensam förståelse av 

meningen i texterna och att på så sätt få en insikt i den mänskliga livsvärlden (Kvale, 1997).  

 

4.1 Genomförande 

Undersökningen gjordes genom att eleverna blev ombedda att skriva en uppsats/brev om hur 

de anser att en bra lärare ska vara. De två frågeställningarna jag använde mig av var: Hur 

tycker du att en bra lärare ska agera/vara? Beskriv hur en sämre lärare agerar/är i klassrum-

met. Tiden de hade på sig var cirka 40 minuter. Eftersom jag själv delvis är verksam med en 

del av dessa elever bad jag en kollega att dela ut uppgiften för att undvika att eleverna hamnar 

i en beroendesituation till mig. Elevernas svar tolkades sedan utifrån ett hermeneutiskt per-

spektiv. 

 

4.2 Urval 

Urvalet av elever gjordes för att få ett representativt urval av de elever som finns på vuxenut-

bildningen. För att få mångfald i undersökningen använde jag mig av tio stycken svenska ele-

ver och tio elever med utländsk härkomst. 20 elever deltog i undersökningen i åldern 18 – 23. 

Deltagandet var anonymt, avseende person, genus och etnicitet. För att kunna skilja på svaren 
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från svenskar och elever med utländsk härkomst, delades uppgiften ut vid två olika tillfällen 

då de aktuella grupperna hade lektionstillfälle. Grupperna var åtskilda.   

 

4.3 Metodkritik 

Svagheten med kvalitativ metod kan enligt vissa kritiker vara att resultatet är svårt att genera-

lisera på mer än det undersökta området, fördelen är däremot att i undersökningen av hur nå-

got upplevs är att det kan framkomma nyanser i det upplevda, att det få mer detaljerade och 

djupare berättelser (Bryman, 2006). Inom den hermeneutiska filosofin söker man förståelse 

för mänskliga och kulturella fenomen som man vill undersöka genom analys och tolkning. 

Kritiker menar att det alltid finns med en viss förförståelse i sammanhanget, och därigenom 

att det anses vara svårt att tolka en text helt objektivt (Bryman, 2006 & Kvale, 1997). Det är 

av vikt att jag som tolkare är medveten om att min egen förförståelse kan ha haft en viss på-

verkan på tolkningen av resultatet.  

 

4.4 Etiska överväganden 

För att göra en undersökning vad gäller andra individers deltagande så krävs det vissa etiska 

ställningstaganden. Jag har använt mig av vetenskapsrådets forskningsetiska huvudriktlinjer: 

Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav och Nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

2010).  

 

Jag har delgett information till de berörda eleverna om syftet för undersökningen och hur re-

sultatet kommer att användas. Till de berörda personerna har det i informationen framgått att 

deltagandet är frivilligt, och att de själva avgör om de vill vara med i undersökningen. Vidare 

har deltagarna haft rätt till anonymitet. De har också informerats om att deras uppsatser endast 

kommer att användas till undersökningens syfte och inte lämnas vidare för andra ändamål. 

 

 

5 Resultat 

Elevernas svarsbrev ligger till grund för resultatet. De olika elevernas åsikter redovisas citerat. 

I resultatet delade jag upp respondenternas brev/uppsatser i två högar, en för svenskar och en 

för elever med utländsk härkomst. Därefter har breven noga lästs och analyserats. Då eleverna 

varit anonyma i sina svar så har jag valt att kalla dem vid nummer i resultatredovisningen.  
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5.1 Svenska elever 

På frågan hur en lärare ska vara/agera svarade samtliga svenska elever att en bra lärare ska 

göra lektionerna roliga och intressanta och att lektionerna därigenom ska vara väl förberedda. 

Så här formulerar en elev (Nr 1) sig; ”En lärare ska även kunna lägga upp lektionerna så att 

man tycker att det är skoj att gå dit och att det inte är långtråkigt eller svårt att hänga med 

när läraren står framme och pratar”. En annan elev (Nr 2) uttryckte nästan samma sak fast 

på följande sätt; ”En lärare ska vara intresserad i vad den undervisar, energisk och kunna 

fånga elevernas uppmärksamhet”. Dessutom ansåg samtliga svenska elever att en bra lärare 

ska vara hjälpsam. Elev nummer 3 ansåg att: ”En bra lärare ska hjälpa till så mycket de kan 

för att eleverna ska förstå om det är någon som har svårt att lära”. Två andra egenskaper 

som framgick i de flesta brev var att eleverna ska behandlas rättvist och på så sätt inte favori-

sera någon, representativt för deras önskemål om hur en lärare ska vara är följande citat (Ele-

ver nr 4 och 5) ”Det är också viktigt att varje elev ses som en individ och får hjälp utifrån 

sina behov samtidigt som alla behandlas lika”, samt att vara snäll. ”En lärare ska även vara 

snäll men bestämd … inte för snäll”. 

 

5.2 Elever med utländsk härkomst 

Även samtliga elever med utländsk härkomst hade liknande åsikter om att en bra lärare ska 

göra lektionerna roliga, ”spännande” och intressanta. Elev med utländsk härkomst (Nr 6) 

tyckte att: ”Lärare kan göra lesson intressant och spännande för eleven”. Även att läraren 

ska vara hjälpsam förekom i samtligas brev, ”Det är vicktig att lärare har bra contakt med 

sina elever eftersom eleven skulle bli lettare att frogor eller prator i classroom åkså vicktig att 

lärare måste fråga, du förstår, och prata med eleven, kanske dom behöver hjälp.” ansåg elev 

nummer 7. Även att vara ”snäll” och rättvis uttrycktes i samtliga brev från elever med ut-

ländsk härkomst som en viktig egenskap från läraren att agera utifrån: (elever nr 8 och 9) ”Lä-

rare ska inte vara intresserad av bara en eller två elever”. ”En bra lärare som ska vara snäl-

la mot eleverna”. Alla elever i denna grupp har också tagit upp personlig omsorg som en vik-

tig egenskap en bra lärare ska förfoga över, till exempel uttryckte sig elev nummer 10 sig så 

här, ”O.k mina tankar jag vill ha lärare som kan vara bra förebild för elever att härma, där-

för att lärare blir som andra pappa eller andra mamma. Om vi bor i hemma vi har pappa och 

mamma som förebild och vi kom till skolan vi har lärare som förebild för att vi tittade på dom 

vad dom ska lära oss. När jag kom till Sverige alla lärare i XXXX-skolan blev som min andra 

pappa eller mamma. Jag tänker alla lärare dom blir jättebra för mig och jag vill säga tack-

samhet till alla lärare”. Signifikativt för gruppen var dessutom att de önskar en ”förståelse” 
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eller kunskap om dem och därifrån de kommer, ”En bra lärare ska lära sig invandrare”, som 

elev nummer 11 formulerade sig.  

 

5.3 Sammanfattning av resultatet  

Det som var samfälligt för de två grupperna var att alla tyckte att lärandesituationen var vik-

tig, hur läraren genomför sina lektioner – det har alla respondenter kommenterat i sina brev. 

Dessutom föreföll att vara rättvis, snäll och att inte favorisera någon elev som centralt för 

båda grupperna. Det som var utmärkande mellan de två grupperna var att samtliga elever med 

utländsk härkomst dessutom hade tagit upp kommunikativ förmåga, och en djupare personlig 

omsorg som en betydelsefull egenskap, att utforma lektionerna med beaktande av deras kultu-

rella bakgrund. 

 

 

6 Analys  

6.1 Resultatanalys  

Den personliga omtanken i det utvecklande ledarskapet liksom lärarens förmåga att verka 

inspirerande blir tydliga, som önskemål, av dessa elever vilket innebär att läraren är villig att 

ge stöd när eleverna så önskar och att genomföra lektionerna på ett, för eleven, tilltalande och 

därigenom motiverande sätt, med krav på moral och lojalitet. Det utvecklande ledarskapets tre 

delar (inspiration, personlig omtanke, förhållningssätt) förefaller vara signifikativt för dessa 

elever. Att vara inspirerande som lärare innebär att man måste ha en vilja att lära känna grup-

pen för att kunna lägga upp lektionen efter till exempel vad som hänt i samhället som kan vara 

intressant för eleverna, även utefter deras intressen på fritiden. Förutsättningen för att ge stöd 

och handledning är att läraren intresserar sig för eleverna, även till viss del privat (Larsson, 

2003; Svedberg, 2007). Att få möjlighet att använda sina nyvunna kunskaper till verklighets-

baserade händelser eller problem torde vara inspirerande.  

 

Även det situationsanpassade ledarskapet (Svedberg, 2007) visar på att ledarskapet formas 

utefter de situationer som uppkommer, att t.ex. låta en diskussion få bestämma vilken väg 

undervisningen tar så länge det håller sig inom det aktuella ämnet. Att utnyttja situationer, 

samtalsämnen som uppkommer på lektionen till ämnet som står på schemat är både inspire-

rande och situationsanpassat. Även Stensmo (2000) anser att lärandesituationen är föränder-

lig, att lärarens agerande bestäms utifrån situationen som råder just då. Han skriver vidare att 
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det finns ingen ledarstil som fungerar för alla, utan den utformas efter personlighet, männi-

skosyn samt synen på sitt arbete.  Men ledarstilen bör ändras om förutsättningar och samman-

hang förändrar sig. Detta tar likaså Egidius (2005) upp som att läraren ska sätta eleven och 

dess behov av kunskap i centrum, och inte hålla fast vid egna ideal, metoder och principer. 

Likheter med det kontrollerande ledarskapet kan också skönjas om man tolkar, ”…man tycker 

att det är skoj att gå dit och att det inte är långtråkigt eller svårt att hänga med när läraren 

står framme och pratar”, som att dessa elever önskar en hög målinriktning och välplanerade 

lektioner.  

 

I det konventionella ledarskapet är en inriktning krav och belöning (Larsson 2003) ser man 

utifrån det, kan belöningen uppfattas som favorisering. … ”samtidigt som alla behandlas 

lika”, ”Lärare ska inte vara intresserad av bara en eller två elever”. 

 

För att tillgodose de utländska elevernas önskemål om hur en bra lärare ska vara, behöver hen 

ha den interkulturella kommunikationsförmågan väl utvecklad i dess tre faser (medvetenhet, 

kunskap, färdighet) (Lahdenperä, 2008).  …”En bra lärare ska lära sig invandrare”… 

 

Vygotskij ansåg att språket är fundamentalt för barn och ungdomars utveckling, särskilt vad 

gäller tänkande och minne. Det språkliga, matematiska och logiska tänkandet utformas efter 

vissa givna regler och förutsättningar som skapas inom socialiseringsprocesser. Vygotskij 

menar att läraren har en viktig roll för elevers lärande och utveckling, istället för att koncent-

rera sig på befintlig utvecklingsnivå bör ha en hög målinriktad undervisning (Dyhste, 1996; 

Egidius, 2005). Elmeroth (2008) anser att eleverna med utländsk härkomst då hamnar, på 

grund av språkförbistringar, i ett utanförskap då språket i läroböcker, läroplaner men även till 

viss del i undervisningen är uppbyggt med kulturbundna begrepp som komplicerar tillvaron 

för elever med svenska som andra språk. Ur ett interkulturellt perspektiv bör man vara sensi-

tiv och hålla sig öppen för och medveten om det som kan uppfattas som annorlunda samt en 

insikt i att hen har växt upp i olika miljöer och att det därigenom finns skillnader i tankesätt, 

föreställningar, uppfattningar, bedömningar och handlingsmönster osv. För att kunna kom-

municera behöver vi också kunskap om de kulturer vi kommer i kontakt med och för att lösa 

problem krävs väl utvecklade färdigheter (Lahdenperä, 2008). 
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För att kunna bli en bra lärare behöver man vara medveten om sin/skolans människosyn och 

värdegrund, men även kanske inneha en nyfikenhet på mänskliga relationer, för att på så sätt 

vara vaken för etiska dilemman som kan uppstå (Elmeroth, 2008; Irisdotter et al, 2009; Lah-

denperä, 2008).  

 

Ledarskapet bör bedrivas utifrån en humanistisk människosyn, människan måste ses som en 

helhet med olika behov, där man ser varje individ som en unik varelse, med resurser och ka-

pacitet, men även med ett egenansvar för sin utveckling och sitt växande (Bråkenhielm, 

1991). Pedagoger och ledare i klassrummet behöver inneha en förmåga att förstå olika förete-

elser i klassen samt besitta färdigheter i att bemöta, handleda men även ha uppsikt över ut-

vecklingen av aktiviteterna i klassrummet (Stensmo, 2008). …”En lärare måste vara medve-

ten att hon är en av de mest inflytelserik person för en elev och därför varje lektion måste ses 

som definitiv och viktig.”…  

 

Lahdenperä (2004 s 47) skriver att ”varje ´kulturell´ värld agerar utifrån sina principer och sin 

egen dynamik”. Utländska elever som tycker en lärare ska vara snäll kanske inte har samma 

betydelse som om svenska elever säger samma sak ”En lärare ska inte slå på elev då dom 

göra fel”. En lärare kanske uppfattas som snäll om hen inte slår eleverna, men för övrigt möj-

ligen tycker att ett auktoritärt ledarskap är att föredra. T.ex. är Sydeuropeiska barn vana vid en 

annan uppfostring, kanske liknande den vi hade för 100 år sedan? Alltså, att vara snäll kan ha 

stor skillnad i uppfattning, likt mycket annat.  

 

 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Att elever med utländsk härkomst i större grad, än svenska elever, önskar ett mer personligt 

engagemang, empati och mänsklighet är kanske inte så förvånande. De svenska eleverna har i 

större utsträckning ett mer utbyggt socialt nätverk som har förgreningar ut i samhället. De är 

socialiserade in i vårt samhälle och samhällssystem. Den mer personliga omtanken och frågor 

som rör det som många tar för givet, med blankettifyllningar, sjukvård, tandvård, personer att 

ringa, olika abonnemangsfrågor, elavtal osv., är i större utsträckning naturligt för dem, åtmin-

stone finns det personer i dess närhet som löser problem eller vet hur man ska göra med olika 

frågor.  Det gäller att inte ha några förutfattade meningar som kategoriserar eleverna i ”fel” 
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fack som: omöjliga, obildbara etc på grund av klädsel, etnicitet, religion och social bakgrund. 

Även de som anses eller verkligen är mycket sämre än andra elever ska man inte se förbi, utan 

istället försöka resocialisera tillbaka. ”… om utvecklingen går åt fel håll under en viss fas, kan 

barnen längre fram ändra riktning för att komma in på den ´rätta vägen´ igen”. (Hwang & 

Nilsson 2003, s. 24). 

De med utländsk härkomst är uppväxta med andra ideal som förebild vad gäller motsvarande 

frågor. Frustrationen i att veta att man klarat sig i sitt hemland men har svårigheter i sitt nya, 

gör att frustrationen går ut över studierna med i många fall sämre resultat till följd om de inte 

har, som någon skrev, ”…en mamma eller pappa…” som hjälper till, som kan svara på frågor, 

vara ett bollplank, förebild etc. 

 

Att vara lärare för elever med utländsk härkomst är så mycket mer än att genomföra lektio-

nerna på ett bra sätt, det krävs engagemang även utanför lektionstid. För att kunna vara be-

hjälplig med deras frågor behöver man ha ett genuint intresse för olika människor, en vilja att 

vara behjälplig och ha en förmåga att sätta sig in i andras livssituationer. ”Lärare ska göra lite 

extra t.ex. om eleven har problem stanna efter klass och prata med dem. Läraren ska lyssna 

till eleven och sin åsikt.”   

 

För att vara en bra ledare i klassrummet krävs god människokännedom som en förutsättning 

för att få klassen att växa som enskilda individer, men även som grupp (Juul & Jensen, 2003). 

När, var och hur det pedagogiska mötet äger rum är ytterligare viktiga faktorer som har stor 

betydelse (Jenner 2004), t ex möta eleven på samma nivå, på en för eleven trygg plats under 

trevliga former. Ett grundläggande mänskligt behov är att bli sedd och bekräftad som en unik, 

oersättlig och individuell person (Kallenberg, 2003). Jag tror inte att det behövs så väldigt 

mycket tid utanför lektionstiden för att få dessa elever att känna sig någorlunda trygga och 

därigenom kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bättre sätt, genom att ha möjlighet att 

kunna lösa, i många fall, enkla problem som vi ser det.  Detta styrks även av Juul och Jensen 

(2003) som beskriver hur viktigt det är att styrka barn och ungdomars integritet, självuppfatt-

ning och självkänsla för att kunna skapa sig självförtroende. ”En bra lärare ska hjälpa till så 

mycket de kan för att eleverna ska förstå om det är någon som svårt att lära. En lärare ska 

även kunna lägga upp lektionerna så att man tycker att det är skoj att gå dit och att det inte är 

långtråkigt eller svårt att hänga med när läraren står framme och pratar.” 
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Människor bör ges möjlighet att få känna delaktighet, men även begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet,– en känsla av sammanhang – KASAM för att kunna växa som individ 

(Antonovski, 1991). Begriplighet för att skapa förståelse, hanterbarhet för att kunna se sina 

egna resurser att klara av situationen samt se möjligheterna, och meningsfullhet för att förstå 

att det är värt att investera i egna resurser såsom känslor, tankar och engagemang i situtionen 

(Ahrenfeldt, 2001).  

 

För att vara bra på detta krävs sannolikt kunskap om andras kulturer, tålamod och empati. För 

att kunna bli en bra lärare behöver man vara medveten om sin/skolans människosyn och vär-

degrund, men även kanske inneha en nyfikenhet på mänskliga relationer, för att på så sätt vara 

vaken för etiska dilemman som kan uppstå (Irisdotter et al, 2009). Dessutom är säkerligen 

livserfarenhet till nytta i situationer som kan uppkomma, även att läraren har arbetat utanför 

skolan i den verklighet som råder där, på olika arbetsplatser, är troligen ingen nackdel. 

 

Självkännedom och empati är ytterligare faktorer som har stor inverkan i mötet med eleven. 

För att kunna sätta sig in i hur andra har det, känner sig, eller behöver, måste man ha en god 

kännedom om sig själv, vara medveten om sina egna känslor och behov och kunna hantera 

dem, så att inte egna förutfattade meningar blir avgörande för bemötandet. Kritiskt grans-

ka/reflektera över sig själv i lärarrollen. 

 

Elmeroth (2008) skriver att lärare har bristfälliga kunskaper i hur man hanterar mångfald. Det 

pedagogiska ledarskapet ska kunna integrera kunskapsperspektivet tillsammans med det soci-

ala perspektivet i undervisningen för att skapa motivation, klargöra ämnet i sitt sammanhang 

samt stimulera elevens självbild (Peterson, 2012). Den tolkning man gör av den andres bete-

ende påverkar hur det fortsatta samspelet kommer att utvecklas. Det handlar om att se perso-

nen som en individ och inte en sak (Jenner 2004).  

 

Ekman (2003) anser att en bra ledare är de som är delaktiga och intresserade, samt tillåter 

informellt småprat som i förlängningen skapar förtroende, detta informella småprat menar 

han, i litteraturen, skapar ringar på vattnet och för vidare ”ämnet” ut som diskussionstillfällen 

på annan plats än i klassrummet/mötesrummet. Ett sätt för skolledarna skulle kunna vara att 

schemalägga ”luft” i lärarnas schema för att ge utrymme för dessa frågor. Lahdenperä (2004) 

skriver att det inte är helt enkelt för skolan att fastställa realistiska krav då bristfälliga språk-

kunskaper ibland kan förväxlas med bristande tankeförmåga. Stereotyper om elevernas olika 
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bakgrunder kan göra sig till en regel som låga förväntningar på elevernas kapacitet och deras 

förmåga att avancera i språkbehärskning. Vidare skriver hon att om skolan har höga förvänt-

ningar på eleverna och deras prestationer så gynnar det skapandet av en bra skola.  

Det ställs idag högre krav på läraren att ta hänsyn till elevers olika önskemål, samhälleliga 

och politiska synpunkter, detta tillsammans med de egna kraven på att bedriva undervisning 

utifrån sin yrkesmässiga funktion och sina pedagogiska ideal skapar villrådighet, då lärarna 

har fler företeelser att ta hänsyn till. Detta tillsammans med den ökade valfrihet inom utbild-

ningarna och de olika profileringar skolorna emellan, har medverkat till att variationerna i 

undervisningen kanske minskat eftersom det är tryggare för läraren och mer strategiskt för 

skolan att följa gängse traditioner i undervisningen (Peterson, 2012).  

 

I statens offentliga utredningar om Skolans ledningsstruktur – Om styrning och ledning i sko-

lan, beskrivs det vad som erfordras för ett ledarskap i skolan, som är tänkt att skapa ökad mo-

tivation och mening för eleverna, bland annat: Ett aktivt och hela tiden pågående arbete med 

värdegrunden, Stark fokusering av elevernas behov och förutsättningar och deras arbete och 

motivation (SOU 2004:116 s. 93- 96). 

 

Beroende på hur gruppsammansättningen ser ut måste man agera utifrån det. I klassrummet 

måste läraren koncentrera flera elevers samtidiga beteenden till skillnad från att koncentrera 

sig på varje elev individuellt (Stensmo, 2000). Jag tror att i en grupp som läser på grundläg-

gande nivå kan det ibland finnas högutbildade elever som läser tillsammans med elever som 

inte har motsvarande kunskaper från vår grundskola med sig. Dessa högutbildade människor 

förväntar sig att man behandlar dem annorlunda gentemot de andra eleverna. För att inte 

missgynna elever med utländsk härkomst så behöver läraren ta i beaktanden deras språk, kul-

tur och erfarenheter och anpassa undervisningen därefter, för att utifrån elevernas förförståel-

se skapa motivation och relevans i undervisningssituationen (Lahdenperä, 2004; 2008). Bero-

ende på från vilken världsdel de kommer kan de också ha olika syn på man/kvinna där kvin-

nan i de flesta fall är underordnad mannen, som visar sig i att de inte vill/kan/får svara på frå-

gor under lektionerna eller visa vad de kan. De har en respekt för män som vi inte är vana vid 

eller har kunskap om. Att bedöma vilka kunskaper kvinnorna har blir därigenom ganska svårt, 

men visar sig när de skriver prov och ingen har ”kontroll” över dem.  

 

Att leda undervisningen på männens villkor blir förödmjukande, som vi ser det, för kvinnor-

na. Att å andra sidan lyfta fram kvinnorna blir, ur männens synvinkel, förmodligen också för-
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nedrande, för deras del. Undervisningen står och faller på en förmåga att kunna balansera 

mellan deras verklighetsvärld och vår, ett felsteg, och man trampar någon på tårna. 

 

Lahdenperä (2004) skriver att läraren måste inneha kännedom om andra kulturers levnadssätt 

och traditioner för att kunna utveckla en förståelse för olika kulturers livsvärldar. Kunskap om 

interkulturell kommunikation blir på så sätt näst intill nödvändig för att kunna balansera på en 

lina mellan två eller flera grupperingar. Läraren blir tvungen att förhålla sig till det bästa ur de 

olika ledarskapsteorierna, med ett interkulturellt synsätt. Elmeroth (2008) skriver att skolan 

idag inte tar tillvara på erfarenhet och kunskaper bland elever med utländsk härkomst. ”Olik-

heter i elevernas erfarenheter och förutsättningar möts inte med olikheter i undervisningen” 

(Elmeroth, 2008 s 79).  

 

Teorierna står och faller, till viss del, med lärarens kreativitets- och improvisationsförmåga, 

och det i sin tur bygger på lärarens erfarenhet att undervisa och hens erfarenheter i livet. Des-

sa ledarskapsteorier är något att sträva efter för läraren, men sannolikt svårt att uppnå som 

färdig lärare första terminen. 

 

7.2 Metoddiskussion 

För att få en uppfattning på hur en bra lärare ska vara tycker jag att metodvalet varit bra. Men 

naturligtvis kunde man haft ett större urval, men då kanske jag skulle övervägt att göra en 

kvantitativ undersökning. Överförbarheten i undersökningen hade givitvis blivit större om 

underlaget varit större, men det framkom ändå vissa saker som var gemensamt för samtliga 

elever i undersökningen och uppfattningar som skilde sig åt. I kvalitativ undersökning handlar 

det om att fokusera på det kontextuellt unika och betydelsen av det som studerats, istället för 

mängd (Bryman, 2006).  

 

För att kunna få mer underbyggda brev kunde jag låtit de få längre tid till att skriva dessa 

brev, möjligen kunde de haft en vecka på sig, å andra sidan tror jag inte jag hade fått så många 

frivilliga då, under samma tid som undersökningen gjordes låg även de nationella proven i 

Svenska. Bortfallet hade sannolikt blivit stort. Jag tror även att det hade gett mer ”politiskt 

korrekta” brev om de fått mer tid att formulera sina brev på. Nu hade de en lektion på sig och 

jag tror att det de skrev var det som de kom på direkt. Alla skrev ej heller utförliga brev utan 

hade staplat ord som visar på hur en bra lärare ska vara, det subtila och läsningen, tolkningen 

av dessa brev uteblev därmed.  
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Svårigheten med att tolka elever med utländsk härkomsts brev är att på grund av deras annor-

lunda uppväxt, socialisation, kultur, värderingar osv gör att det vi inte kan läsa mellan rader-

na, det subtila, blir betydligt svårare att tolka in. I tolkningen av breven finns det alltid en på-

verkan av läsarens förförståelse. Kvale (1997) menar att det inte går att tolka texter förutsätt-

ningslöst, då förförståelsen hos tolkaren alltid spelar roll. Därmed så hade kanske resultatet 

varit ett annat om någon annan analyserat breven. Förmodligen hade även svarsresultatet bli-

vit annorlunda om elevgrupperna varit av en annan sammansättning. 

 

Jag kunde använt mig av intervjuer med öppna frågor, för att få möjlighet att ställa följdfrå-

gor, för att få fram mer nyanserade svar. Men då hade elevernas möjlighet till anonymitet för-

svunnit.  

 

8 Framtida forskning 

Elmeroth (2008) menar att lärare i dagens skola saknar kunskap i interkulturell kompetens, de 

saknar kunskap i hur mångfald ska hanteras. Men problemet är större än så eftersom skolled-

ningen också saknar kunskaper i detta och därmed inte kan stötta sina anställda. Bigestans och 

Sjögren (2004) anser att stödet från ledningen måste vara väl utvecklat vid införandet av in-

terkulturell pedagogik i skolan för att kunna stötta elever, men även läraren i dennes position i 

att hantera de känslomässiga progressioner som kan uppkomma. Lahdenperä (2000) anser att 

det finns för lite forskning i huruvida monokulturell undervisning bör/kan utvecklas till en 

mångkulturell skolutveckling beroende på undervisning, bedömning, utvärdering, läromedel 

och lärarens roll med mera. Däremot finns det enligt Lahdenperä omfattande forskning vad 

gäller etniska förhållanden med fokus på människor med utländsk härkomst och minoriteter.  

 

Som en framtida forskningsfråga vore det intressant, ur ett genusperspektiv, att se ifall det 

finns skillnader i uppfattning av ledarskapet mellan män och kvinnor, dessutom om det finns 

avvikelser vad gäller synen på ledarskapet mellan olika kulturella grupper. 
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