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Abstrakt 

Vårt examensarbete handlar om det pedagogiska ledarskapets kommunikativa funktion. 

Syftet med vårt examensarbete är att få kännedom om den kommunikativa funktionens 

betydelse för det pedagogiska ledarskapet. Då kommunikation och ledarskap är omfattande 

begrepp har vi valt att koncentrera oss på delar som vi anser vara relevanta för vårt arbete. 

Vår tyngdpunkt i examensarbetet ligger på kommunikationen. 

 

I teorin behandlar vi det pedagogiska ledarskapet i liten skala. Efter detta redovisar vi olika 

former av kommunikation som olika kommunikationsprocesser, kommunikationens 

betydelse och förutsättningar för kommunikation.  

 

I arbetets empiri ger vi en redogörelse för resultatet av de kvalitativa intervjuer vi 

genomfört. Syftet med intervjuerna har varit att få kunskap i hur yrkesverksamma 

pedagoger ser på det pedagogiska ledarskapet, dess betydelse och dess kommunikativa 

funktion. Redovisningen av intervjusvaren åtföljs av analyser av dessa. 

 

I diskussionen kopplar vi samman vår empiri med de fakta som redovisats i teoridelen och 

förankrar detta i den problemprecisering som vår empiri bygger på.  

 

 

Ämnesord: Kommunikation, pedagogiskt ledarskap, samspel och mål. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

1.1 BAKGRUND 

Vi började vår lärarutbildning vid Högskolan i Kristianstad hösten 2002. Vi läser 

lärarutbildningen för yngre barn (0-12 år) med inriktning Språk och Skapande. Fokus i 

inriktningen ligger på tematiskt arbetssätt, svenska och de estetiska ämnena så som bild, 

musik, drama, idrott och rörelse. Likaså poängteras vikten av lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande.  

 

Under utbildningens gång har fokus, enligt vår uppfattning, legat på ämneskunskap, 

inlärningsmetoder och hur man som pedagog fångar barns intresse och motiverar dem att lära.   

Vi kände att vi saknade kunskap kring pedagogiskt ledarskap och ville därför fördjupa oss i 

ämnet. Vi bestämde oss således för att utveckla våra kunskaper kring ledarskap och 

konflikthantering och under vårterminen 2005 läste vi kursen Ledarskap och 

konflikthantering i pedagogiska verksamheter som specialisering. Denna kurs har fått oss att 

inse hur viktig kommunikationen är för det pedagogiska ledarskapet. Därför vill vi ytterligare 

fördjupa oss i det pedagogiska ledarskapets kommunikativa funktion i vårt examensarbete. 

 

1.2 INLEDNING  

En del pedagogers förmåga att skapa en god stämning är oerhört intressant. Men ibland ser 

man att kommunikation mellan vuxen och barn är frånvarande. Samspelet mellan pedagog 

och barn är det mest väsentliga kännetecknet för att mäta kvaliteten på pedagogens arbete. Av 

grundläggande betydelse är pedagogens agerande, då denne i egenskap av ledare är den som 

markerar ramarna för samspelet (Ursberg, 2004). 

  

I vårt examensarbete är det den kommunikativa funktionen i det pedagogiska ledarskapet som 

vi kommer att inrikta oss på. Vi kommer att utgå från vår hypotes om att det pedagogiska 

ledarskapet syftar till att leda barnen mot ett uppsatt mål och därför tror vi att den 

kommunikativa funktionen är den centrala i det pedagogiska ledarskapet. 

 

En lärare har ett antal ledarfunktioner, som t ex att leda barns lärande, att föra barnen mot ett 

uppsatt mål och att bidra till att barnen utvecklas i rätt riktning. Dessa funktioner kräver goda 

ledaregenskaper hos pedagogen (Torstensson & Holmquisth, 2004).   
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Enligt Lpo94 ska ”skolan klargöra för elev och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka 

krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter barnet och deras vårdnadshavare har. 

Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning 

för att elevens och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan” (Lärarens handbok, 

2001, s.10-11). I läroplanen för förskolan, Lpfö98, står ”alla som arbetar i förskolan skall 

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra” (Lärarens handbok, 2001, s.29). Vidare står 

”arbetslaget skall ansvara för arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och 

stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lärarens handbok, 2001, s.31). 

Dessutom ska arbetslaget ”ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den 

egna barngruppen och arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran 

och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan” (Lärarens handbok, 

2001, s.30). 

 

Under arbetets gång vill vi pröva ifall vår hypotes stämmer överens med redan dokumenterad 

kunskap och teori. I vår undersökning kommer vi att redogöra för vad pedagoger på fältet 

anser om ämnet och pröva huruvida vi kan knyta detta till den teori som vi presenterar. 

Slutligen vill se ifall vi kan hitta stöd för vår hypotes i vår teoretiska del och vår empiriska 

del. 

 

Vår förhoppning är att vi genom examensarbetet kan utveckla vårt synsätt på pedagogiskt 

ledarskap och kommunikation så att vi kan använda oss av det i vår kommande yrkesroll. Att 

vi fördjupar våra kunskaper i ämnesområdet så vi i framtiden aktivt kommer att reflektera 

över och kritiskt förhålla oss till  vårt eget pedagogiska ledarskap och hur vi kommunicerar.  

Vår tro är att vi i framtiden kommer att vara mer öppna för nya vetenskapliga rön och våga 

pröva nya teorier i praktiken. Detta tror vi är viktigt för att vår utveckling som pedagoger inte 

ska stagnera.   

 

På de följande sidorna kommer vi att presentera vårt syfte och våra problemformuleringar 

som arbetet grundar sig på. Vidare kommer vi att lägga fram vad som tidigare har skrivits 

kring pedagogiskt ledarskap och kommunikation som vi bedömer är relevant för vårt 

examensarbete. Därefter redovisar vi vår undersökning och analysen av denna. Slutligen 

återfinns vår diskussion. 
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1.3 SYFTE 

Vårt övergripande syfte med arbetet är att mer ingående förstå och fördjupa oss i den 

kommunikativa funktionens betydelse för det pedagogiska ledarskapet och vi vill undersöka 

hur pedagoger ute på fältet ser på sitt pedagogiska ledarskap.  

 

Anledningen till att vi vill undersöka hur det förhåller sig är, som vi tidigare nämnt, att vi tror 

att det pedagogiska ledarskapet syftar till att leda barnen mot ett uppsatt mål, t ex 

kunskapsmål eller personligt mål, och att den kommunikativa funktionen är det centrala i det 

pedagogiska ledarskapet. Vi hoppas att vi genom att undersöka detta ska få svar på ifall vår 

hypotes stämmer med tidigare forskning på området och det resultat vi får fram i vår 

undersökning. 

 

1.4 PROBLEMSTÄLLNING 

Vi vill ta reda på vad som redan finns skrivet kring pedagogiskt ledarskap och 

kommunikation. Vi vill som vi nämnt tidigare nämnt i syftet undersöka hur pedagoger ute på 

fältet ser på sitt pedagogiska ledarskap och dess kommunikativa funktion och vilken betydelse 

de anser att kommunikationen har i det pedagogiska ledarskapet. 

 

1 Vad anser pedagogerna på fältet att ett pedagogiskt ledarskap är? 

2 Vilken betydelse har kommunikationen i det pedagogiska ledarskapet? 

3 Hur viktig är kommunikationen mellan lärare och barn för att barnet skall uppnå 

uppsatta mål? 

 

1.5 DISPOSITION  

I arbetets början kommer vi att redovisa vad som definierar det pedagogiska ledarskapet och 

vilka funktioner som det pedagogiska ledarskapet innefattar. Därefter presenterar vi det som 

redan finns skrivet om kommunikation som vi bedömer är relevant för vårt examensarbete. 

Vår tyngdpunkt i arbetet är kommunikationen och där kommer vi att behandla följande delar: 

den kognitiva och symboliska kommunikationen, vilket bl.a. handlar om kroppsspråk, verbalt 

språk, beteende och den mentala processen. Vi kommer även att gå in på teorier, modeller och 

processer för kommunikationen mellan människor.  
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Vi anser att vår uppsats genomgående har en disposition som man betecknar som linjär. Med 

det menas att dispositionen följer det logiska upplägget med problem/frågeställning, metod, 

resultat och diskussion (Backman, 1998). 

 

1.6 AVGRÄNSNING 

Inom det pedagogiska ledarskapets ämnesområde behandlar vi endast de delar som vi anser 

vara relevanta för vårt examensarbete. Då kommunikation är ett stort område, ingår det i flera 

vetenskapliga discipliner. Man kan här skilja på människans kommunikation och medie- och 

kommunikationsvetenskap. Den kommunikation som vi kommer att utgå ifrån i vårt 

examensarbete är den mänskliga kommunikationen. 

 

Litteraturgenomgången behandlar följande områden: 

• Definition av pedagogiskt ledarskap 

• Ledarbeteende 

• Det pedagogiska ledarskapets funktioner 

• Definition av kommunikation 

• Kommunikationens betydelse 

• Förutsättningar för kommunikation 

• Kommunikationsteorier 

• Kommunikationsprocessen 

• Kognitiv och symbolisk kommunikation 

• Bekräftelse  

 

1.7 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vi kommer att utgå från vår egen hypotes att det pedagogiska ledarskapet syftar till att leda 

barnen mot ett uppsatt mål och att den kommunikativa funktionen är den centrala i det 

pedagogiska ledarskapet. Dessutom utgår vi ifrån de kommunikationsteorier som vi här ska 

redogöra för. 

 

Kognitiva teorier fokuserar på individens tankar handlingar och känslor. Sociala teorier 

lägger vikt vid den sociala bakgrundens och inlärningens betydelse för individens utveckling. 

Interaktionistiska teorier lägger ett helhetsperspektiv på människans samspel med sitt 

genetiska arv, sina psykologiska/kognitiva upplevelser och sin sociala och sin fysiska miljö.  
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I den här teorin kommer den dynamiska interaktionen att stå i centrum. Det är i samspelet 

mellan människan som biologiskt psykologisk varelse å ena sidan och hennes miljö å andra 

sidan som utveckling sker. Och det är här som eventuella kommunikationsproblem kan 

påvisas. 

 

Enligt Maltén (1998) fokuserar ett samtal enligt den kognitiva kommunikationsteorin på 

samtalspartnerns aktuella tankar och känslor, vad som händer här och nu. Den sociala teorin 

anknyter desto mer till det förflutna, vad som hände där och då. Den interaktionistiska teorin 

låter samtalet styras och tolkas utifrån samspelet så väl inom en människa som mellan 

människa och hennes genetiska arv. Samtalet utgår således från ett helhetsperspektiv där 

dynamiken i interaktionen är väsentlig.  

 

Ehrenborg (utgivningsår saknas) menar att all kommunikation kan beskrivas med en enkel 

modell bestående av tre delar: sändare, kanal och mottagare. Modellen beskriver en sändare 

med avsikt att överföra ett meddelande med viss information till en mottagare med hjälp av en 

kanal. Mottagaren består ofta av fler personer, antingen det är tittare framför TV-apparater 

eller åhörare i sammanträdesrum. 

 

För att sändaren skall komma i kontakt med mottagaren måste han utnyttja en kanal. Kanalen 

använder alltid något av våra sinnen, till exempel hörseln. Ibland ingår också teknisk 

utrustning i kanalen. Radio är ett exempel på detta.  

 

Kanalen i modellen skall överföra ett meddelande till mottagaren. Denne tolkar sedan 

meddelandet och bearbetar det på olika sätt. Återkopplingen (feedback) överför meddelanden 

från mottagare till sändare. En sändares mål är att kunna kontrollera att hans meddelande till 

mottagaren har kommit fram och att mottagaren har tolkat informationen på rätt sätt. För att 

nå detta mål använder sig sändaren av återkoppling. Den information som sändaren får från 

mottagaren är mycket betydelsefull för honom. Vid muntlig kommunikation består 

återkopplingen av olika former av lyssnarreaktioner. Sändaren måste under sitt framförande 

tolka sina åhörares signaler.  
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SÄNDARE MOTTAGARE 
 

 

För att kunna skilja mellan olika typer av kommunikation är det viktigt att studera fyra 

faktorer i kommunikationsprocessen: sändare, mottagare, meddelande och information. 

 

1.8 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I vår undersökning kommer vi att använda oss av kvalitativ metod, i detta fall intervjuer. 

Vi har valt att vår empiriska undersökning ska utgå från intervjuer med verksamma 

pedagoger.  

 
Kvalitativa metoder innebär metoder som inte använder sig av siffror eller tal. Med kvalitativ 

metod menas att man använder sig av språkliga formuleringar som är skrivna eller talade. 

Yttranden sker genom verbala uttrycksmedel. De vanligaste metoderna i det kvalitativa 

perspektivet utgörs av intervju. (Backman, 1998). 

 

Dessutom är syftet med kvalitativa undersökningar att få en mer ingående kunskap jämfört 

med den kunskap man erhåller vid användandet av kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 

1994). 

 

1.9 LITTERATURGENOMGÅNG 

Som vi nämnde i inledningen av det här arbetet kommer vi i den här delen behandla 

kommunikationens vikt i det pedagogiska ledarskapet. Detta kommer att genomsyra vårt 

arbete och den undersökning vi ska göra. 

Vi börjar med att precisera vad pedagogiskt ledarskap är. Därefter kommer vi att klargöra 

kommunikation i relation till det pedagogiska ledarskapet. Kommunikationen är det ämne 

som vi kommer att inrikta oss mest på och därför ligger problemformuleringars betoning på 

detta ämne. 
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2 TEORI 
2.1 DET PEDAGOGISKA LEDARSKAPET 

Som vi nämnt tidigare kommer vi inte att redogöra ingående för det pedagogiska ledarskapet, 

då vi endast kommer att knyta kommunikationen till det pedagogiska ledarskapet. Maltén 

speglar det pedagogiska ledarskapet på ett övergripande sätt, därför har vi valt att använda oss 

av hans litteratur till största del. Vi vill i sammanhanget klargöra att det som Maltén skriver, 

anser vi inte på något vis är allena gällande.   

 

2.1.1  DEFINITION AV LEDARSKAP 

För att definiera vad ett ledarskap är finns det två nyckelord som ofta förekommer i detta 

sammanhang, påverka och mål. Genom dessa nyckelord är ledarens syfte att få medarbetarna 

att förverkliga uppsatta mål. (Maltén, 2000) 

 

Något centralt för ledarskapet är samspelet med andra människor och definitionerna betonar 

dock inte bara måluppfyllelse. Ledaren bör engagera sig för uppgiften men även till 

förhållandet till sina medarbetare. Ledarskapet kräver så väl gruppdynamik och 

problemlösande färdigheter. (Maltén, 2000) 

 

Ledarskap skall ses som en socialpsykologisk process med syfte att leda, samordna och 

målstyra en grupps arbete. Ledarskap ses även som en förmåga med vilken man skapar 

förutsättningar för att medarbetarnas kompetenser, intresse, behov, initiativkraft och vilja till 

samarbete utnyttjas på det optimala sättet, så att uppgiften kan lösas och målet nås. (Maltén, 

1995). 

 

Det pedagogiska ledarskapet innebär att sätta igång och vidmakthålla en kontinuerlig process, 

att vara katalysator för individers och gruppers utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i 

ömsesidig samverkan. Ledarskapets effektivitet bygger på att medarbetarna godtar ledarens 

intentioner, förstår deras innebörd och upplever sig ha potens att genomföra dem.  

Ledaren måste således ha god kontakt med sina medarbetare och en grundlig insyn i deras 

behov och intressen och tänkbara kapacitet.  
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Ett gott ledarskap förmår att skapa mening med arbetet, står för utformningen av målen och 

strategierna samt förmedlar dessa till medarbetarna. Pedagogens viktigaste uppgift är att se till 

att mål uppnås och för att manifestera dessa mål krävs ett tydligt ledarskap (Maltén, 2000).  

 

2.1.2 LEDARBETEENDE 

Det som karaktäriserar ledarbeteendet är tre sorters handlingar: 

1. Målsättande handlande: Karaktäriseras av att man ställer upp nya mål i avsikt att 

förnya och förbättra resultaten. Dessa mål utgör en blandning av ledarens personliga 

mål (yrkesperspektiv) och de gemensamma målen för den aktuella 

gruppen/organisationen (barn/skolperspektiv). 

2. Problemanalyserande handlande: Ledaren stimulerar sina medarbetare till kreativitet, 

till en sökande och experimenterande attityd i en sök- och läroprocess. Man formulerar 

problemet, söker lösningar och tar fram en syntes. 

3. Språkskapande/kommunicerande handlande: Man brukar i sammanhanget tala om ett 

beslutsspråk där man kopplar samman mål och medel, ett handlingsspråk där man 

beskriver önskvärda beteenden samt ett systemspråk där man sätter in enskildheterna i 

ett system. (Maltén, 1995). 

 

Som ledare har du ansvar inte bara för dig själv, men också för andra. Som ledare måste du 

vara medveten om din makt som ledare och hantera den på ett moget sätt. Att utveckla ett 

moget ledarskap kräver vilja, mod, medvetenhet och tid för reflektion (Carlsson & Nilsson, 

1999). 

 

2.1.3 DET PEDAGOGISKA LEDARSKAPETS FUNKTIONER 

Forskarna tycks numera ha kommit fram till att ledarskap inte är en fråga om vad ledaren är, 

utan vad han eller hon gör.  Benämningen funktionellt ledarskap är därför mer lämplig. En 

ledares personlighetsdrag är inte längre i fokus, utan intresset riktas mot ledarens beteende.  

I det funktionella ledarskapet kan man urskilja följande huvuduppgifter: ta initiativ, reglera, 

informera, bistå samt utvärdera. Många av dessa funktioner kan uppnås och fördjupas genom 

ledarutveckling (Maltén, 1995; Sjölund, 1979). 
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Enligt Maltén har ledarskapsforskaren Henry Mintzberg utvecklat ett klassifikationssystem 

för ledarfunktioner. Mintzberg beskriver tre huvudfunktioner. Dessa huvudfunktioner är 

information, beslut och samspel. 

1. Informationsfunktioner. Här finner vi övervakning, spridning av information nedåt till 

nyckelpersoner och uppgifter som talesman och företrädare där kommunikationen går 

åt andra hållet d v s uppåt eller utåt. 

2. Beslutsfunktioner. Dessa inkluderar roller som initiativtagare, problemlösare och 

resursfördelare. 

3. Samspelsroller. Här avses ledaren som symbolfigur, nätverksansvarig och visionär 

nyskapare.  

(Maltén, 2000) 

 

2.2 KOMMUNIKATION  

Kommunikation är den primära sociala processen. Kommunikation finns inom varje kulturellt 

mönster och i varje enskild del i det sociala beteendet. Antingen med ett tydligt eller med ett 

otydligt innehåll (Schramm & Roberts, 1971).  

 

2.2.1 VAD ÄR KOMMUNIKATION? 

Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets communio och betyder gemenskap 

(Erberth & Rasmusson, 1991). Kommunikation är mötet mellan människor och god 

kommunikation är detsamma som en god relation (Carlsson & Nilsson, 1999). 

 

Kommunikationen är vårt viktigaste beteende, för det är tack vare vår förmåga att utbyta 

information med vår omgivning som vi kunnat skapa och utveckla de oerhört komplexa och 

omfattande system för samarbete som vi kallar sociala organisationer och som präglar alla 

aspekter av människors liv: det kulturella livet, arbetslivet, det politiska livet och sist men inte 

minst familjelivet.  

Kommunikation är central i en människas liv. Det är i samspel, samverkan och samvaro med 

andra människor som vi förverkligar oss själva, tillfredsställer våra sociala och psykologiska 

behov, hämtar glädje och tillförsikt och finner tröst de gånger livet går oss emot. 

Forskningen om kommunikation är fortfarande en ganska ung vetenskapsgren, i jämförelse 

med andra samhälls- och beteendevetenskapliga kunskapsområden. Människans 

kommunikationsförmåga har intresserat forskarna ganska länge, vilket bör sannolikt bero på 

ämnets betydelse för sådant som påverkan och opinionsbildning ( Hård Af Segerstad, 2002). 
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Den yttre kommunikationen kan gestaltas i två principer, symboliskt och materiellt. 

Symbolisk kommunikation utgörs av människans språkhandlingar och av hennes beteende, 

kroppsspråket (Hård af Segerstad, 2002).  

I vårt examensarbete ska vi inrikta oss på kommunikationen mellan människor. De markerade 

fälten i nedanstående bild är de delar som vi kommer att inrikta oss på. 

 

 Det empiriska   Människans     
 fältet   kommunikation     
        
    

 
    

 Symbolisk
 
   Kognitiv 

 
Materiell  

 
       
    

 

 

 

 

 

Texter  Kropps-  Mentala  Media  Artefakter 
Litteratur  språk  processer  Press  Arkitektur 
Konst  Beteende  Idéer  Radio/TV  Design 
Musik  Tal  Begrepp  Internet  Mode 
 
          
         
 Semiotik   Psykologi   Sociologi  

  
 
      

       
 Det teoretiska  Medie- och 

 

  
 fältet   kommunikations-    
    vetenskap     
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2.2.2 KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE 

Via kommunikation kan vi: 

1 Intellektuellt förmedla och mottaga information, göra omvärlden begriplig och 

meningsfull. 

2 Emotionellt; få utlopp för känslor, glädje och sorg, framgång och misslyckande, ge 

uttryck för behov och personlighet. 

3 Socialt; känna oss sedda och uppskattade, komma nära varandra, upprätta och 

vidmakthålla relationer, övertala andra att handla som vi själva, utöva makt över 

andra, hålla ihop vår familj, vårt samhälle och våra organisationer (Maltén, 1998). 

 

Den mänskliga kommunikationens viktigaste uppgift är även att etablera, utveckla och 

vidmakthålla sociala relationer. Det är det allt bygger på: från artens reproduktion till 

individens självförverkligande. Det är också skälet till de påtagliga beröringspunkterna mellan 

socialpsykologi och kommunikationsteori (Hård af Segerstad, 2002).  

 

Samtal barn emellan och mellan pedagog och barn framhålls som en betydande väg mot bättre 

lärande. Utan diskussioner försvinner också mycket av det förståelseinriktande lärandet 

(Madsén, 2003)  

 

Lärarens och barnets interpersonella relation har betydelse för barnens motivation. När barnen 

märker att läraren känner omsorg om dem infinner sig motivationen. Birnik hävdar att 

Hargreaves menar att barnens beteende är mer beroende av lärarens beteende än det omvända 

förhållandet. Det här i sin tur betyder att barnets uppförande i klassrummet är resultat av 

lärarens roll och sätt att undervisa (Birnik, 1999). 

 

Kunskaper om relationer intar en central plats i kommunikationen med andra människor, där 

kunskap ska förmedlas. Uppgiften kräver förmåga till kontakt, lyhördhet, förståelse, respekt 

och känsla för rättvisa m.m.(Maltén, 1995). 

 

 

Det är nödvändigt för barnet att lära sig kommunicera med omgivningen på en mängd olika 

sätt och därmed såväl lära sig förstå som vara delaktig i samhället. Detta är en process som 

påbörjas med det lilla barnet och som följer människan genom hela livet.  
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Det sociala samspelet mellan läraren och barnen innebär en äkta kommunikation, dvs. barnen 

anpassar sig inte till lärarens förväntan utan är trygga att förutsättningslöst sätta ord på sina 

egna tankar (Sträng & Dimenäs, 2000).  

 

Interaktion och kommunikation är således centrala för att förstå lärande och utveckling på 

såväl kollektiv som individuell nivå. Det är genom socialt samspel vi kommer i kontakt med 

omvärlden och blir delaktiga i de sätt att tänka och handla som är framträdande i vår 

kulturella omgivning (Säljö, 2000) 

 

Kommunikation är dubbelsidig från meddelare till mottagare och tvärt om. 

Klassundervisningens princip grundar sig ofta på att läraren meddelar informationen till 

barnen, alla på en gång. Där sker ingen diskussion eller meningsutbyte. Detta är ett ensidigt 

kommunikationssystem. Det är viktigt att kommunikationen sker mellan barn och lärare 

också. Via grupparbete kan man utveckla ett kommunikationssystem som går bägge vägarna. 

Barnet får möjlighet att utrycka sina tankar och känslor och på så vis skapas en ömsesidig 

kommunikation dem i mellan (Sjölund, 1979). 

 

2.2.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMMUNIKATION 

Mänsklig kommunikation kräver särskilda förutsättningar för att lyckas. Psykologiska 

förutsättningar, språk och kanal utgör några av dessa. De psykologiska förutsättningarna är 

grunden för kommunikationen. Dessa bör vara minne, mottaglighet, inlärningsförmåga, 

intelligens, uppmärksamhet och förmåga att använda sinnena.  Vidare gör förmågan att 

använda ett språk genom t ex tal och skrift det möjligt att sända ut det vi tänker och tolka de 

meddelanden vi får. Dessutom behövs en kanal mellan sändare och mottagare som gör det 

möjligt för meddelanden att nå fram (Wiio, 1976).  

 

2.2.4 WILBUR SCHRAMMS KOMMUNIKATIONS MODELL 

För att meningsfull kommunikation skall komma till stånd måste varje kommunikator fylla tre 

funktioner, ta emot omvärldens signaler (man är mottagare), Tolka innebörden av dessa 

meddelande (man är tolkare) och kunna utforma och sända egna meddelanden till den andra 

parten. Denna modell anknyter till modern inlärningsteori där man beskriver inlärning som en 

form av övertagande av andras kunskaper och förhållningssätt till såväl den konkreta som den 

abstrakta verkligheten. ( Schramm & Roberts, 1971; Hård af Segerstad, 2002) 
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2.2.5 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ INLÄRNING 

I ett sociokulturellt perspektiv antas inte vår utveckling vara bestämd av vår egen aktivitet i 

förhållande till vår omvärld. Tonvikten ligger här på att omvärlden tolkas för oss i 

gemensamma kollektiva mänskliga verksamheter. Människor föds in i och utvecklas inom 

ramen för samspel med andra människor. Från det att vi föds gör vi våra erfarenheter 

tillsammans med andra. Detta hjälper oss att förstå hur världen fungerar och skall förstås.  

 

I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språkanvändning helt dominerande 

och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är genom att kommunicera om vad som 

händer i lekar och interaktion, som barnet blir delaktigt i hur människor i dess omgivning 

uppfattar och förklarar företeelser. Människor lever på kunskaper och insikter som de lånat 

från andra. Kommunikation föregår tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig att tänka 

inom ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap. 

 

Dessutom är det sociokulturella perspektivet riktat mot en kanal genom vilken lärande och 

utveckling äger rum. Kommunikationen är här länken mellan tänkandet och interaktionen 

(Säljö, 2000). 

 

2.2.6 KOMMUNIKATIONSPROCESSEN 

I traditionella metoder talar man om kommunikation som en linjär process dvs. ett budskap 

som förs över från en sändare till en mottagare. Men fler och fler lägger tonvikten vid 

ömsesidigheten i kommunikationen. Man skiljer inte mellan kodare och avkodare. 

Avkodningen är lika aktiv och skapande som kodningen. Kommunikation är en aktiv process. 

Förutsättningen för en positiv kontakt mellan sändare och mottagare är, att man ger möjlighet 

till gemenskap och att man möts på samma våglängd (Erberth & Rasmusson, 1991). 

 

När ett barn öppnar en kommunikation med en vuxen är det någon form av behov det vill 

uttrycka. Detta behov kodas till ett budskap som meddelas till den vuxne. Den vuxne tolkar 

budskapet och om tolkningen är riktig, har budskapet nått fram. Detta visar den vuxne genom 

att ge återkoppling. Den här återkopplingen visar att den vuxne har förstått vad barnet velat 

uttrycka. Det är på det här viset kommunikationsprocessen fungerar, barnet och den vuxne har 

en dialog (Stensmo, 2000). 
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För att kommunikationen mellan människor skall fungera krävs det ett samspel, ömsesidighet 

och levande kontakt. I samspelet i klassrummet är ömsesidigheten viktig. När 

kommunikationen fungerar är den aktiv och skapande och påverkar båda parter, lärare som 

barn. Kommunikationen är en process som båda parterna ansvarar för (Erberth & Rasmusson, 

1991). 

 

 I samspelet mellan människor spelar kommunikationen en avgörande roll. Med den överför 

vi budskap till och mottager information från andra; påverkar andra vad gäller tankar, åsikter, 

värdering, attityder och avsikter; försöker åstadkomma en reaktion hos mottagaren; och ibland 

även missuppfatta motparten (Maltén, 1998).  

 

2.2.7 KOMMUNIKATIONENS BAKGRUNDSFAKTORER 

Kommunikationsprocessen är aldrig något lösryckt fenomen. I varje situation påverkas den av 

ett antal bakgrundsfaktorer, som hör ihop med individen och hans miljö: 

 

De individuella bakgrundsfaktorerna är bundna till de personer som deltar i 

kommunikationen (sändare och mottagare). Bland de individuella kommunikations 

bakgrundsfaktorerna finns följande: Kroppsfunktioner och fysiska egenskaper påverkar vårat 

sätt att kommunicera, t ex kön ålder och hälsotillstånd.  

 

De sociala bakgrundsfaktorerna grundar sig i andra människor, den sociala miljön. Bland de 

sociala bakgrundsfaktorerna finns följande, samhället och gruppinflytande. Vidare är 

kommunikatorns och mottagarens bild av varandra och växelverkan dem i mellan faktorer 

som har stor betydelse för kommunikationens förlopp. Individens sociala status och dennes 

roller påverkar både kommunikationssättet och kommunikationsformen.   

Inre och yttre störningar kan försvåra kommunikationen t ex buller. 

 

Psykiska egenskaper t ex inlärningsförmåga, intelligens och personlighetsdrag påverkar 

kommunikationssättet och tolkning. 

Attityder, åsikter och kunskaper har effekt på hur ny information tas emot och urvalet av den 

information som förmedlas (Wiio, 1976). 
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2.2.8 OLIKA KOMMUNIKATIVA RUM OCH FORMER 

Kommunikation mellan människor kan inträffa på olika plan i olika rum.  

 

Det fysiska rummet: Den yttre miljöns betydelse för kommunikation. Det finns bilder, 

föremål, ljud och ljus som också kommunicerar ett budskap. Hur bänkarna i skolan är 

placerade påverkar människan och deras inbördes kommunikation. Den traditionella skolan 

med bänkar i rader och katedern längst fram låser kommunikationen i vissa mönster. Det var 

bara läraren som kunde ha ögonkontakt med alla och ha full koll. Barnen kunde bara se en 

person ordentligt, sin lärare. 

 

Det sociala rummet: På vilket vis som kontakten mellan människorna tas, det sociala 

beteendet. Hur man tar kontakt och hur kommunikationen ser ut beror på vilka gemensamma 

spelreglar man har. Detta brukar kallas den sociala koden. Den sociala koden påverkas av vår 

kultur. Vi svenskar har en gemensam kulturell kod. Genom att studera människor/barn kan 

man avläsa mycket av deras sociala beteende i deras samspel. Observerar lärare sina barn kan 

de genom det sociala beteendet utläsa deras inbördes relationer, vem som är den mest 

omsvärmade och den som hamnar utanför. Vår sociala kod får vi genom uppfostran. 

Massmedia och det samhälle vi lever i bidrar också till den sociala koden. 

 

I klassrummet följer kommunikationen andra mönster. Det är gemensamma spelregler mellan 

lärare och barn. Dessa spelregler testas ofta för att se var gränserna går. 

 

Det mentala rummet: Det är en mer djupgående form av kommunikation. När människor 

befinner sig i samma mentala rum innebär det att de har nära mental kontakt. De delar 

upplevelse eller har ett intensivt tankeutbyte (Erberth & Rasmusson, 1992). 

 

Det finns olika former av kommunikation och dessa är följande: 

 

Verbalt; med fraser. Den här kommunikationsformen använder vi vid allmän kontakt, t ex 

prat om väder och vind. 

Kognitivt; med hjärnan. I den mentala processen kommunicerar vi på ett djupare, mer 

principiellt plan. Exempel på detta är begrepp, principer, kunskapssyn och människosyn. 

Extra-verbalt; med rösten. Vi använder vår rösts styrka och tonläge för att markera 

engagemang, ilska, intimitet etc. 
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Icke-verbalt; med kroppens språk. Exempelvis gester, mimik och kroppshållning. 

Emotionellt; med känslor. Ge och ta om känslor. Ett ”jag-du”- sampel med rak 

kommunikation. 

 

För att kommunikationen ska fungera på bästa tänkbara sätt, bör vi använda alla fem 

kommunikationssätten och varva dem (Maltén, 1992). 

 

2.2.9 KOGNITIV KOMMUNIKATION 

Människans kommunikation uppträder i tre former, den kognitiva, symboliska och materiella. 

 

Den kognitiva formen är den primära, för all mänsklig kommunikation har sin början i en 

kognitiv eller mental process. Kognitiva processer innebär allt det som pågår inne i vårt huvud 

när vi registrerar, tänker och reflekterar över den information som våra sinnen uppfattar, och 

de begrepp, idéer och föreställningar som vi där vid använder utgör viktiga delar av vår 

kognitiva utrustning. De kognitiva processerna är således nödvändiga förutsättningar för 

människans kommunikation med sin omgivning (Hård af Segerstad, 2002). 

 

Barnet ska under skolåren frigöra sig från föräldrarna och bli mer självständigt. För att barnet 

ska klara av detta krävs en kognitiv mognad. Med kognitiv mognad menas att man har 

förmåga till reversibelt, decentrerat och ömsesidigt tänkande, förståelse för orsak och verkan, 

socialt tänkande, beslutsfattande, konfliktlösning och moraliskt tänkande (Nilzon, 1999). 

 

Reversibelt tänkande 

Barn utvecklar förmågan till att t ex tänka ut olika problemlösningar och sedan gå tillbaka till 

utgångspunken. För att ett barn skall kunna uppnå ett sådant baklängestänkande krävs det att 

barnet har gått igenom en mognadsprocess i sitt tänkande (Nilzon, 1999).  

 

Decentrerat tänkande 

Förskolebarn har svårt att kunna urskilja och bedöma vad som finns utanför den egna 

kroppen. De har förmåga att blanda ihop den yttre och inre världen. Tanken blir operativ på 

ett nytt sätt under skolåren. Barnet utvecklar ett nytt sätt att betrakta saker och ting ur en 

annan synvinkel, de blir i stånd att decentrera. Uppfattningsförmågan bestäms av hur barnet 

tänker.  
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Misslyckanden med logiska tankeexperiment för förskolebarnen är i första hand begränsade 

erfarenheter och inte bristande intelligens. För att tänka ut olika lösningar på ett problem 

krävs det att barnet har fått nya erfarenheter. Men för det krävs att barnet kan decentrera 

(Nilzon, 1999).  

 

Ömsesidigt tänkande 

I den nya fas som skolåren medför kan barnet bättre sätta sig in i vad andra människor tycker, 

tänker och känner. En av skolans viktigaste funktioner blir då att träna barnen i att samtala. 

Att lära sig att kommunicera på ett försåtligt sätt måste vara lika viktigt som att träna andra 

basfärdigheter (Nilzon, 1999). 

  

Socialt tänkande 

Barns sociala tänkande förändras under skolåren när det gäller relationer till andra. Barn i 

åldern 7-9 år har förmågan att skilja mellan fantasi och värklighet. Tanke förmågan ökar och 

barnet börjar reflektera över sitt utseende och sitt eget sätt att vara (Nilzon, 1999).  

 

Orsak och verkan 

Barn har förmågan att tänka ut ett händelseförlopp från början till slut, de styrs inte längre av 

vad ögat uppfattar. De kan följa orsak och verkan. Denna förmåga gör att barnet är mycket 

friare i sitt tänkande. På så vis kan barnet följa ett resonemang och det innebär att barnet kan 

disassociera t ex de har inte längre svårt att förstå division och addition, de kan dela upp 

helheter i delar för att sedan sätta samman dem till en helhet igen (Nilzon, 1999). 

 

Beslutsfattande 
Beslutsprocessen är en viktig träning för barnet, att kunna vara med och fatta viktiga beslut 

stärker barnets självförtroende. Det är också viktigt att föräldrar och vuxna låter barnen ta eget 

ansvar för sina beslut (Nilzon, 1999). 

 

Problemlösning 

För att kunna lösa ett problem krävs att man kan byta perspektiv. Då krävs det att barnet 

förstår instruktionerna. För att problemet skall kunnas lösas måste problemet presenteras för 

barnet på en begriplig nivå så att barnet förstår (Nilzon, 1999). 
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Moral och normuppfattning 

Det som bromsar barnets moraliska utveckling beror på barnets tankeprocess. Barn i 7-12-års 

ålder är medvetna om vad som är rätt och fel. Det är i denna ålder millimeterrättvisan 

uppträder. Att få mindre av något är detsamma som att vara mindre älskad (Nilzon, 1999). 

  

2.2.10 SYMBOLISK KOMMUNIKATION 

Kroppsspråk 

Barn är ofta väldigt duktiga på att tolka kroppsspråket. Det är viktigt att träna sig på att läsa 

människors kroppsspråk. Kroppsrörelser, kroppshållning, ögon och röst ger dig viktig 

information om hur personen mår, vilken sinnesstämning han befinner sig i, vilken syn han 

har på sig själv och andra, hans självkänsla. Vidare ger det information om vad han tycker om 

situationen och det som sägs, vad han tycker om dig och andra och om han är mentalt 

närvarande (Carlsson & Nilsson, 1999). 

 

Barn tittar mer till kroppsspråket än till vad som sägs. Kroppsspråket är ju den ursprungliga 

kommunikationen. Mimik och den taktila kommunikationen är det som barn lär sig tolka 

först. För alla som arbetar med barn är det viktigt att de känner till kroppsspråket och att de är 

medvetna om hur man kommunicerar (Erberth & Rasmusson, 1991; Wiio, 1976). 

 

För att kommunikationen skall fungera så att man når fram med sitt budskap bör man anpassa 

sitt sätt att vara i olika sammanhang. Ögonkontakt och dess karaktär spelar kanske den största 

rollen i kommunikationen. Blickens betydelse framgår i många utryck: Om blickar kunde 

döda, en blick av stål, ögon som djupa sorgebrunnar o s v (Erberth & Rasmusson, 1991). 

 

Ögonen är viktiga. Låt blicken möta lyssnarens och håll kvar. Det är genom ögonkontakt som 

du kan skapa samhörighet och intresse. Titta ut över publiken och känn vilken energi 

publikens blickar förmedlar till dig.  

 

Ansikte och händer kan förmedla viktiga budskap med hjälp av mimik och gester. Sådana 

gester förekommer oftare i andra länder men även här i Sverige är det av betydelsefullt för 

kontakt med andra människor. Små barn läser av andra människors sinnestillstånd med deras 

ögon. Vi använder ögonen som hjälpmedel när vi talar och lyssnar. All kommunikation som 

inte är verbal räknas till kroppsspråket (Ehrenborg, utgivningsår saknas). 
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Fyra regler som gäller för kroppsspråket: 

1 Kroppsspråk pågår hela tiden: 

Man använder kroppssignaler hela tiden. Andra människor betraktar och tolkar 

signalerna 

2 Kroppsspråk förmedlar känslor och åsikter – inte fakta: 

Man kan utnyttja kroppsspråket för att fånga lyssnarna. Genom att kombinera tal och 

kroppsspråk får du personlig inlevelse. Känslor och kroppsspråk överförs till lyssnarna 

positivt som negativt. 

3 Kroppsspråk är starkare än ord: 

Om kroppsspråket visar annat än vad som orden säger får åskådarna mer tilltro till sina 

ögon än sina öron. 

4 Kroppsspråk är mångtydigt: 

Kroppsspråket kan tolkas olika t ex när det gäller andra kulturer. Andra kulturer kan 

tolka ditt kroppsspråk på ett annat sätt än vad som är tänkt.  

Det är därför viktigt att kontrollera hur ditt kroppsspråk kan tolkas när du skall 

presentera något inför en främmande publik för första gången (Ehrenborg, 

utgivningsår saknas).  

 

Till kroppsspråket räknas fem olika element och dessa är mimik, gester, kroppsställningar, 

kläder och avstånd mellan sändare och mottagare. När det gäller kläder tolererar svensk 

publik en informell klädsel vid föredrag även om det är ett formellt sammanhang. Så här är 

det inte i alla länder. I de flesta länder har man en förväntning på hur en föredragshållare skall 

vara klädd (Ehrenborg, utgivningsår saknas).  

 

Kroppsställning, gester och mimik måste kännas naturligt annars genomskådar lyssnarna dig 

och din trovärdighet försvinner. Det är viktigt att man använder sina ögon. Genom 

ögonkontakt med lyssnarna skapar du en känsla av att du pratar just med honom eller henne. 

På så vis skapas en god kommunikation. En annan viktig sak som gäller mimik är att le mot 

sina lyssnare. Det gör tillvaron lättare för lyssnarna. Kroppsspråket betyder mycket för hur 

lyssnarna tar emot ditt budskap. Det är viktigt att utnyttja kroppsspråket, att träna på mimik, 

gester och kroppsställningar så att det blir en naturlig del av dig (Fällman, 2002). 
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Verbal kommunikation 

Rösten är ett viktigt redskap för talaren. Genom den visar talaren sin personlighet och sitt 

intresse. 

 

En av de viktigaste delarna i skolan är att läraren når fram till barnen med sitt budskap. Lika 

viktigt är att barn och lärare tillsammans skapar en god inlärningsatmosfär i klassrummet. För 

att lyckas med det är talkonsten det viktigaste redskapet. Läraren måste kunna grunden och 

reglerna för att behärska retoriken – inledning och avslutningen är det viktigaste delarna. 

Skolan måste även ge barnen möjlighet att träna sig i att utrycka sig muntligt. Det allra 

viktigaste är att stärka barnens självkänsla och förmedla en lust och vilja att utveckla sin 

talkonst. 

 

Talspråket ger oss makt framförallt i skolan, lagens, kyrkans och informationssamhällets 

värld. Därför måste vi som arbetar med andra människor vara medvetna om vilken makt vi 

kan utöva genom språket. 

När man talar skall röst och kropp överensstämma med vad du säger. En behärskad och god 

kroppshållning är oerhörd viktig i ett muntligt framträdande. Du ser mindre nervös ut och 

rösten bär bättre om du står upp. 

Nyare kroppsforskning visar på att två personer som kommunicerar med varandra verbalt, 

kopierar varandras kroppsspråk, t ex när den ene lägger armarna i kors gör den andre det 

också omedvetet. Om talaren har ett öppet och inbjudande kroppsspråk påverkar det alltså 

lyssnaren i positiv riktning.  

 

Känner du obehag när du talar inför en grupp läser gruppen av ditt kroppsspråk. Kroppen 

sänder ut signaler genom gester, ansiktsuttryck och kroppshållning. Är du bara medveten om 

detta kan du arbeta bort en stor del av denna störning i kommunikationen.  

 

Genom band och videoinspelning kan du träna din röst. Du kan gå tillbaka och lyssna hur det 

hörs. Uttala orden klart och tydligt och artikulera väl. Våga visa ditt engagemang genom 

rösten. Tänk på hur rösten låter när du talar med en vän, då är den antagligen avspänd och i 

bästa tänkbara läge. Variera röststyrkan för att få olika effekt. Höj den för att betona, sänk den 

för att skapa nyfikenhet. Lägg tonvikt på viktiga ord (Fällman, 2002). 
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Om man skall lyckas med muntlig kommunikation bör man vara bra förberedd. När du talar 

till dina mottagare kan det du säger delas upp i tre delar: Vad du säger (ord), hur din stämma 

låter (röst) och hur du och ditt visuella hjälpmedel ser ut (anblick). Undersökningar har gjorts 

och det visar på att anblicken har störst betydelse medan orden har den minsta (orden 10 %, 

rösten 30 % och anblicken 60 %). Det är genom synintryck, kroppsspråk och bilder som är 

orsaken till att nå fram till lyssnarna (Ehrenborg, utgivningsår saknas). 

 

En bra talare talar utan att vara låst till sitt manuskript. Känslor och ditt eget och lyssnarnas 

intresse framträder bättre när du talar fritt. Men det är bra om du tränar med stolpar och 

manuskript (Fällman, 2002). 

 

Emotionell kommunikation 

Ditt känslomässiga budskap och intresse är avgörande. En entusiastisk talare förmedlar sin 

entusiasm till lyssnarna medan en osäker eller uttråkad talare gör sina åhörare osäkra och 

uttråkade. Det är bra om du verkligen är intresserad av ditt ämne och har ett äkta engagemang, 

då blir mimik och gester varierade och kommer av sig själv. En skicklig föreläsare känner av 

och bryr sig om de emotionella förväntningarna och effekterna hos publiken. En behärskad 

och vältränad talare får inte panik av att känna ängslan, utan blir peppad och fysiskt och 

psykiskt stimulerad av scenskräck (Fällman, 2002). 

 

Att klara av att särskilja känslor är ingen automatisk process. Det är något som vi alla måste 

lära oss. För det krävs emotionell trygghet, och empatisk relation till andra människor. Det 

gäller inte bara att kunna tala om känslor utan också våga uppfatta dem. Desto svårare man 

har att kunna känna igen känslorna och att förstå deras funktioner, ju svårt blir livet. Därför är 

det viktigt att vi tränar oss i att lära känna våra känslor. 

 

Barn får lära sig av oss vuxna att det inte är bra att leva ut sina känslor. Men i själva verket är 

alla känslor viktiga för individers överlevande. Det finns en mening med alla känslor t ex 

genom sorg kan man gå vidare med livet efter en förlust, ångest tvingar en att ta itu med 

problemen som skapat den. 
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Vuxna har förmåga att betrakta barns känslor på ett felaktigt sätt. Ofta får barnet inte 

möjlighet att bli färdig med den känsla som de har. Genom detta kan barnet bli förvirrad och 

till och med uppleva det som skrämmande. Barn behöver tid och utrymme för att bearbeta 

sina känslor.  

 

Glädje är en lättsam känsla som man oftast vill dela med sig av till andra. Ilska är en 

utåtriktad känsla som är till för att hantera hot som kommer utifrån. Ledsenhet är en känsla 

som vänder sig inåt och som vi har för at kunna försonas med t ex en förlust, vid såväl 

personliga missräkningar som vid exempelvis ett dödsfall. Oro (ångest) är en inåtvänd känsla. 

Oron finns inuti oss när vi till exempel är rädda för att något skall hända (Haglund & Löfberg, 

1999). 

  

2.2.11 BEKRÄFTELSE (FEED BACK) 

Som ledare har du ofta olika sorters stödjande samtal där din uppgift är att lyssna och fråga, 

att hjälpa honom att se vad som är problemet och stödja honom att komma fram till en egen 

handlingsplan. Under samtalet lyssnar du aktivt och bekräftar personen samt speglar 

känslorna. I det stödjande samtalet ska du först och främst vara givare (Carlsson & Nilsson, 

1999).  

 

Att börja uppträda som en tydlig person trots en inre rädsla kan medföra ökad respekt från 

omgivningens sida. Beroende på denna belöning kan personen i fråga så småningom bli en 

tydlig person och inte bara uppträda som en sådan (Carlsson & Nilsson, 1999). 

 

Att bekräfta eller konfirmera människor är troligtvis ett av de grundläggande förhållningssätt 

som krävs för en god kontakt. Det betyder att man tar en människa på allvar. Kärnan i s.k. 

bekräftelse utgörs av respekt för att det en person yttrar och känner dels kommer från henne 

själv, dels åtminstone vad gäller värderingar är subjektivt sanna hur svåra de än kan verka för 

dig. Ett andra krav är att samtalsledararen måste vara medveten om sina egna behov och 

känslor.  

 

Enligt Engquist visar både Gardners och Holms forskning på att självkännedom är en 

förutsättning för att kunna handla intelligent respektive professionellt. De slår också fast att 

inlevelseförmåga och förmågan att förstå andra människor är andra villkor (Engquist, 1996). 
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Återkoppling (feedback) är en viktig del i kommunikationsprocessen. Med detta menas att 

sändaren får någon form av reaktion på sitt meddelande, t ex att mottagaren har förstått 

meddelandet. Det är återkopplingen som gör kommunikationen till ett utbyte av information 

(Wiio, 1976).  

 

Tillbakakoppling är något väldigt centralt i kommunikationsprocessen.  Meningen med 

tillbakakoppling är att motivera barnet och göra den medveten om sina framsteg. 

Feedbackprocessen har stor betydelse. Inlärningsprocessen blir mindre formell och de sociala 

relationerna mellan lärare och barn blir bättre. Feedback är viktig för det känslomässiga 

planet. Om barnen tolkar lärarens sida som ovänlig eller riktad mot gruppen och om det inte 

finns möjligheter att rensa luften kommer gruppen att utveckla aggressiva känslor. Då finns 

inte den ömsesidiga kommunikationen. Men finns det möjligheter för gruppen att ge utryck 

för sina känslor kommer feedback att verka som en rening och efteråt visar barnen vanligtvis 

sin lärare större vänlighet. De negativa känslorna, aggressionen, avtar när man får möjlighet 

att kommunicera med den som gett upphov till fientlighet.  

 

Feedback från barn till lärare är inte enbart nödvändig för att läraren skall få veta om barnet 

har fått förståelse. Den skall först och främst effektivisera kommunikationen, genom att 

klargöra vilka speciella felaktiga tolkningar som uppstår bland mottagarna. Utan 

kommunikationen kan läraren inte reglera sin påverkan, så att den rättar sig efter gruppen och 

svarar mot barnens möjlighet att ta emot stoffet (Sjölund, 1979). 

 

3 EMPIRI 
3.1 PROBLEMPECISERING 

• Vad anser pedagogerna på fältet att ett pedagogiskt ledarskap är? 

• Vilken betydelse har kommunikationen i det pedagogiska ledarskapet? 

• Hur viktig är kommunikationen mellan lärare och barn för att barnet skall uppnå 

uppsatta mål? 

 

3.2 METODDISKUSSION 

När man vill veta ståndpunkt, vad människor tycker, vilka uppfattningar och kunskaper 

människor har, är det brukligt att i forskningssammanhang använda sig av intervjuer. Intervju 

är en verbal kommunikation (Ejvegård, 2003).  
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Beroende av hur vi kombinerar grad av standardisering, d.v.s. hur mycket intervjuaren kan 

påverka frågornas utformning och inbördes ordning, och grad av strukturering, d.v.s. i vilken 

grad som frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt utifrån sin egen inställning och 

tidigare erfarenhet, får man olika typer av intervjuer med olika användningsområde.   

 

I våra intervjuer kommer vi att ställa exakt samma frågor i samma ordning till varje pedagog 

som intervjuas. Detta kallas standardiserande intervjuer. Den här sortens intervju används 

oftast i sådana sammanhang där man vill jämföra och dra allmänna slutsatser (Patel & 

Davidsson, 1994). Det här tycker vi stämmer bra överens med vårt syfte och mål med studien 

i den här uppsatsen. 

 

Vi ska använda oss av öppna frågor för att ge intervjupersonen utrymme att kunna svara men 

dock i begränsad omfattning. Med det här menar vi att vi inte vill hindra intervjupersonens 

möjligheter att svara utförligt men vi vill inte ge helt fritt utrymme. Det för att vi ska få ett 

material som är hanterbart för vårt examensarbete. Observationer och intervjuer ställer 

emellertid stora krav på den som genomför intervjun. Därför kräver man ibland tränade 

observatörer, intervjuare och dokumentavläsare (Backman, 1998). 

 

Under intervjuns gång har vi tänkt registrera intervjusvaren genom bandinspelning för att 

lättare kunna hantera materialet efteråt (Patel & Davidsson, 1994). Vi funderade på att 

använda oss av vanliga anteckningar under intervjun, men vi ansåg att genom anteckningarna 

så tappar man kontakten med den som man intervjuar.  

Vi menar att det finns en risk att man inte hinner skriva ner viktiga svar och på så vis måste 

man avbryta den som intervjuas. Genom att vi använder oss av bandinspelning så kan man 

koncentrera sig på den som blir intervjuad och sina intervjufrågor på ett mycket bättre sätt.  

 

När man intervjuar är det praktiskt att använda sig av bandspelare därför att man efteråt kan 

sitta i lugn och ro och skriva ut intervjun. Senare kan man att i sin uppsats använda sig av det 

material från intervjun som man anser vara lämpligt. Dock kan bandinspelning vara 

hämmande för vissa personer och kan få till följd att intervjupersonen är mer försiktig i sina 

uttalanden (Ejvegård, 2003). 
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Fördelar med intervjuer: 

Intervjuer är särskilt anpassade för att framställa grundliga och noggranna uppgifter. Stoffet 

kan undersökas, frågor följas upp och undersökningslinjer följas under en relativt lång tid. 

Intervjuaren får antagligen värdefulla insikter som grundar sig på de ingående informationer 

som samlas in från den intervjuades kunskaper. Det är en bra metod för att framställa fakta 

som baseras på informanternas prioriteringar, åsikter och idéer.  

 

Den som blir intervjuad har möjlighet att utveckla sina idéer, förklara sina uppfattningar och 

identifiera vad de anser vara de centrala beståndsdelarna. Direkt kontakt under intervjun 

innebär att uppgifterna kan kontrolleras beträffande verklighet och relevans under tiden som 

de samlas in. Oftast är intervjuer vanligtvis avtalade på förhand och inbokade vid en lämplig 

tidpunkt och på en lämplig plats. Vilket i sin tur garanterar en ganska hög svarsfrekvens. 

Intervjuer kan vara en givande erfarenhet för intervjupersonen. Vid en jämförelse med 

frågeformulär, observationer och experiment finns det ett mer personligt inslag i metoden. 

Människor tenderar att finna nöje i den ganska sällsynta möjligheten att kunna prata utförligt 

m sina idéer med en person vars syfte är att lyssna och notera utan att vara kritiskt 

(Denscombe, 2000). 

 

Nackdelar med intervjuer:  

Analysen av data kan vara besvärlig och tidskrävande. Utskriften och kodningen av 

intervjudata är en stor arbetsuppgift för forskaren. Intervjumetoden har en tendens att 

framställa svar som inte är standardiserade.  

Halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer producerar data som inte är förkodade och har 

en relativt öppen storlek, d.v.s. de kan bli mycket omfattande och därmed blir bearbetningen 

utdragen. Intervjuarens och kontextens inverkan innebär att det är svårt att uppnå objektivitet. 

Detta kan ha en ogynnsam effekt på tillförlitligheten. 

 

 Data från intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de gör. Det är inte alltid 

som uttryck och handling stämmer överens med hur verkligheten ser ut. I synnerhet kan de 

intervjuades uttalanden vara påverkade av forskarens identitet. Bandspelaren (eller 

videokameran) kan hämma informanten. Även om bandspelarens inverkan tycks klinga av 

ganska snabbt, så är det inte alltid detta är fallet. Intervjun är en onaturlig situation, vilket kan 

vara skrämmande för vissa människor (Denscombe, 2000). 
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3.3 ETISKA PRINCIPER 

I vår undersökning kommer vi av respekt för och av hänsyn till de intervjuade personernas 

integritet inte att använda oss av lärarnas namn, utan använda oss av fingerade namn. Vi 

uppger inte heller på vilken skola och i vilken kommun personerna arbetar. Detta för att ingen 

ska kunna koppla svaren som framkommit till någon av dem. Det skapar ett förtroende mellan 

intervjuare och den intervjuade personen och en trygghet, anser vi. För att benämna 

intervjupersonerna använder oss av bokstäverna A-I.  

 

Alla uppgifter som kan identifiera intervjupersonen ska antecknas, lagras och avrapporteras 

på ett sådant sätt att intervjupersonen inte kan identifieras av utomstående. Det innebär att det 

skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna (Regel 6, 

Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.4 MÅLGRUPP 

Vi kommer att använda oss av pedagoger som vi har kommit i kontakt med på våra VFU 

platser men även andra personer som arbetar inom pedagogiska verksamheter. Vi tog kontakt 

med pedagogerna via telefon och besök. Intervjuerna är gjorda under pedagogernas arbetstid. 

 

Lärare A är en manlig fritidspedagog som arbetar på ett fritidshem. Han har arbetat inom 

pedagogiska verksamheter i 15 år. Han är utbildad fritidspedagog. 

 

Lärare B är en manlig 1-7 lärare. Han arbetar på mellanstadiet och för tillfället ansvarar han 

för en fjärde klass. Han är utbildad grundskolelärare årskurs 1-7. Han har arbetat inom 

pedagogiska verksamheter i 13 år. 

 

Lärare C är en kvinnlig barnskötare och arbetar på en förskola. Hon har 20 års erfarenhet 

inom pedagogiska verksamheter. Hon är utbildad barnskötare. 

 

Lärare D är en kvinnlig mellanstadielärare. Hon ansvarar för en fjärdeklass och har 27 års 

arbetslivserfarenhet inom pedagogiska verksamheter. Hon är utbildad mellanstadielärare, 

utbildningen hon gick upphörde 1978.  
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Lärare E är en kvinnlig förskolelärare. Hon arbetar på en förskola och har 15 år 

arbetslivserfarenhet. Hon är utbildad förskollärare. Utöver det har hon studerat psykologi och 

Montessoripedagogik.  

 

Lärare F är en kvinnlig förskollärare. Hon arbetar som klassföreståndare i en F-klass och har 

10 års arbetslivserfarenhet. Hon är utbildad förskollärare. 

 

Lärare G är en kvinnlig grundskollärare. Hon arbetar som klassföreståndare i årskurs 1 och 

har två års arbetslivserfarenhet. Hon är utbildad grundskollärare, årskurs 1-7. 

 

Lärare H är en kvinnlig grundskollärare. Hon arbetar i en F-klass och på fritidshem och hon 

har 10 års arbetslivserfarenhet. Hon är utbildad grundskollärare, årskurs 1-7. 

 

Lärare I är en manlig fritidspedagog. Han arbetar på fritidshem och som resurslärare i klasser 

och har 3 års arbetslivserfarenhet. Han är utbildad fritidspedagog. 

4 RESULTATREDOVISNING AV INTERVJUER 
Vi har analyserat de svar vi fått genom intervjuerna. Därefter har vi samlat svaren i tre olika 

teman. Dessa teman har fått rubrikerna Social utveckling och kompetens, Lärande och 

Kommunikationens värde.  Varje tema har vi brutit ner i olika kategorier. Genom den här 

analysmetoden har vi unnat lyfta upp delar som vi inte hade förväntat oss att finna.  Dessa 

delar är det som våra intervjupersoner har sett som väsentliga inom det pedagogiska 

ledarskapet och kommunikation och har därför inte alltid stämt överens med de fakta som vi 

funnit i litteraturen vi fördjupat oss i. 

Angående den data som vi redovisar nedan, så kan det dock vara så att om en annan person 

tittat på svaren som lärarna gett, hade den här personen funnit annat eller ytterligare material 

än det som vi redovisar. Svaren är direkta citat från intervjuerna.   

 

4.1 Social utveckling och kompetens 

I det här temat blev kategorierna: Föra barnen framåt, Ledarroll, Leda socialt, Vara en god 

förebild och Se alla barn. Vi ser här att intervjupersonerna anser att pedagogens uppgifter 

innebär att på olika sätt stärka den enskilde individen, i det här fallet barnen. För att stärka 

individen måste pedagogen kunna vara lyhörd och se alla barnen. Dessutom måste man som 

ledare kunna utveckla barnen socialt genom ett gott föredöme.  
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Det åstadkommer man genom att vara tydlig i sina uttalanden och handlingar och att rent 

verbalt lägga sig på barnens nivå så att de förstår. 

 

4.1.1  Föra barnen framåt 

Två utav pedagogerna (A och H) svarade att ett pedagogiskt ledarskap är att föra barnen 

framåt. 

Lärare A: En ledare som kan jobba med stor empati och stort engagemang med de olika 

individerna som man jobbar med här på skolan och för att föra dem framåt. 

Lärare H: Det är att föra barnen framåt med glädje. Att alla barnen ska trivas i gruppen och se 

att de kommer framåt kunskapsmässigt. Och att de ska känna att de kommer framåt. 

 

4.1.2 Ledarroll 

Flera utav pedagogerna (D, F, G, och I) ansåg att det handlar om att vara tydlig i sitt 

handlande. 

Lärare D: Ledarskap över huvudtaget för mig är att tala om för min grupp att det är jag som 

leder gruppen, visa dem att det är jag som bestämmer i gruppen. Sen kan man diskutera olika 

saker men de måste ha klart för sig vem som är ledaren i gruppen. 

Lärare F: Att barnen förstår vad jag säger och att jag uttrycker mig på barnens nivå. Alltså 

när förklarar något så att det blir på deras nivå, så att de förstår vad jag menar. 

Lärare G: Jo, jag tycker att det är viktigt att lyssna på barnen men också att vara väldigt 

tydlig i att vad jag menar och att jag är tydlig i min ledarroll. Men att lyssna på barnen hur de 

tänker och tycker. Att man har tydliga riktlinjer för vad de ska göra och vad de ska lära sig. 

Lärare I: Ja, att man ska va tydlig i sin ledarroll, och att man ska förklara på ett sådant sätt att 

man gör det på barnens nivå. Att inte gör det för svårt för dem, ja som sagt att gör det på deras 

egen nivå.   

 

4.1.3 Leda barnen socialt 

Pedagog B menade att det handlar om att leda barnen socialt och nämner även att stärka deras 

själförtroende. Även pedagog I ansluter sig till de här tankarna. 

Lärare B: En viktig grej är att leda barnen socialt, att få dem att tycka det är kul att lära sig 

saker. Det är det viktigaste, att ge dem ett självförtroende att den tror på sin förmåga att den 

duger till att den känner att den lär sig saker och ting. 

Lärare I: Man ska vara en ledare och inspirera och påverka barnen och utveckla den sociala 

biten hos barnen. 
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4.1.4 Vara en god förebild 

Här ser vi utifrån hur pedagog C svarade att man är en god förebild. Genom ett gott föredöme 

kopierar barnen det önskvärda beteendet. 

Lärare C: Att jag är ett föredöme, alltså att jag föregår med gott exempel. 

 

4.1.5 Se alla barn 

Pedagog E svarade att se alla barn men även att vara en förmedlare av den kunskap som 

barnen förväntas inhämta i skolan. 

Lärare E: Det är den kunskap man har som man förmedlar till andra, se till så att alla är med, 

se alla barn. 

 

4.2 Lärande 

Vi ser genom intervjusvaren att pedagogerna nämner hur viktigt det är att lära. På så vis valde 

vi et här temat och kategorierna blev då: Kroppsspråk, Tydlighet, Disciplin och Verbalt språk. 

Vi såg också att kunskapsinlärning inte var det viktiga utan istället vägen till kunskap. Barn i 

dagens förskola, skola och fritidsverksamheter bygger mycket på lärande av olika slag för att 

barnen skall klara av att leva i dagens samhälle. Vi som pedagoger måste ge barnen de 

verktyg de behöver i sitt lärande. 

   

4.2.1 Kroppsspråk 

Lärare E, I, och F menar att för att främja lärandet använder man sig av praktiskt lärande för 

att barnen skall förstå bättre och även att vi som pedagoger skall förstå barnen. Det finns olika 

mål som vi skall uppnå som pedagoger b l a  i styrdokumenten.  

Lärare E: Genom dans, rörelse, gymnastik har vi ju. 

Lärare I: Att man visar rent praktiskt, t ex om man är i en gympasal, så visar man, så förstår 

barnen bättre. Den är ju jätteviktig. Jag måste ju förstå vad de menar och de måste förstå vad 

jag menar, vad jag vill. 

Lärare F: Ja, för att nå de målen vi har i F-klassen så måste vi samtala och använda oss av 

kroppsspråk, beröring och ögonkontakt. Eftersom det är små barn jag arbetar med är det ju 

samtal och att kunna visa med kroppsspråket och berätta vad man gör hela tiden.  

Den största delen av tiden använder vi oss av samtal och vårt kroppsspråk i och med att 

barnen inte har lärt sig läsa och skriva än. 
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4.2.2 Tydlighet 

Lärare G, B och H menar för att nå alla barnen och kunna sänka sig till deras nivå krävs det 

att man är tydlig som pedagog. Det är viktigt att barnen förstår vad de skall göra och varför de 

skall göra det. Det ska inte finnas några tveksamheter. Det är viktigt att vi som pedagoger 

lyssnar på barnen och inspirerar dem till lärande. 

Lärare G: Jo, men det är nog det här med tydligheten, att barnen inte ska vara tveksamma till 

vad man menar, att jag lyssnar på vad barnen tycker men samtidigt är klar över min egen roll 

som lärare och pedagog. 

Lärare B: Man kan prata med ett barn det kan alla göra, barnet kanske inte förstår vad jag 

pratar om. Det är ju en kommunikation och då är det upp till mig som pedagog att sänka mig 

till den nivån så att barnet är med och inspirerad och förstår och förstår vad jag pratar om. 

Lärare H: Att de förstår varför man gör saker och ting. 

 

4.2.3 Disciplin 

Lärare H menar att regler och disciplin är viktigt i lärandet. När barnen vet vilka regler som 

gäller kan man låta dem göra mycket mer bara de håller sig inom ramen som man satt upp för 

dem.  

Lärare H: Jag har ganska mycket disciplin, men sen får de samtidigt göra väldigt mycket 

inom den ramen. När de väl är disciplinerade så får de göra väldigt mycket, de får baka och 

”greja”. Tydliga regler annars går det inte att komma vidare pedagogiskt. 

 

4.2.4 Verbalt språk 

Lärare F, D, C och I menar att det verbala språket är ett viktigt redskap i lärandet. Det ger 

förståelse både för elev och för lärare. Genom talet kan man ge feedback i olika former och 

framför allt förklara sig. Genom rösten kan man ändra tonlägen och tempo som förstärker 

talet. Genom talet kan man föra fram sin åsikt och lyssna på vad andra säger. Det verbala 

språket hjälper oss att  komma framåt i lärandet. 

Lärare F: Att kunna kommunicera med barnen så att de förstår det jag säger och att de ger mej 

ett svar så att jag förstår att de har förstått. 

Lärare D: En del kan inte säga saker man de kan skriva om det. Men att prata är så oerhört 

viktigt. Du kan säga positiva saker men du kan också säga negativa saker. Men du kan 

förklara de olika sakerna det kan du inte på ett papper. 

Lärare C: Pratar man med barnen så skall man vara lugn och försöka dra ner på tempot. Man 

kan prata på olika vis, hög röst och med normal röst. 
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Lärare I: Att man pratar mycket med barnen och att de får säga sin mening. Vad de vill få 

fram, åsikter och att vi lyssnar på barnen och att de lyssnar på oss. Kommunikationen är 

viktiga på alla plan. Både mellan barn och lärare och mellan kollegor, hur vi ska jobba framåt. 

 

4.3 Kommunikationens värde 

Genom att vi analyserat svaren från intervjufrågorna fann vi att kommunikationen har stor 

betydelse. Under det här temat hittade vi följande kategorier: Bemötande, Familj och barn och 

kunskap. Kommunikationen är en viktig komponent i det pedagogiska arbetet med barn. Både 

när det gäller att vara en förebild och förmedla kunskaper. 

 

4.3.1 Bemötande 

Lärare A, B, C, D och E menar att genom kommunikation kan man genom hur man bemöter 

och pratar med barnen ta reda på hur de mår och varför konflikter uppstår. Det är viktigt att 

man kommunicerar med barnen och inte pratar över huvudet på dem. Olika barn kräver olika 

sorters bemötande, därför är det viktigt att man kommunicerar för att finna rätt sätt att bemöta 

alla barnen. Barn har många tankar och mycket att komma med. Genom kommunikation kan 

barnen förmedla alla dessa tankar. Vi kan inte alltid gå efter de uppsatta målen utan ibland 

måste vi bryta den planerade lyssna till barnens behov och genom kommunikation når vi fram 

till dem. 

Lärare B: När konflikter uppstår mellan barnen, man ger det tid att prata om det att man tar 

barnen till sidan och pratar om saker som man märker att de inte mår bra av. 

Lärare E: Olika barn kräver olika saker, så man är ju på ett sätt mot ett barn och på ett sätt 

mot ett annat barn, man är ju absolut inte lika dan mot alla barn det fungerar ju inte. 

Lärare A: Det tycker jag är den viktigaste delen att vi inte pratar över huvudet på barnen det 

är den kommunikationen som jag tycke är jätte viktig, att de förstår detta. 

Lärare D: dom är individer, dom har jätte många tankar och jättemycket att komma med. Dom 

har rätt att göra det. Vi kan inte bara ställa kravet på dem att nu ska du nå upp till detta målet.  

Du vet inte om kaninen har dött eller om pappa har skurit sig i fingret. Dom är individer de 

måste få tala om vad det är. 

Lärare C: Att man respekterar barnen, att inte prata över huvudet på dom, att man pratar till 

dom och inte om dom. 
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4.3.2 Familj och barn 

Lärare A menar att det är viktigt att man har en kommunikation hem och skola emellan. 

Familjen är den grundläggande tryggheten för barnet. Det handlar om att trygga barnet, det 

vill säga att man t ex sänder ut samma signaler från både hem och skola. På så vis blir det inga 

missförstånd då barnet vet att skola och hem pratar med varandra och att de har en nästan 

daglig kontakt. 

Lärare A: Det gäller att arbeta på brett fält att man engagerar föräldrar och de som jobbar 

kring situationen, bra kontakter och följer upp detta. Att man sänder ut samma signaler från 

både familjen, skola och annan berörd instans där barnen finns. Att man har en daglig, nästan 

daglig, kontakt. Just det här att man sänder ut samma signaler till barnet. Man ser ju 

fördelarna med att jobba på fritids framför allt med de mindre barnen. Där kommer 95 % av 

föräldrarna och hämtar sina barn varje dag och då får man den dagliga kontakten. Därför är 

det viktigt att fritids, skola och familj har en nära konstellation så att man kan prata. Att man 

sänder ut samma signaler från hem och skola och fritids att de får höra samma upprepningar 

hemma och i skolan att man inte har olika syn på det.  

 

4.3.3 Kunskap 

Lärare B, E, G och H menar att genom kommunikation når man kunskap. Barnen kan 

diskutera om vad de vill lära sig, vad de behöver lära sig och vad det finns för behov. De får 

en egen förståelse för kunskapsinlärningen. Kunskapsinlärning måste ligga på barnets nivå 

och genom att kommunicera med barnen märker man om de förstår. 

Lärare B: Kommunikationen är mycket viktig. Den är helt avgörande för en lärande situation, 

den största utmaningen är nog ändå de barnen som har det lite svårt att kommunikationen är 

bra där. Där lägger man mycket tid som pedagog kan jag erkänna. 

Lärare H: Att barnen ska se att det här har jag lärt mig, att man hela tiden har en diskussion 

att vad behöver du lära dig mer om och vad behöver du kunna? Vad vill du lära dig? Och vad 

har du för behov av det?  Så det är en stor del av kommunikationen, att barnen är med. 

Lärare E: Blir det inget bra så når det inte ut till barnen. Är det ett sätt dom inte, förstår de 

inte det jag vill få ut av det. Det måste ligga på deras nivå. 

 

 

 

 

 36



Lärare G: Ja, det tycker jag. För när man pratar med dem, inför t ex ett utvecklingssamtal vad 

de vill lära sig mer så får de en egen förståelse för vad de skulle vilja lära sig. Det är viktigt 

för barnen att veta att ”detta ska jag lära mig”. Sen kanske man inte alltid är jättebra på att 

förklara det för dem. Nu i ettan är det ju att de ska lära sig läsa och skriva och det vet de om 

varför, målet och syftet med det. Det förklarar man hela tiden varför de ska lära sig läsa och 

skriva. 

 

5 DISKUSSION 
Under arbetets gång har vi försökt få fram vikten av kommunikation i det pedagogiska 

ledarskapet. Schramm & Roberts (1971) menar att svårigheten i att sammanfatta ett 

vetenskapligt fält som mänsklig kommunikation är att man inte kan placera in det i ett eget 

eller ett redan existerande fält. Vi kan hålla med om detta, då vi upplevt svårigheter under vårt 

arbete med teoridelen att hitta relevant litteratur och framför allt vetenskapligt bevisade 

teorier om kommunikationen mellan människor. I diskussionsdelen börjar vi med en kritisk 

granskning av metoden för vår empiri, därefter kommer en diskussion kring resultatet.  

 

Vad gäller intervjuerna har vi uppmärksammat att det inte är så lätt att göra en professionell 

intervju. Då vi saknar erfarenhet kring att intervjua har svaren vi fått ibland överraskat oss. 

Det vi upplevt är att många av lärarna har blivit låsta kring intervjufrågorna, de har bland 

annat tyckt att frågorna har varit avancerade och svårbegripliga. Vissa ord och uttryck, 

framför allt pedagogiskt ledarskap och kommunikation, har visat sig vara krångliga ord. De 

har inte förstått innebörden av orden och därför har de inte precisera sig i sina svar. Vi har 

många gånger under intervjuerna fått avbryta och förtydliga intervjufrågorna. En av 

intervjupersonerna uttryckte även att ”ni (Malin och Maria) är så inne i det här, nu när ni läser 

på högskola, så för er är det här inte något konstigt”.  Vi har reflekterat över detta uttalande 

och vad pedagogen i det här fallet uttryckte. Kan det vara så att vi är inne i ett visst tänkande 

som inte existerar ute i verksamheterna? Eller är det så att vi genom det här arbetet fått 

fördjupade kunskaper i ledarskap och kommunikation så att vi tar för givet att andra 

människor besitter samma kunskaper som vi? Carlsson & Nilsson (1999) menar för att 

utveckla ett moget ledarskap krävs vilja, mod, medvetenhet och tid för reflektion. Kan det 

vara så att pedagogerna ägnar för lite tid åt att reflektera kring sitt eget ledarskap? 
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Vi upplevde även att bandspelaren som vi använde oss av i intervjuerna utgjorde ett 

stressmoment för vissa lärare. Så fort bandspelen sattes igång blev de nervösa, detta visade sig 

i form av stress, tunghäfta och stamningar. Ejvegård (2003) menar att bandinspelning kan 

vara hämmande för vissa personer och kan få till följd att intervjupersonen är mer försiktig i 

sina uttalanden.  

 

Även Denscombe (2000) menar att bandspelaren kan hämma informanten. Jämväl kan man 

tro att bandspelarens inverkan avtar relativt snabbt, men det behöver inte vara så i alla fall. Vi 

tror att några av lärarna fokuserade mycket på att vi bandade intervjuerna och blev av den 

anledningen hämmade, därför blev kanske deras svar begränsade till skillnad från om vi inte 

hade spelat in intervjuerna.  

 

Vår ovana att utforma intervjufrågor hade också betydelse för hur svaren blev. Som vi sagt 

tidigare kan de ordval vi använt oss av ha utgjort ett hinder för lärarna. Vi är inskolade i att 

formulera oss skriftspråkligt.  I och med detta, utvecklar man sitt skriftspråk till en nivå som 

kan vara svårbegriplig om man till störst delen använder sig av talspråket. Lärarna uppfattade 

frågorna som svåra och invecklade.  De upplevde även att frågorna gick ihop i varandra, att 

det var samma svar på flera utav frågorna. Med anledning av detta fick vi många gånger 

svårtydliga svar, vilket komplicerade vår sammanställning. Dessutom hade lärarna svårighet 

att hålla sig till frågan, de svävade gärna ut och kom in på andra ämne. Dessa ämnen var 

möjligen inte relevanta för vår undersökning. I och med det hade vi vissa svårigheter i att 

tolka svaren som vissa lärare gav, vilket i sin tur fick till följd att vi fick tolka svaret på det 

sätt som vi uppfattade det. Därför kanhända att det inte blev den korrekta tolkningen. Vi borde 

möjligtvis ha delat upp frågorna, eller skrivit fler frågor som var mer precisa och inte var så 

omfattande. Detta hade säkerligen underlättat för lärarna. Vi har här förstått problemet med att 

vara ovan intervjuare. Vi skulle, som vi ser det, ha brutit och styrt tillbaka dem till 

ursprungsfrågan.  
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Genom de olika svaren som framkom under intervjuerna kunde vi rama in vissa av lärarna 

och tydligt säga vad dennes största engagemang var. Det var framför allt tre av de intervjuade 

som vi förstod hade ett stort engagemang inom olika områden. En var så bunden kring barns 

sociala svårigheter så att alla svaren kretsade till detta ämne. En annan engagerade sig kring 

den kunskap barnen tar till sig och att de får möjligheten att se sin egen utveckling och att de 

går framåt kunskapsmässigt och att man kan mäta den. Den tredje pedagogen utmärkte tydligt 

sitt engagemang i att respektera barnet och ge dem trygghet och harmoni i gruppen. Hon 

framhäver också vikten av att det är lugn och ro i barngruppen.  

 

På grund av detta stora engagemang kring olika delar märkte vi hur svaren på våra frågor 

vinklades mot dessa behov som pedagogerna känner engagemang för.  

 

Vi funderade kring olika anledningar till intervjusvaren. Framkom dessa svar på grund av att 

vi är ovana intervjuare eller är lärarna ovana vid att bli intervjuade? Skulle vi kanske låtit 

lärarna få ta del av intervjufrågorna några dagar innan intervjun, så att de hade känt sig bättre 

förberedda? Det är troligtvis en avvägningsfråga. Risken som vi ser med att ge ut 

intervjufrågorna i förväg är att intervjupersonerna kan komma fram till ett svar som låter bra 

istället för ett svar som är spontant och sanningsenligt. Denscombe (2000) skriver att data från 

intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de gör. Det är inte alltid som 

uttryckssätt och handling stämmer överens med hur realiteten ser ut. I synnerhet kan de 

intervjuades uttalanden vara påverkade av forskarens identitet. 

 

Vi ser det som att intervjupersonerna hade svårt att ge ett tydligt svar kring vad de anser att ett 

pedagogiskt ledarskap är för något.  Den definitionen som de gav av vad de anser att ett 

pedagogiskt ledarskap är stämde inte överens med det som stod att finna i vår litteratur 

fördjupning. Vi fann att de hade en annan bild av vad pedagogiskt ledarskap innebär.

  

 

Det var endast två av intervjupersonerna som ansåg att ett pedagogiskt ledarskap var att föra 

människor mot ett mål. Enligt Maltén (1995, 2000) är den grundläggande uppgiften i det 

pedagogiska ledarskapet att påverka människor i riktning mot ett mål.  

Tre utav pedagogerna (A, C och H) uttryckte klara definitioner på vad de ansåg deras 

ledarskap syftade till. Social träning, kunskap och respekt och trygghet var de uttryck som 

löpte som en röd tråd genom hela intervjun.   
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Genom de svar vi fått märker vi att de flesta pedagoger anser att det pedagogiska ledarskapets 

mål är att utveckla olika sociala kompetenser och individuella behov. Enbart en av lärarna (H) 

har uppgett kunskapsinhämtning som det primära målet. Maltén (2000) hävdar att centralt för 

ledarskapet är samspelet med andra människor och ledaren bör engagera sig för uppgiften 

men även till förhållandet till sina medarbetare. Ledarskapet kräver så väl gruppdynamik som 

problemlösande färdigheter.  

Kan man här se en utveckling av lärarens profession från att har varit en kunskapsförmedlare 

till att vara en förmedlare av sociala färdigheter, vars huvuduppgift är att stärka barns 

individuella färdigheter och bidra till att utveckla deras sociala kompetens?  Som en av 

pedagogerna (A) uttryckte det: 

 
”Idag känner jag att det krävs att man har bra kunskap vad som gäller den sociala 

kompetensen. Alltså inom de 15 år som jag jobbat inom skolan värld tycker jag att 

det är en bristvara just idag. Det är väl olika faktorer idag i samhället som gör att 

man inte hinner med denna viktiga utbildningen med sociala behov. Jag tänker 

med bristvara är att vi lever i större stressamhälle idag alltså /…/ tiden är svår att 

finna där man kan ha ro tillsammans” (Lärare A). 

 

Carlsson & Nilsson (1999) menar dessutom att för att utveckla ett moget ledarskap krävs 

vilja, mod, medvetenhet och tid för reflektion. 

  

Vi såg att lärarna hade vag kunskap kring kommunikation. De flesta nämnde enbart den 

verbala kommunikationen. Vi uppfattar det som att man som lärare i grundskolan (årskurs 1-

7) huvudsakligen använder sig av den verbala kommunikationen medan man som 

förskollärare och fritidspedagog har en större jämvikt mellan verbal och kroppslig 

kommunikation. Vad beror det här på? Fällman (2002) hävdar att en av de viktigaste delarna i 

skolan är att läraren når fram till barnen med sitt budskap. Lika viktigt är att barnet och 

läraren tillsammans skapar en god inlärningsatmosfär i klassrummet. För att lyckas med det är 

talkonsten det viktigaste redskapet.    
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En annan möjlighet kan vara att pedagogernas uppfattning av lekens betydelse för inlärningen 

minskar dramatiskt i övergångsskedet från F-klass till grundskola? Nilzon (1999) skriver att 

en av skolans viktigaste funktioner blir att träna barnen i att samtala. Att lära sig att 

kommunicera på ett förståeligt sätt måste vara lika viktigt som att träna andra basfärdigheter.  

 

Kan detta vara anledningen till att man koncentrerar sig på den verbala kommunikationen från 

årskurs ett? Som vi anser det är det viktigt att både kunna sända och ta emot verbal 

kommunikation. Men vi tror att det blir en för stor förändring från förskola och förskoleklass 

till grundskolan i och med att leken försvinner allt mer. Genom leken utvecklas och tränar 

barnen många uttrycksformer som är viktiga för att barnet skall kunna klara sig. Genom leken 

kan man på ett lustfyllt sätt uppmuntra barnen till att lära viktiga egenskaper som barnen 

behöver behärska. Men då man i grundskolan tränar muntlig framställning och att diskutera 

med varandra så blir det naturligt att den verbala kommunikationen får en större betydelse än 

tidigare, tror vi. Ett sätt att få in mer av annan kommunikation än den verbala är att ta in mer 

av de estiska ämnena, som t ex drama, bild och musik. 

 

Vi kan konstatera att lärarna var överens kring kommunikationens betydelse för att nå 

uppsatta mål. Lärarna anser att kommunikationen har stor betydelse för att barnen ska uppnå 

mål. En av lärarna menade att fungerar inte kommunikationen fungerar inget annat heller. 

Säljö (2000) gör gällande att interaktion och kommunikation är centrala för att förstå lärande 

och utveckling på såväl kollektiv som individuell nivå. Det är genom socialt samspel vi 

kommer i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i de sätt att tänka och handla som är 

framträdande i vår kulturella omgivning. Hård af Segerstad (2002) uttrycker sig liknande när 

han menar att den mänskliga kommunikationens viktigaste uppgift är även att etablera, 

utveckla och vidmakthålla sociala relationer. Det är det allt bygger på: från artens 

reproduktion till individens självförverkligande. Likaså Wiio (1976) yttrar sig snarlikt Säljö 

och Hård af Segerstad när han konstaterar att samhället och gruppinflytande är några av de 

sociala bakgrundsfaktorer som påverkar kommunikationen. Dessutom är individens sociala 

status och olika roller saker som påverkar kommunikationssätt och kommunikationsform.  
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Genom vår undersökning har vi kommit fram till att kommunikationen i det pedagogiska 

ledarskapet har en stor betydelse. Framför allt när det gäller att stärka den enskilde personens 

trygghet, självkänsla och även att stärka den sociala kompetensen. Många av dem som vi 

intervjuat har tryckt på vikten av att utveckla den sociala delen, på olika sätt, i sina svar på 

våra intervjufrångår. Att förmedla ämneskunskaper verkar inte vara huvuduppgiften för 

dagens och morgondagens lärare.  Det samhälle vi lever i idag och kommer att leva i, i 

framtiden kräver naturligtvis även ämneskunskaper, men den sociala kompetensen är också 

oerhört viktig. Stress, arbete, andra familjekonstellationer än kärnfamiljen, mångkulturalitet, 

utvecklingen inom IT och media är faktorer som bidrar till denna förändring anser vi. Enligt 

Säljö (2000) lever människor på kunskaper och insikter som de lånat från andra. 

Kommunikation föregår tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen 

för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap. 

  

Många barn tillbringar mycket stor tid på förskola/skolan och på fritids på grund av denna nya 

samhällsstruktur.  Och idag är oftast båda föräldrar heltidsarbetande för att uppnå det som 

dagens samhälle kräver och många ägnar inte sina barn den tid barnen behöver för att 

utvecklas optimalt. I och med detta tror vi att det finns ett större krav på pedagoger att 

framhålla utvecklingen av social kompetens i sitt pedagogiska arbete med barn då föräldrarna 

har begränsat med tid att ombesörja denna utveckling. Säljö (2000) menar att människor föds 

in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Från det att vi föds gör vi 

våra erfarenheter tillsammans med andra. Detta hjälper oss att förstå hur världen fungerar och 

skall förstås.  

 

Det pedagogiska arbetet kräver idag en jämvikt mellan att utveckla social kompetens hos 

barnen och förmedla ämneskunskap till dem. I vårt pedagogiska ledarskap är 

kommunikationen av största vikt då det är det medel med vilket vi sänder ut och mottager 

information mellan människor. Det är genom kommunikationen vi förmedlar ämneskunskaper 

och vägleder barnen i deras sociala utveckling. Det är genom god kommunikation vi kan föra 

barnen mot uppsatta mål, som vi anser är det pedagogiska ledarskapets huvudfunktion.  
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6 FRAMTIDA FORSKNING 
Utifrån resultatet av vår undersökning knutet till den litteratur vi använt oss av så har vårt 

arbete mynnat ut i några frågor som skulle kunna ligga till grund för framtida forskning inom 

området. Dessa frågor är följande: 

 

• Kan man med tanke på resultatet av vår studie dra slutsatsen att pedagoger på fältet 

har en stor brist i vad ledarskap innebär? Och hur påverkar det 

barnens/barngruppernas utveckling?   

• Om man som pedagog inte kan definiera sitt ledarskap, kan man då föra barnen mot 

uppsatta mål? 
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