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Abstract 

Purpose: The purpose with this study is to study which strategies a pedagogical leader use to 

create a functioning and wellbeing workgroup in quest of functioning group processes and 

learning. 

Theoretical reference frame: The theoretical reference frame highlights theory and concepts 

as situational leadership, communities of practice, sociocultural learning, cooperation-health 

with a direction on empowerment and integrative model of group development (IMGD). 

Design/methodology/approach: This study is established on a ontological perspective that is 

based on a qualitative approach where interviews has been used. Five interviews were 

performed in personal meetings with pedagogical leaders. 

Findings: The findings in this study illustrate the leader’s choice of strategies in relation to 

the study’s purpose and research question. It appeared that functioning workgroups were 

accessorial and honest Strategies that appeared in the different areas in the result is to be a 

part of the group, honesty, see your defects, be reflective, support, activities, cooperation, 

flexible, influence, sharing experiences, analytical, coach, clearness and participation. Even 

obvious connections were seen in the analyses of the leader’s choice of strategies in relation 

to the theories. 

Conclusion: The conclusions that have been drawn in this study are that a leader´s strategies 

has an effect on the workgroup that they have under themselves, but also that a leader in his 

strategies should have a throughway and a focus that promote functioning and wellbeing 

workgroups in quest of functioning group processes and learning. A functional workgroup is 

accessorial and honest, but also diversity was shown which can be a risk when workgroups is 

not always take advantage of this diversity. The strategies that was used here was to be a part 

of the group, honesty, see your defects, be reflective, support, activities, cooperation and to be 

flexible. The conclusions that’s been drawn in relation to the strategies that was important to 

create functional group processes and learning in the workgroups was strategies as good 

influence, sharing experiences, analytical, being a coach, clearness, participation and to be 

flexible. The strategies had a pedagogical relevance in relation to the theories that’s been used 

in the study. It is a benefit as a leader to be aware of theories and to use some form of theory 

or a combination of them, to increase their own understanding of workgroups and theirs 

development.     

 

 

Keywords: leadership, strategies, groups, learning, pedagogy, wellbeing, health, group 

processes. 
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Sammanfattning  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka strategier en pedagogisk ledare använder sig 

av för att skapa en fungerande och välbefinnande arbetsgrupp i strävan efter fungerande 

grupprocesser och lärande.  

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier och begrepp som 

situationsanpassat ledarskap, praktikgemenskaper, sociokulturellt lärande, samarbetshälsa 

med riktning mot empowerment och integrative model of group development (IMGD). 

Metod: Studien utgår från ett ontologiskt perspektiv som baseras på ett kvalitativt 

tillvägagångssätt där intervjuer använts. Fem intervjuer genomfördes med pedagogiska ledare 

genom personliga möten.   

Resultat: Resultatet i studien belyser ledarnas val av strategier i relation till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Det framkom att fungerande arbetsgrupper var delaktiga och ärliga. 

Strategier som framkommit inom de olika områdena i resultatet är att vara en del av gruppen, 

ärlighet, se sina brister, vara reflekterande, stöd, aktiviteter, samarbete, flexibel, inflytande, 

delade erfarenheter, analytisk, coach, tydlighet och delaktighet. Även tydliga kopplingar 

utifrån en analys av ledarnas val av strategier i relation till teorierna har framkommit.  

Slutsats: De slutsatser som dragits i studien är att en ledares strategier har en påverkan på den 

arbetsgrupp man har under sig samt att man som ledare i sina strategier bör ha ett tankesätt 

och en fokus som främjar fungerande och välbefinnande arbetsgrupper i strävan efter 

fungerande grupprocesser och lärande. En fungerande arbetsgrupp är delaktiga och ärliga, 

men även mångfald betonades vilket kan vara en risk då arbetsgruppen inte alltid tar fördel av 

denna mångfald. Strategierna här var att vara en del av gruppen, ärlighet, se sina brister, vara 

reflekterande, vara ett stöd, aktiviteter, samarbete och att vara flexibel användes.  De 

slutsatser som drogs i relation till de strategier som ansågs viktiga för att skapa fungerande 

grupprocesser och lärande hos arbetsgrupper var strategier som ett bra inflytande, delade 

erfarenheter, analytisk, vara en coach, tydlighet, delaktighet och att vara flexibel. Strategierna 

hade pedagogisk relevans i relation till de teorier som ingick i studien. Det är en fördel som 

ledare att vara medveten om teorier och att använda någon form av teori eller en kombination 

av dessa för att öka sin förståelse för arbetsgrupper och deras utveckling.  
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Förord 

Jag vill först av allt tacka alla skolor och pedagogiska ledare som medverkat i min studie. Jag 

vill även tacka Jan Karlsson för hans fantastiska stöd och handledning genom arbetets gång 

samt mina klasskamrater som genom seminarier har kommit med goda återkopplingar och 

konstruktiv kritik som kunnat göra studien bättre. Ett sista tack går även till de lärare som 

hjälpt mig i att förebereda mig själv för detta arbete i tidigare kurser samt min examinator 

Britta Pelters som gett mig en bredare klarhet i hur arbetet skulle riktas i rätt riktning.  

Den hälsopedagogiska grunden ligger i hur pedagogiska ledare använder sina strategier för att 

skapa grupper som fungerar, utvecklas och mår bra tillsammans. Vilka strategier använder 

pedagogiska ledare för att skapa fungerande och välbefinnande arbetsgrupper i strävan efter 

fungerande grupprocesser och lärande? Orsaken till genomförandet av studien är att kunna 

lyfta fram en annan aspekt kring hälsa som inte handlar om sjukdomar, kost eller träning. Att 

lyfta fram att hälsa även kan involvera ledarskap inom deras arbetsgrupper. En annan orsak 

har även varit att ämnet lyfts fram av eget intresse för att se vilka ledarskapsstrategier som 

kan vara till fördel inom ett ledarskap.  

 

Ett stort tack till alla som bidragit till min studie! 

 

Matilda Olsson 
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1. Inledning  

Ledarskap är ett aktuellt forskningsområde och något som kan påverka de flesta av oss då vi 

alla ingår i någon form av grupp med en ledare, både på jobbet men också i vardagslivet. Det 

är ett ämne som berör många och därför även ett ämne som bör lyftas fram i aspekter inom 

pedagogik och hälsa. För mig betyder ledarskap just detta, nämligen att bidra till någon form 

av positiv hälsa till de arbetsgrupper man har då arbetet ska trots allt vara roligt. Ledarskap är 

något som innebär mer än att få människor att göra som de blir tillsagda. Som ledare har du 

människor att ta hand om, människor som behöver förlita sig på dig och framförallt 

människor som spenderar mestadelen av sin vardag med dig. Det är som Berggren och 

Josefsson (2010) förtydligar, att vi arbetar 8 timmar om dagen, 40 timmar i veckan, 18000 

timmar om året vilket gör att arbetet påverkar välbefinnandet på många olika. De fortsätter 

med att det inte endast är välbefinnandet som påverkas utan även vår identitet, utvecklingen 

av vår kompetens och en stor del av vårt sociala liv. Människors hälsa bör därför aldrig 

skjutas undan på grund av andra saker som möjligtvis kan stressa ledare. Organisationer idag 

utnyttjar och utvecklar verksamhetens mänskliga resurser för att uppnå sina mål, detta gör 

därigenom förhållningssättet till medarbetarna viktigt. Ett positivt förhållningssätt ökar i 

större utsträckning möjligheterna för att medarbetarna ska känna sig motiverade och vilja 

satsa sin kompetens i organisationen (Elmholdt, Keller & Tanggaard (2013).  

Överdrivet auktoritära ledare kanske inte fungerar för alla människor, ur egen synpunkt 

fungerar det troligtvis inte hos många överhuvudtaget. Vi människor arbetar tillsammans i vår 

vardag, vi överlever tillsammans och framförallt utvecklas vi tillsammans med varandra. Att 

vara en ledare med strategier som främjar fungerande och välbefinnande arbetsgrupper kanske 

borde vara något en ledare har i fokus för att inte glömma bort att arbetsgruppen faktiskt är en 

del av verksamheten. Ur egna erfarenheter är en bra ledare något som idag bör eftersträvas, 

både inom organisationer men också inom andra områden då det kan finnas de ledare som 

glömmer bort människorna under dem samt deras mående. Frågan är då vilka strategier en bra 

ledare använder för att skapa en fungerande och välbefinnande arbetsgrupp i strävan efter 

grupprocesser och lärande? Detta är något jag kommer skriva om i min studie som framtida 

hälsopedagog i förhoppning om att kunna förmedla ämnet vidare till både nutida och framtida 

ledare. 
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2. Problemformulering 

Ledarskap beskrivs enligt Elmholdt et al. (2013) som en form av process av att få människor 

att göra saker, utan att behöva tvinga dem till att vilja göra dem. Här framkommer det även att 

ledarskap ytterligare kan beskrivas som en inflytandeprocess som uppstår i kommunikationen 

om vardagens händelser mellan aktörer. Inflytande är inget som överförs från ledare till 

medarbetare, istället menar man att det uppstår i samspelet mellan dem (ibid). Utöver att en 

ledare får människor att vilja göra saker kan även en grupps uppfattning angående ledarens 

roll påverka gruppens utveckling (Wheelan, 2005). Trots att ledarskap idag är ett oerhört 

väldiskuterat ämne och ett ämne som ledare är och bör vara medvetna om kan det ur egen 

erfarenhet resultera i att ledare tappar sitt ledarskap och sin arbetsgrupp. Detta kanske kan 

bero på att ledare har mer utav ett ekonomitänk än att de tänker på sina arbetsgrupper och 

deras välbefinnande. Berggren och Josefsson (2010) beskriver att medarbetare kan uppleva 

sitt arbete som stressigt och psykiskt ansträngande. Detta kan vara en orsak av att det kan 

finnas en obalans mellan hälsosamma och ohälsosamma förhållanden i arbetet. Trots att det 

finns ett flertal studier angående ledarskapets påverkan på arbetsgrupper och deras hälsa kan 

det glömmas bort om denna balans inte finns. Kanske kan det vara så att ledaren glömmer 

bort sin roll och sin påverkan på arbetsgruppen. När det gäller organisatoriska aspekter och 

faktorer inom miljön på arbetet är ledarskapet en central faktor för långtidsfriskhet (ibid).  

Mitt intresse är att ledarskapets roll och påverkan inte bör glömmas bort trots att det kanske 

kan finnas någon form av press inom ledarens och arbetsgruppens prestationer. Istället bör 

ledare idag inse vikten av att ha goda strategier för att ha fungerande och välbefinnande 

arbetsgrupper som utför ett arbete de vill göra, men även mår bra av. Istället för att ha ett 

centralt ekonomitänk och obalans mellan hälsosamma och ohälsosamma förhållanden i 

arbetet kan det möjligtvis vara till fördel att som ledare ha arbetsgruppen och deras behov i 

fokus.  Detta för att få en fungerande organisation i relation till en arbetsgrupp som mår bra 

med varandra och ledarskapet, men även för att skapa en ledare som inser vikten av att ha 

goda strategier med fokus på fungerande och välbefinnande arbetsgrupper med strävan efter 

fungerande grupprocesser och lärande.  

3. Syfte och forskningsfrågor 

3.1.Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier en pedagogisk ledare använder sig av för 

att skapa en fungerande och välbefinnande arbetsgrupp i strävan efter fungerande 

grupprocesser och lärande.  

3.2.Forskningsfrågor: 

- Vilka strategier används av ledarna för att få en fungerande och välbefinnande arbetsgrupp 

och vad innebär denna fungerande arbetsgrupp för dem?  

- Vilka strategier anser ledarna som viktiga för att skapa fungerande grupprocesser och 

lärande hos arbetsgruppen? 

- Vilka strategier anses som pedagogiskt relevanta i relation till teorierna utifrån en analys 

av ledarnas val av strategier? 
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4. Tidigare forskning 

4.1. Ledarskap  

Ledarskap är inte enbart ett konstruerat begrepp utan det är något som finns i vår verklighet 

och som uppstår då människor möts, vilket gör ledarskap till en relation. Ledarskap är något 

som kräver att det finns minst två individer som samspelar eller påverkar varandra. Ledarskap 

uppstår då som något unikt för människan i samband med att en mänsklig verksamhet eller 

produktion uppstår (Lima, 2007). Livet är en serie av lektioner som har ett stort värde för oss 

individer och ledare lär sig därför genom flera olika resurser som kan vara allt från 

observation, utbildning, erfarenheter, interaktioner och träning. Ledarskap är därför ingenting 

vi kan lära oss genom att enbart läsa böcker utan det krävs mer än så (Rao, 2013).  

Rao (2013) menar att ledarskap inte är någon popularitetstävling. Det handlar istället om att 

göra sitt bästa som ledare och att bidra med goda resultat, för att därefter få populariteten i 

form av exempelvis tillit från arbetsgruppen. Han nämner även att en ledare lär sig genom 

andras erfarenheter snarare än utifrån sina egna.  

A wise person learns from the experiences of others rather than simply 

from his or her own experiences. The best leaders learn lessons from the 

experience of other great leaders, to enhance their leadership 

effectiveness and really stand out from the crowd (Rao, 2013, Sid 40). 

I en annan studie av Fook (2009) framkommer det att framgångsrikt ledarskap inom 

skolutvecklingen i allmänhet är accepterat som en viktig central punkt. En rektor är inte kallad 

till jobbet i sig utan möjligheten för att göra en skillnad i skolan. Deras forskning fick resultat 

som tydde på att en framgångsrik ledare är reflekterande och omsorgsfull. En variation av 

ledarskapsstilar och karaktärer behöver enligt Fook (2009) tas i akt för att ett framgångsrikt 

ledarskap ska uppstå. Utöver att ha en variation av ledarskapsstilar och karaktärer bör man 

också se skillnaden på att vara en ledare och att vara överdrivet auktoritär. En ledares uppgift 

är att på ett smidigt och framgångsrikt sätt få jobbet gjorda genom andra.  När ledaren istället 

blir för medveten om sin position eller om blir för stolt blir de överdrivet auktoritära istället 

för ledare (Rao, 2013). 

4.2.Välbefinnande kopplat till hälsa 

Sandberg (2011) menar att det finns starka belägg från flera studier som tyder på att relationer 

mellan kollegor på en arbetsplats utgör en stark påverkansfaktor för den egna hälsan och 

välbefinnandet. Välbefinnande blir ofta kopplat till hälsa och livskvalitet och det är även 

något som betonas i världsorganisationen (WHO, 1947) där hälsa beskrivs som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Man behöver därför inte enbart ha en 

frånvaro från sjukdom eller svaghet för att ha en bra hälsa. I praktiken är det vanligt att hälsa 

och livskvalitet jämställd med välbefinnande och det kan därför ses som en resurs i vardagen 

som hjälper människor att hantera det de utsätts för (Svensson & Hallberg, 2010). Det är ett 

positivt koncept som lyfter fram sociala och personliga resurser lika väl som fysiska 

förmågor. I svenskan innebär ordet hälsa ett fysiologiskt tillstånd av välbefinnande, men hälsa 

syftar även på sociala relationer (Kindblad, 2010). Välbefinnande kan även kopplas till 
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individers mentala hälsa då mental hälsa är definierat som ett tillstånd av välbefinnande där 

varje individ inser sin egen potential, kan hantera den normala stressen i livet samt kan arbeta 

produktivt och har förmågan att bidra till sitt samhälle (Allin & Hand, 2014).  

4.3.Välbefinnande kopplat till gruppens hälsa 

Sandberg (2011) pratar om vikten om att ha ett bra arbetsklimat för att fungera som grupp och 

ha en god hälsa och välbefinnande. Han menar att ett dåligt arbetsklimat kan ha påverkan på 

gruppmedlemmarnas hälsa och välbefinnande, samt resultatet av teamarbete på lång sikt. Det 

kan fungera för gruppen med ett dåligt arbetsklimat under en kortare tid, men pågår det under 

längre tid kan det istället tära på individernas välbefinnande och även resultera i ett sämre 

resultat i arbetet. Han menar att arbetets resultat kan påverkas genom att samarbetet riskerar 

att följas av missförstånd och att medlemmarna undviker varandra i gruppen. Kossek, Kalliath 

och Kalliath (2012) skrev i sin artikel att en medarbetares välbefinnande kan ha positiva 

fördelar om det sätts in på rätt sätt. Medarbetares välbefinnande handlar därför om hur 

fysiologiskt välbefinnande på och utanför jobb kan leda till hälsosammare sinne hos 

människor. Genom att ha välbefinnande hos sin arbetsgrupp kan det leda till högre moral och 

lojalitet.  Även i deras artikel betonas det i likhet med det tidigare som nämnt om arbetsklimat 

då de menar att en hälsosam livsstil börjar med en hälsosam arbetsplats. Arbetsstrukturerna 

kan göra individer ohälsosamma om arbetsgrupper har alldeles för många krav på sitt arbete, 

för lite kontroll och brist på social support.  Till och med menar (ibid) att det kan gå så långt 

att man borde avskeda de ledare som är dåliga och utnyttjande, detta då de kan skapa 

ohälsosamma arbetsplatser och i sin tur ohälsosamma arbetsgrupper.  

4.4.Grupprocesser och lärande  

Människor är väldigt påverkade av sitt gruppmedlemskap, dels hur de förstår fakta och 

händelser, men även hur de förstår sig själva. Grupper hjälper individer att nå fram till mål 

och att klara av uppgifter som de inte hade klarat av på egen hand (Wheelan, 2005). 

Westerberg och Hauer (2009) gjorde en studie på ledare och deras arbetsgrupper inom 

äldreomsorgen. Deras resultat visade att det fanns en signifikant korrelation mellan dessa 

ledare och deras arbetsgrupper inom uppfattningen angående lärandeklimat. Detta visade att 

lärande kunde delas mellan både ledarna och deras arbetsgrupper. Ledarna ansåg i studien att 

uppfattningen av socialt stöd var essentiellt i relationen till deras arbetsgrupp, medan 

arbetsgruppen ansåg uppfattningen av den potentiella samarbetsviljan som essentiell. 

Förmågan hos en organisation att påverka den sociala strukturen mellan medlemmar i grupper 

är av vikt för att skapa fungerande grupprocesser (Wheelan, 2005).    

Driver (2003) gjorde en studie med sju grupper som innefattade en mångfald av individer, 

vilket gjorde att dessa individer bidrog till varierande resurser i gruppen. Mångfaldet här 

innebar att individer med olika lärandestilar placerades i grupper på fyra till sju medlemmar. 

Dessa lärandestilar hade författaren tagit reda på genom att varje medlem hade fyllt i ett 

formulär innan studien. För att förenkla denna tolkning av mångfald i hans studie innebar den 

att grupperna bestod av olika personligheter och åsikter. Resultatet visade att några grupper 

undvek konflikter med varandra då gruppmedlemmarna inte ville utmana varandras idéer. När 

det uppstod en konflikt i en av grupperna verkade det som att konflikten aldrig löstes utan 

istället kvarstod som ett problem för gruppens prestation och samarbete. Driver (2013) 
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menade att grupperna oftast inte drog fördel av mångfalden och därför inte engagerade sig i 

att lära sig av och i relation till varandra. I koppling till ovanstående om mångfald skriver 

Wheelan (2005) att där finns två huvudsakliga faktorer som främjar en organisation och det 

ena är förmågan att påverka deras grupper att arbeta mot organisationens mål och den andra är 

förmågan att skapa och kvarhålla viljan till samarbetsrelationer i gruppen. Mångfaldet i 

Drivers (2013) studie kan där utav ha påverkats negativt genom att viljan till 

samarbetsrelationer i gruppen möjligtvis inte uppstod.   

Bucic, Roninson och Ramburuth (2010) gjorde en studie där de undersökte relationen mellan 

ledarskap och lärande i ett teamkontext. Flera av deltagarna i studien beskrev att deras ledare 

uppmuntrade teammedlemmarna och att de motiverade dem att uppnå höga nivåer av 

prestation inom deras arbete. Det framkom även i studien att deltagarna ansåg att deras 

teamledare tog hänsyn till de individuella behoven hos varje teammedlem, men även att 

ledaren garanterade att medlemmarna skulle uppnå de förväntningar som förväntades av 

gruppen. En av deltagarna i studien sade följande om sin ledare:  

[He] is easy going, firm and to the point. I think (he) has changed so much 

since I started in the team. Now he allows me to make decisions but he is 

diligent in ensuring that I still utilize proper scientific method, as I tend to 

go off on a tangent so he reels me in occasionally (Bucic et al.2010, Sid 

237). 

Bucic et al. (2010) fick även fram i studien att en av ledarna skapade en lärandeprocess 

genom att målen för teamen var flexibla. Detta innebar att alla teammedlemmarna var 

delaktiga i att forma riktningen för teamet samt att varje teammedlem hade en betydelsefull 

kontroll över hur han eller hon utförde sitt arbete. Där betonades även att veckomöten 

användes för att främja lärande och att dessa möten ansågs som oerhört viktiga för att 

kvarhålla energin inom teamet. Dessa möten ansågs ha fördelar som exempelvis att man lärde 

sig genom att man delade idéer med varandra och lärde sig att hantera uppgifter av varandra.  

4.5.Ledares strategier 

För att förtydliga skiljaktigheterna mellan ledarstilar och ledares strategier i denna studie 

handlar ledarstilar om att som ledare utgå från en viss ledarstil, istället handlar strategier i 

denna studie om att en ledare kan använda flera strategier som kan ingå i olika ledarstilar. Det 

finns därför en koppling mellan dessa två begrepp i studien och ledarstilar kommer även att 

benämnas. Däremot är studien riktad på vilka strategier som används och inte vilka ledarstilar. 

Det handlar om i stil med detta påstående: 

We come back again to challenge a familiar hypothesis – great leaders 

create great companies. The evidence does not support this hypothesis, for 

over a short period of time, strategy and luck seem to matter more (Allio, 

2015, Sid 6). 

Allio (2015) menar här att man behöver vända uppmärksamheten till strategier istället för 

ledarskapsstilar, samt att ett bra ledarskap i slutändan handlar om bra strategier och lite tur. I 
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en artikel av Kaufman (2011) framkommer betydelsen av att man som ledare i sina strategier 

framför ett bra inflytande hos sin arbetsgrupp. Detta då många ledare underskattar fördelen 

med att framgå med ett bra inflytande hos sina arbetsgrupper. Vissa ledare tror att de har de 

rätta svaren och att de inte behöver hjälp från kollegerna, vilket i sin tur kan bidra till negativa 

konsekvenser genom att ledaren blir överdrivet auktoritär. Inflytande innebär kapaciteten eller 

makten hos en person till att producera en effekt hos en annan genom omärkbara eller 

indirekta avseenden, det är förmågan att få en människa att genomföra en handling (ibid). I en 

annan studie av Mulec (2006) intervjuades 17 ledare. Ledarna i denna studie uttryckte i likhet 

med Kaufmans (2011) studie att inflytande var kopplat till positiva aspekter inom ledarrollen 

och utöver inflytande framkom det även att en ledare bör vara en bra coach. En ledare i 

studien menade i relation till detta att hon använde aktiviteter som diskussioner, 

medarbetarutveckling och att hon som ledare delade sina erfarenheter med sin arbetsgrupp. 

Mulec (2006) fick även fram resultat som tydde på att en ledare inte bör se sig själv över 

gruppen, att inte vara överdrivet auktoritär. En ledare i studien menade att hon såg sig själv 

som ett redskap för arbetsgruppen och att hon inte hade någon överdriven makt. Hon ansåg 

vidare att ingen är bättre än någon annan, att man inte ska sätta ledaren över arbetsgruppen 

och att ledarskap innebär att man har en roll att spela tillsammans med gruppen, inte över den.  

 

I en studie av Ylimaki och Jacobson (2013) studerades framgångsrika rektorer på olika skolor. 

Framgångsrika rektorer definierades i denna studie som de rektorer vars skolor utvecklats 

under deras ledarskap. I studien framkom det att rektorerna i sina strategier var analytiska, 

reflekterande, spontana, kreativa och flexibla. Som ledare hade de även förståelse för 

effekterna som deras tankar, emotioner och beteenden hade inom deras förmåga att 

möjliggöra lärande inom organisationen. Ylimaki och Jacobson (2013) fick fram att alla 

rektorerna ansåg att en framgångsrik skola var en kombination av ledarskapsförberedelser och 

erfarenheter, vilket kan kopplas till Mulecs (2006)  deltagares påstående om att en ledare bör 

vara en bra coach och att dela sina erfarenheter. Flera av rektorerna noterade även att deras 

eget ledarskap inkluderat ett lärande av problemlösning som hjälpt dem i deras vardag men 

även inom problem som uppstått inom deras skola. Utöver det framkom det även stöd var en 

strategi som hjälpt ledarna att lättare utveckla sina egna färdigheter och även gruppens 

(Ylimaki & Jacobson, 2013). 

 

Då denna studie till största del fokuserar på strategier inom ledarskap kommer de strategier 

som framkommit i detta stycke att sammanfattas. Det som framkom i den tidigare forskningen 

angående strategier är att man som ledare bör skapa inflytande, vara en bra coach, använda sig 

av olika aktiviteter, dela erfarenheter, inte vara auktoritär, att vara analytisk, reflekterande, 

spontan, kreativ och flexibel. Det framkom även att en ledare bör ha förståelse för hur de i 

sina strategier påverkar lärande inom organisationen, problemlösning och att vara ett stöd.  

5. Teoretisk referensram 

De teorier som kommer användas är Situationsanpassat ledarskap, praktikgemenskaper, 

sociokulturellt lärande, samarbetshälsa med inriktning mot empowerment och intergrative 

model of group development. Alla dessa är användbara i denna studie då de handlar om 
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ledarskap, fungerande grupper, välbefinnande, grupprocesser och lärande. Detta är begrepp 

som är centrala för studien vilket gör teorierna användbara i den analys som kommer göras i 

relation till vilka strategier som anses som pedagogiskt relevanta.  

5.1. Situationsanpassat ledarskap 

Hersey och Blanchard (1996) skapade modellen för situationsanpassat ledarskap och de 

menade att en förståelse för ledarskap och ledarens effektivitet var nödvändig. Detta för att 

förstå hur man motiverade sina anställda, men även en förståelse för att uppnå organisationens 

mål.  

Det finns idag flera versioner av situationsanpassat ledarskap och alla dessa versioner 

innehåller en gemensam kärna. Denna kärna är att det finns ett fokus på att en ledare har 

möjlighet att använda sig av flera olika ledarstilar som alla kan vara effektiva. En ledares 

effektivitet handlar därför om hur bra ledarstilen ”macthar” en viss situation. 

Situationsanpassat ledarskap handlar därför om att som ledare tillämpa rätt verktyg i en viss 

situation (Lima, 2007). Önnevik (2010) tar upp och beskriver fyra olika ledarstilar inom 

situationsanpassat ledarskap så här: 

 Direktstyrning i ledarskapet: Här handlar det om att medarbetarna har ett behov av att 

veta vart de ska vara, när saker ska göras och hur de ska göras. När dessa kunskaper, 

erfarenheter och färdigheter ökar hos medarbetarna kan ledaren istället övergå till en 

mer övertygande ledarstil.  

 Övertygande ledarstil: Här har medarbetarna de kunskaper och färdigheter som gör att 

de kan ifrågasätta ledarens beslut och agerande. Här behöver ledaren istället sälja in 

och argumentera för de beslut och planeringar som kommer gälla för verksamheten. 

Här betonas det att ledaren ska vara tydlig med det som ska genomföras.  

 Samrådande ledarskapet: Denna ledarstil är lämplig att använda när medarbetarnas 

kunskaper och färdigheter utvecklats ytterligare. Ledaren tar fortfarande många beslut 

själv men använder även arbetsgruppens kompetens. Detta för att lösa exempelvis 

arbetsuppgifterna eller för att få gruppen att känna sig delaktig i planering och 

beslutfattning. Här får även medarbetarna fler uppgifter av ledaren som de sköter på 

egen hand. 

 Självstyrande ledarskap (målstyra): Här formar medarbetarna gemensamt med ledaren 

de mål som ska uppnås med arbetet. Därefter tilldelar ledaren de resurser som gruppen 

är i behov av för att uppnå den gemensamma målsättningen. Här krävs det att 

medarbetarna har en god kunskap och att de utvecklats inom sitt arbete för att arbetet 

ska bli effektivt, detta då ledaren låter medarbetarna själva välja vilken väg de ska gå 

för att nå målet. 

Situationsanpassat ledarskaps handlar därför om att det finns många sätt att hantera en 

situation på, men att där oftast är ett sätt som är mer användbart än andra. Bieck (2014) 

nämner också att där inte finns någon rätt ledarskapsstil utan att ledare borde anpassa deras 

stil utifrån situationen de står inför.  
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5.2. Praktikgemenskaper 

Praktikgemenskaper handlar om att olika grupper av människor samlas kring exempelvis en 

gemensam erfarenhet eller verksamhet där de delar sina kunskaper för att utvecklas 

tillsammans (Wenger, 1999). Praktikgemenskaper betraktas som ett socialt lärandessystem 

som sker runt omkring oss i de grupper vi befinner oss i. Wenger (1998) menar att vi alla 

reflekterar över vilka praktikgemenskaper vi tillhör vid tillfället, vilka man tillhört tidigare 

samt vilka man skulle vilja tillhöra senare i framtiden, oavsett vilket medlemskap det skulle 

vara eller hur det skulle se ut.  Deltagandet inom dessa praktikgemenskaper är en aktiv 

process, däremot involveras inte exempelvis en dator i en praktikgemenskap trots att den kan 

vara en del av denna praktik. Processen handlar om att människor tillsammans utför ett 

meningsskapande inom deras praktikgemenskaper (Wenger 2010). I praktikgemenskaper 

benämns även reifikation vilket är ett användbart begrepp för att beskriva vårt engagemang 

med världen. Detta begrepp kan referera både till en process samt dess produkt då det skapar 

våra erfarenheter. Reifikation kan inkludera exempelvis skapande, representation, inkodning, 

uppfattande, tolkande, användande och återanvändande etc. (Wenger, 1998).   

Wenger (2010) tar upp att konceptet av praktikgemenskaper inte existerar genom sig själv, 

istället är det en del av en bredare ram för att tänka om lärande i dess sociala dimensioner. 

Detta innebär därigenom att det inte lägger fokus på hur lärande uppstår i ”huvudet” utan hur 

det sker i relationen mellan människan och världen. Wenger (1998) tar upp tre dimensioner av 

hur praktikgemenskaper skapas och dessa är:  

- Gemensamt engagemang: Praktik finns inte i det abstrakta, det finns för att människor är 

involverade i händelser vars mening är att de förhandlar med varandra. Praktik finns 

därför inte i verktyg eller böcker utan det verkar involvera alla artefakter.  Det tillkommer 

i ett samhälle av människor och deras relationer av gemensamma engagemang där de kan 

göra vad de vill.    

- En gemensam rörelse: Definitionen av en gemensam rörelse är en process och inte en 

stillastående överrensstämmelse, alltså att människorna utför ett meningsskapande av 

praktiken i relation till varandra. Det ger relationer av ansvarsskyldigheter som inte bara 

är tvång eller normer. Det är detta meningsskapande som tar praktiken framåt lika mycket 

som den håller den stabil.  

- Ett delat förråd: Över tiden skapar den gemensamma rörelsen resurser för förmedlande 

mening. Det delade förrådet för praktikgemenskap involverar rutiner, ord, verktyg, sätt att 

göra saker på, berättelser, gester, symboler, handlingar eller konceptet som samhället har 

producerat eller anpassat i kursen för deras existens och som då även blivit en del av deras 

praktik.  

Wenger (1998) menar därför att praktikgemenskaper kan likna ett minisamhälle som 

innehåller gemenskaper av handlingar och erfarenheter.  

5.3.Sociokulturellt lärande 

Inom sociokulturellt lärande anses människan som mycket flexibel och för att vara detta 

måste dess tankevärld, beteende och färdigheter vara ett resultat av sociokulturella 

erfarenheter och inte av genetisk programmering (Säljö, 2013). Man skiljer här mellan två 
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slags redskap och dessa är de som är fysiska respektive språkliga. Fysiska redskap kallas för 

artefakter som innebär att det är tillverkade föremål av människan såsom knivar, hus, 

telefoner och allt vi har omkring oss.  

Inom sociokulturellt lärande benämns även mediering som innebär att människan samspelar 

med externa redskap när hon agerar och varseblir omvärlden. Vygotskij (2000) betonar att 

människor tänker i omvägar genom användningen av dessa redskap. Genom användningen av 

externa redskap och tecken omvandlas våra tankesätt men även det sätt vi arbetar på. Säljö 

(2013) tar upp ett exempel i relation till detta som förtydligar vad Vygorskij menar, nämligen 

att de med miniräknade räknar annorlunda än de som räknar i huvudet eller att en människa 

med en skördetröska skördar säden på ett annat sätt än den som är utan. Man måste därför 

analysera hur våra färdigheter och våra sätt att tänka på är beroende av och samspelar med de 

medierande redskap som vi har tillgång till. I ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att 

redskapen medierar omvärlden för oss i olika aktiviteter. Människor behöver inte på egen 

hand skapa alla erfarenheter utan kan få många förmedlade genom att andra berättar om deras 

erfarenheter. Samtalet har därför alltid varit och kommer alltid att vara den viktigaste arenan 

för lärande (Säljö, 2013).  

Redskapen är de materiella och språkliga respektive intellektuella 

hjälpmedel som människor använder i konkreta praktiker. Vi kan i princip 

inte handla i några situationer utan att använda oss av medierande 

redskap (Säljö, 2013, Sid 29).  

Säljö (2013) betonar att en grundtanke inom sociokulturellt lärande är att vi formas som 

tänkande varelser genom att vi tar till oss sätt att tänka, kommunicera och agera på genom 

interaktion. Människor bör därför enligt sociokulturellt lärande använda sig av kulturella och 

språkliga resurser för att resonera med sig själv, fantisera och föreställa sig omvärlden, alltså 

att vi för inre samtal med oss själva om vad som exempelvis är bra eller hur vi kan lösa ett 

problem. Lärande i ett sociokulturellt perspektiv förstås även som en fråga om hur individer 

approprierar kunskaper och färdigheter som man exponderas för. Appropirerar innebär att 

man lär sig behärska medierade redskap av olika slag inom ramen för institutionaliserade 

praktiker (Säljö, 2013). Lärande ingår därigenom i många olika sammanhang och kan ske på 

många olika sätt, det kan ske i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen. Detta lärande kan då 

ske med mening men oftast sker det omedvetet som en konsekvens av något man är med om. 

Därigenom är en viktig utgångspunkt för förståelsen om lärande att kunskap och lärande är 

situerade. Detta innebär att kunskap och lärande är något som framkommer genom sociala 

praktiker och man kan därför inte förstå hur människor lär sig och utvecklas om man inte tar 

hänsyn till lärandets situerade karaktär. För att förstå lärandets situerade karaktär behöver man 

analysera aktiviteter, alltså hur individen agerar i dessa aktiviteter och vilka erfarenheter som 

de gör (Säljö, 2013). Man kan därför inte fokusera på individen som en isolerad person utan 

istället analysera och försöka förstå hur människor skapar mening i det de är med om i deras 

vardag.  
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5.4.Samarbetshälsa med riktning mot empowerment 

Begreppet samarbetshälsa handlar om hur hälsa och välbefinnande påverkas hos individer i 

relation till teamarbete, det handlar även om den hälsa som krävs för ett intensivt teamarbete 

(Sandberg, 2011).  

Med samarbetshälsa avses de fysiska, psykologiska och sociala 

hälsomässiga resurser som individen utnyttjar vid samarbetet med andra 

människor i arbetet, t.ex. i teamarbete (Sandberg, 2011, Sid 20).  

Individers egen känsla av välbefinnande utgör en viktig del av deras hälsa, det finns ett 

samband mellan starkt samarbete och denna hälsa. Sandberg (2011) förtydligar att frågor om 

hälsa och ohälsa i arbetslivet alltid är lika aktuellt och att hälsa och välbefinnande i relation 

till samarbetet på en arbetsplats är ett exempel på samarbetshälsa. Han är även tydlig med att 

ledarskapet har en stor betydelse på samarbetshälsa i grupper då forskning på ledare som är 

överdrivet auktoritära visat på att en överdriven auktoritet har en betydelsefull påverkan på 

dålig hälsa hos sina anställda.  

Empowerment kan vara något som förbättrar hälsan på arbetsplatser och har som begrepp en 

koppling till individers självständighet. Ett fungerande teamarbete där medlemmarna mår bra 

är därför inte möjligt om medlemmarna inte har en förmåga till emowerment (Sandberg, 

2011).  Ordet empowerment har sitt ursprung i begreppet power och handlar därför om att 

personer eller grupper som befinner sig i maktlösa situationer ska skaffa sig styrkan att 

komma ur denna maktlöshet (Askheim, 2007). Utgångspunkten inom empowerment är att 

stärka individerna och grupperna på ett sätt som ger dem kraft som ändrar på de saker som gör 

att de befinner sig i en svag och maktlös position. Det handlar om att få igång processer och 

aktiviteter som gör att individer kan stärka sin självkontroll, vilket i sin tur gör att människor 

får större självförtroende, bättre självbild, större kunskaper och färdigheter (ibid). Kjellman 

och Tideman (2010) utvecklar att empowerment innefattar makten över personliga val, för att 

förtydliga menar de makt att själv avgöra vilka behov man har, kunna tänka självständigt, 

kunna hantera de resurser som finns samt makt över förändring av de förhållanden man 

befinner sig i. Individer som har ett högt empowerment har en vilja och förmåga av att 

påverka sin egen situation och gruppens villkor (ibid). Empowerment ökar möjligheter till 

fungerande team och när ett team inte har ett fungerande empowerment kan teamets 

självständighet bli inskränkt på ett sätt som kan gör att teamet inte längre är värt namnet 

”team” utan istället fungerar som en mer traditionell regelstyrd arbetsgrupp (Sandberg, 2011).  

5.5.Integrative model of group development (IMGD)  

De flesta människor deltar dagligen i arbetsgrupper och har enligt Wheelan (2013) alltid gjort. 

Wheelan (2005) menar att vissa individer och grupper inte kommer utvecklas medan andra 

kommer göra det, men att majoriteten kommer utvecklas. Teamarbete är även en viktig del för 

att organisationer ska bli framgångsrika. IMGD tar upp fem steg som grupper går igenom för 

att bli framgångsrika samt hur ledare agerar inom dessa steg, dessa är: 

- Steg ett: Tillhörighet och trygghet 

Det som utgör detta steget för grupputvecklingen är mängden av medlemar som förlitar 
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sig på den utpekade ledaren för vägledning och trygghet, att ledarens inflytande spelar stor 

roll (Wheelan, 2005). Gruppmedlemmarna kan här engagera sig i det som kallats 

pseudoarbete, eller flykt, alltså att de kan prata om saker som inte är relevant för uppgiften 

som ska göras (Wheelan, 2013). De vill att ledaren säger till dem vad som ska göras och 

har mer fokus på att bli accepterade av andra än att engagera sig i uppgiften. Som ledare 

bör man därför komma till mötena med en klar och nedskriven agenda, formulera 

gruppens mål tydligt, fatta beslut om det behövs och att tilldela individerna olika uppgifter 

om det behövs (Wheelan, 2013).  

- Steg två: Opposition och konflikt 

Här menar Wheelan (2013) att gruppen försöker frigöra sig från det beroendet som de 

tidigare haft av ledaren, men också att medlemmarna strider sinsemellan om gruppens mål 

och procedur. I detta stadie kan ledarna ha en tendens att öka sin strävan efter att utöva 

makt och inflytande i relation till motståndet de kan uppleva från gruppen. Wheelan 

(2013) menar att en effektiv ledare förväntar sig att deras auktoritet utmanas och att 

gruppmedlemmarna kommer kräva ett större inflytande över gruppens styrning. Här bör 

en ledare svara på dessa utmaningar genom att succesivt ge gruppmedlemmarna större 

inflytande och att låta dem delta i styrningen av gruppens funktioner.  

- Steg 3: Tillit och struktur 

Här skapar gruppen tillit och engagemang om gruppen lyckas ta sig igenom de 

oundvikliga konflikterna som uppstått (Wheelan, 2013). Kommunikationen blir mer 

öppen och uppgiftsorienterad men också att medlemmarna blir mer fokuserade på 

uppgiften än av frågor som makt, status eller inflytande. Som ledare i detta stadium bör 

man få medlemmarna att delta i ledarskapsprocessen, detta då man som ledare inte själv 

kan utföra varenda uppgift. Ledaren kan i detta stadie agera mer som en konsult och ett 

stöd för medlemmarna (ibid). 

- Steg fyra: Arbete och produktivitet 

Här innebär det att gruppens produktivitet och effektivitet är intensivt och att gruppen nu 

är ett högpresterande team (Wheelan, 2013). Målen för detta steg är att få jobbet bra gjort, 

fortsätta vara sammanhängande när det tillkommer en uppgiftsrelaterad konflikt och att 

upprätthålla hög prestation (Wheelan, 2005). Här kan ledaren slappna av mer då 

medlemmarna har tagit sitt ansvar och arbetar aktivt i gruppen. Här är det istället ledaren 

och gruppen som tillsammans deltar i arbetet för att nå målen och för att teamet ska bli 

framgångsrikt (Wheelan, 2013).   

- Steg fem: Avslutning 

De flesta tillfälliga grupperna har ett avslut och även i kontinuerliga grupper kan där vara 

olika avslut som att uppgifter är avslutade, barn lämnar hemmet och medlemmar som 

pensionerar sig och lämnar. Hotande avslut kan ändra strukturen i en grupp och regression 

till ett tidigare steg kan då bli en sannolikhet.  

6. Metod 

Här kommer det presenteras hur studien genomfördes. Först kommer det att redovisas för 

metodval, hur urvalet av informatörer gick tillväga, hur studien genomfördes samt etiska 

tillvägagångssätt och metodkritik. 
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6.1.Metodval 

Denna studie har utgått efter det ontologiska perspektivet då författaren själv haft vissa 

bestämda föreställningar om ämnet som valts men även intervjupersonerna då de alla redan 

har sina tankar och synpunkter angående ämnet. Åsberg (2000) menar att ontologi handlar om 

hur vi uppfattar tillvaron och att vi redan innan undersökningar har vissa bestämda 

föreställningar om tillvarons grundkaraktär som i sin tur utgör den ram av kunskap som 

skapas och framstår som meningsfull. Jag som författare hade sedan tidigare föreställningar 

om vad som formade en bra ledare i relation till deras strategier, vilket skapade bestämda 

föreställningar och uppfattningar angående ämnet, men även intervjupersonerna som är 

erfarna ledare har sina föreställningar och uppfattningar. 

En metod anger enligt Åsberg (2000) de steg längst en väg som man väljer, hur man går 

tillväga. Bjereld, Demker och Hinnfors (2015) betonar även dem att valet av metoden samt 

metoddiskussionen alltid bör vila på metodologiska överväganden och att metodologi innebär 

det tänkande och de principer som ligger till grund för sättet att arbeta på i sin studie. Det 

tillvägagångssätt som valts för denna studie var att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt i 

form av intervjuer för att sedan anlysera dessa i jämförelse med empiri och teori. Bjereld et al. 

(2015) tar upp att metodologin är det tänkande och de principer som ligger till grund för sättet 

att arbeta och att metodologin skapar en brygga mellan vetenskapsteoretiska antaganden och 

val av metod. Studien har även utgått efter en induktiv metod. Induktiv metod innebär att det 

är en erfarenhetsgrundad slutledning, att man utifrån iakttagelser av verkligheten försöker 

komma fram till konsekvenser som allmänna regler. Genom induktiv metod söker man sig till 

en slutsats, men det innebär även att man kan dra förhastade slutsatser som exempelvis att 

något senare bevisar motsatsen (Åsberg, 2000). Studien har studerat syftet och 

forskningsfrågorna i relation till vad pedagogiska ledare har sagt, därigenom har slutsaser 

dragits utifrån vad som framkommit i relation till deras föreställningar samt mina egna.  

6.2.Urval 

Från första början var populationen tänkt att enbart vara rektorer, vilket skulle resulterat i ett 

urval av 5 intervjupersoner. Då rektorerna i största del var fullbokade tills sommaren fick 

detta urval ändras. Istället blev populationen pedagogiska ledare inom 3 olika skolor i södra 

Sverige med arbetsgrupper under sig. Urvalet som användes för studien blev ett tvåstegsurval 

då urvalet behövde vara personer som ansågs ”passande” för studien (Dahmström, 2000). 

Med ”passande” menas att personerna hade en pedagogisk ledartitel samt hade arbetsgrupper 

under sig. Hur tvåstegsurvalet gick till var att 3 olika skolor i södra Sverige valdes ut genom 

att de söktes upp på internet, därefter granskades vilka som ansågs som ledare och hur man 

kunde kontakta dessa. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver tvåstegsurval som att 

man först väljer organisationer för att sedan gå på personnivå, vilket som tidigare nämnt har 

gjorts i studien. Mejlen som skickades ut (Bilaga 1) hade information om författaren av 

studien och en beskrivning om studiens syfte. När de personer som valts ut svarade på mejlet 

bokades det en passande tid att hålla intervjun. Urvalet blev i slutändan en utvecklingschef, en 

utbildningschef och tre rektorer, vilket blev ett urval på sammanlagt 5 pedagogiska ledare. 
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6.3.Genomförande 

För att hitta litteratur som var relevant för studien användes databaserna ABI inform, 

Academic search elite, Emerald och Ebrary. De sökord som användes var leadership, 

strategies, pedagogy, groups, wellbeing och learning. Då syftet handlar om vilka strategier 

ledare använder sig av ansågs ett kvalitativt tillvägagångssätt som mest lämpligt. Bjereld et al. 

(2015) förtydligar att termen ”kvalitet” utgör att forskaren är intresserad av vilka kvaliteter 

eller egenskaper en företeelse har och att kunskapen om dessa kvaliteter och egenskaper 

hjälper oss att förstå företeelsen. Studien ville ta reda på ledarnas egna erfarenheter och 

kunskaper inom deras val av strategier, för att i sin tur få en klarare bild på vilka strategier 

som möjligtvis var lämpliga för att besvara syftet. Det skapades då en intervjuguide utifrån 

syftet och forskningsfrågorna för att kunna lyfta fram de delar som studien skulle undersöka. 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) menar att det är till fördel att ha en del frågeområden 

och typer av frågor nedskrivna för att påminna sig själv om vad man vill ta upp under 

intervjun. Frågorna på intervjuguiden var som tidigare nämnt baserade på syftet och 

forskningsfrågorna, men även på teorierna som användes. Den delades upp i tre olika teman 

vars temanamn blev forskningsfrågorna. Därefter baserades frågorna på de begrepp som lyfts 

fram i syftet, dessa var då strategier, fungerande arbetsgrupper, välbefinnande, grupprocesser 

och lärande. Det sista temat i intervjuguiden baserades på den teoretiska referensram som har 

använts i studien.  

När svar framkommit av intervjupersonerna om att de accepterade att delta i studien 

bestämdes tid och plats. Intervjupersonerna fick själva bestämma platsen som intervjuerna 

skulle hållas på, då Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) nämner att det kan vara känsligt 

att hålla intervjuer utanför deras arbetsplats vilket kan göra att de avböjer erbjudandet. De 

menade att om man väl fått tillstånd till att intervjua en person på deras arbetsplats var det 

sällan att de inte ville ställa upp på en intervju. Bryman (2008) lyfter fram att det finns två 

typer av kvalitativa intervjuer och dessa är semistrukturerade eller ostrukturerade. 

Semistrukturerade innebär att man som intervjuare använder sig av en frågemall och 

ostrukturerad innebär att respondenten har ett större utrymme att utforma sina svar då 

forskaren inte styr dem lika mycket. Semistrukturerad intervju valdes i denna studie för att 

göra intervjufrågorna enkla för intervjupersonerna att svara på, men även för att kunna styra 

frågorna med hjälp av intervjuguiden. Under intervjun kunde även vissa följdfrågor 

framkomma som inte stod med i intervjuguiden, detta om respondenten möjligtvis inte helt 

hade besvarat det område i frågan som behövdes. Med andra ord användes följdfrågorna för 

att fördjupa deras svar ytterligare. En viktig punkt angående intervjuer är enligt Eriksson- 

Zetterquist och Ahrne (2011) att börja intervjun mjukt för att senare när man känner man fått 

bra kontakt prova att ställa lite mer svåra och känsliga frågor. Intervjun började med att 

författaren presenterade sig själv och studien för att skapa ett samtalsämne innan frågorna togs 

till användning. Ur egen erfarenhet kändes det som att intervjupersonerna blev mer 

avslappnade när man inte direkt gick in och startade med frågorna.  

Intervjun tog ungefär en timme och det verktyg som användes för att kunna ”spara” 

intervjuerna var inspelning. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) anser att det är lämpligast 

att inleda intervjun med presentationer av syfte för att därefter be om samtycke för att spela in 
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och detta gjordes under intervjuerna. Det inspelningsverktyg som användes var en 

mobiltelefon, men även papper och penna var tillgängligt under intervjuerna om det skulle 

behövas. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) menar att man bör ha detta tillgängligt även 

om man spelar in, detta om exempelis frågor tillkommer eller om något ohörbart som 

grimaser framkommer som inte kan spelas in.  

6.4.Metodanalys 

Analysen av metoden tog sin start redan i början av studien när syftet och forskningsfrågorna 

valdes ut, detta då författaren redan från start började analysera ämnet och tillvägagångssättet 

för studien (Bjereld et al.2009). Analysen pågick därefter under hela studiens gång för att tills 

sist kunna komma fram till det resultat som framkommit. Däremot kommer analysen här att 

beskrivas från att intervjuerna var färdiga, då det tidigare arbetet har beskrivits utförligt ovan.   

Efter att intervjuerna var klara påbörjades arbete med transkribering. Detta innebär att 

författaren skriver ner sin intervju ordagrant, det vill säga allt som blivit sagt på intervjun 

inklusive intervjufrågorna.  Back och Berterö (2015) menar att transkribering underlättar 

analysarbetet om en bred marginal lämnas på de sidorna man skriver ner texten på, detta för 

att kunna skriva ner egna kommentarer. De menade även att det underlättar om man numrerar 

intervjuerna till olika namn, exempelvis intervju 1 eller A. Intervjuerna skrevs ned i 

Worddokument där alla intervjufrågor beskrevs inklusive de följdfrågor som möjligtvis 

uppstått och varje Worddokument namnsattes med intervjuperson 1,2,3,4 och 5. Detta gjorde 

att det lätt gick att urskilja intervjupersonerna, men även att författaren i efterhand kunde ta en 

extra blick på vad som sades under intervjuerna för att därigenom sortera det som 

framkommit. Rennstam och Wästerfors (2011) betonar att om forskaren lyckats sortera sitt 

material på ett välgrundat sätt har han eller hon skapat en form av ordning för sin analys. 

Denna ordning är därefter intimt förknippad med den teori eller de begrepp som analytikern 

utgår från eller vill arbeta fram.  

När texten väl fanns på papper bearbetades det genom att det lästes igenom ytterligare för att 

få fram teman som skapats utifrån svaren från intervjupersonerna. Dessa teman blev 

exempelvis delaktighet, konflikter, möten, mångfald, kommunikation osv. Back och Berterö 

(2015) förtydligade att man i början av analysen kan ha flera olika teman, upp till 20-30 

stycken, och att det kan se ut som att dessa teman inte hör ihop. När dessa teman hade 

färdigställts börjades en analys av att sortera dem in i kluster, alltså att sortera in dem i mindre 

områden. Därefter kontrollerades intervjuerna och de kluster som framkommit ytterligare för 

att tills sist hitta de teman som var användbara för resultatdelen. Det innebär att några teman 

som uppstått tidigare fick uteslutas då de inte ansågs relevanta utifrån forskningsfrågorna. 

Detta är något även Back och Berterö (2015) betonar, att besluten om vilka teman som ska 

behållas och vilka som överges påverkas av forskningsfrågorna.  

En annan viktig fråga att ta ställning till i sin analys är enligt Fejes och Thornberg (2015) hur 

man tänker förhålla sig till teorin. I analysen av intervjumaterialet försökte författaren att 

delvis analysera data öppet och fördomsfritt. För att förtydliga detta analyserades 

intervjupersonernas svar inom de två första delarna av intervjuguiden genom att teorierna 

lades åt sidan. Fejes och Thornberg (2015) menar att man då riktar in sig på att identifiera 
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mönster och att utveckla teman, begrepp eller kategorier som bygger på de data man har. När 

den sista delen analyserades tolkades den data som fanns med hjälp av de teoretiska 

perspektiv och begrepp som valts för att kunna besvara den sista forskningsfrågan. Denna 

handlade om vilka strategier som ansågs som pedagogiskt relevanta i relation till teorierna 

utifrån en analys av ledarnas val av strategier. Svensson (2011) betonar att teorier är 

betydelsefulla i empirisk samhällsvetenskaplig forskning då de vägleder och begränsar de sätt 

på vilka vi upplever och förstår världen, likaså menar Fejes och Thornberg (2015) att de utgör 

forskarens ”glasögon” och tolkningsverktyg. De förtydligade även att det är möjligt att röra 

sig fritt mellan positionerna av att i första analysfasen lägga teorierna åt sidan för att sedan i 

andra analysfasen relatera och analysera resultatet med hjälp av teori som analysverktyg, 

vilket har gjorts i analysen av resultatet i denna studie.  

I slutet av analysen bildades de teman som formade resultatet för studien utefter det 

tillväggsgångssätt som beskrivits här ovan, vilka dessa blev framkommer senare i 

resultatdelen.  

6.5.Etiska ställningstaganden 

En del av forskarrollen i intervjusituationer handlar om etiska aspekter som att vara human, 

sensitiv, empatisk och förstående. Men den mer övergripande etiska frågan handlar om hur 

forskningsprojektet ska legitimeras, samt vilka konsekvenser det har för de som är 

involverade (Öberg, 2011).  De grundläggande individsskyddskravet finns i fyra allmänna 

huvudkrav på forskingen (vetenskapsrådet, 2002) och det är dessa fyra som kommer beskrivas 

här nedan, alltså hur tillvägagångssättet varit för att uppfylla dessa i studien.  

6.5.1. Informationskravet 

Vetenskapsrådet (2002) menar att man här ska informera deltagarna om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Man ska informera om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. I mejlet (se bilaga 1) som 

skickades ut var det framfört i meddelandet att deltagandet var frivilligt och att det var 

frivilligt att svara på frågorna. Även under intervjuerna informerades det om att 

intervjupersonerna inte behövde svara om de inte ville eller kunde. Öberg (2011) betonar att 

samtycke är en etisk grundsten i all forskning och att det just handlar om ett ömsesidigt 

förtroende och att deltagandet ska vara frivilligt under hela forskningsprocessen. Som tidigare 

nämnt informerades intervjupersonerna om studiens syfte, detta för att de skulle känna efter 

om de ville delta i studien men även för att ge dem chansen till att undvika att svara på frågor 

som kanske varit känsliga. 

6.5.2. Samtyckeskravet 

Här innebär det att deltagarna själva får besluta om sin medverkan i studien, att man som 

forskare ska inhämta deltagarens samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Därför användes som 

tidigare nämnt mejl när intervjupersonerna skulle kontaktas. I mejlet (Se bilaga 1) 

förtydligades det att intervjupersonerna själva fick höra av sig om de var intresserade av att 

delta i studien, mejlet var på sätt och viss endast en inbjudan till studien. Genom att ha fått 

svar av intresse från personerna fick forskaren deltagarens samtycke att medverka.  



 22 
 

6.5.3. Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet handlar om att de deltagare som är med i en undersökning inte ska 

utsättas för att avslöjas till obehöriga som tar del av studien (Vetenskapsrådet, 2002). Det har 

ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Det informerades i mejlet och 

under intervjun att deltagarna skulle vara anonyma i studien, vilket även Öberg (2011) 

betonar är en viktig etisk aspekt. Studien hade inga planer på att identifiera någon av 

intervjupersonerna då de delat med sig av sina unika erfarenheter och åsikter angående det 

ämnet som studerats. 

6.5.4. Nyttjandekravet 

Här innebär det att de uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta framgick inte i mejlet till deltagarna 

utan togs istället upp under intervjuerna. Det framkom då att deras svar endast skulle 

användas i studien och inte någon annanstans.  

6.6.Metodkritik 

Den kritik som tydligast kunde lyftas fram i denna studie är att en pilotstudie borde ha 

genomförts på intervjuguiden innan den sattes i bruk med intervjupersonerna. Under de första 

intervjuerna blev det tydligt att vissa frågor ställdes på ett sätt som intervjupersonerna kunde 

svara ”ja eller nej” på, vilket resulterade i att en del följdfrågor fick ställas för att de skulle 

besvaras på det sätt som eftersträvades. Pilotstudie innebär att man som forskare provar sin 

intervjuguide innan man använder den på de ”riktiga” intervjupersonerna, detta för att se om 

de fungerar för den text man vill arbeta med (Boréus, 2011). En pilotstudie hade därför varit 

till fördel för att får chansen till att redan innan intervjuerna ändra de frågor som borde 

utvecklats ytterligare. En annan metodkritik är att det kunde varit till fördel att ha valt ledare 

med liknande titlar, exempelvis enbart rektorer. Detta var tanken från första början men fick 

som tidigare nämnt ändras på grund av tidsbristen och då många rektorer hade fulla scheman 

fram till sommaren. Genom att ha haft ledare med liknande titlar hade studien möjligtvis 

kunnat vara mer trovärdig då studien kanske kunnat övertyga läsaren mer inom resultatet. För 

att förtydliga hade studiens resultat kanske varit mer trovärdigt om resultatet var baserat på 

ledare med likande ”roller”. Däremot finns där ett sätt för att göra kvalitativa studier 

trovärdiga trots dessa, genom att använda sig av triangulering. Det innebär att man genom en 

kombination av olika metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskare studerar ett 

och samma fenomen. Detta för att fånga in fenomenet och komma fram till en mer ”korrekt”, 

objektiv eller sann beskrivning i jämförelse med om endast en metod använts (Svensson & 

Ahrne, 2011). Studien har använt den tidigare nämnda kombinationen i relation till ledares 

strategier, vilket kan ha ökat trovärdigheten trots att det blev pedagogiska ledare med olika 

”titlar” istället för rektorer.  

Inom kvalitativa studier talar man om trovärdigheten men även generaliserbarheten. Fejes och 

Thornberg (2015) menar att generalisering endast kan göras om personerna eller de sociala 

händelserna i studien utgör ett stickprov som är representativt för hela populationen som 

studien ska uttala sig till. Det kan delvis ha varit till en fördel att ha valt rektorer för studien 

då den utgick från pedagogiska ledare och att urvalet haft samma titel. Däremot behöver 
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generaliserbarheten inte ha påverkats i studien då de ledare som intervjuades hade en 

pedagogisk inriktning då de alla arbetade på en skola och hade arbetsgrupper under sig.  

7. Resultat 

Här kommer resultatet att presenteras i olika teman för att besvara syftet och 

forskningsfrågorna. Under varje tema kommer även en kort sammanfattning att presenteras 

för att lyfta fram de strategier som framkom i studiens resultat. 

7.1.Ledarnas syn på en fungerande arbetsgrupp 

Det resultat som tydligt framkom i studien angående ledarnas synpunkter på fungerande 

arbetsgrupper var delaktigheten. Alla intervjupersoner ansåg delaktigheten som en central 

punkt för fungerande arbetsgrupperna. Utöver delaktigheten betonades det även att en 

fungerande arbetsgrupp var ärliga och att de kunde framföra sina tankar fritt.  

- En bra arbetsgrupp är där jag har delaktighet och ärlighet. Det gäller att öppna 

upp så att man kan dels lämna ifrån sig tillräckligt mycket av beslutsunderlaget 

så att man kan få en delaktighet och också en öppen atmosfär som gör att man 

faktiskt vet om att det är okej att tycka och tänka vad man vill- Intervjuperson 1. 

Intervjuperson 2 ansåg att en fungerande arbetsgrupp skulle våga framföra sina synpunkter 

trots att de kanske inte alltid var positiva, för att därefter ta en diskussion kring det. 

Intervjuperson 5 var den ledare som i sin åsikt om fungerande arbetsgrupper stack ut. 

Fungerande arbetsgrupper bör enligt henne ha mångfald, att det finns flera olika 

personligheter och personlighetsdrag i gruppen.  

Det behövs alla sorter i ett arbetslag, har man bara ett arbetslag med 

massa arbetsmyror händer det inte så mycket i utvecklingen. Jag anser 

därför att mångfalden är nödvändig- Intervjuperson 5. 

Hon framförde att där fanns dem som var drivande, vilket innebar de som satte igång många 

projekt och som visste alla nya saker, de som jobbade på som hon kallade för 

”arbetsmyrorna”, tills sist fanns dem som var lite slöare i arbetstempot som brukade städa upp 

efter de som sprang längst fram.  

Sammanfattningsvis: Här framkom det att en fungerande arbetsgrupp var delaktiga och detta 

var centralt, men även att ärlighet skapades hos gruppmedlemmarna. Det handlade om att 

arbetsgruppen skulle vara så pass ärliga till varandra att de kunde framföra sina synpunkter 

även om de kanske var negativa. Det fanns däremot de ledare som ansåg mångfald som en 

central punkt för fungerande arbetsgrupper. 

7.2.Ledarnas strategier för fungerande arbetsgrupper 

I tidigare stycke presenterades resultatet för vad ledarna ansåg som fungerande arbetsgrupper 

där det framkom mycket fokus på delaktighet och ärlighet. När det gäller ledarnas strategier 

för att skapa denna fungerande arbetsgrupp framkom det att ledare inte bör försöka stå över 
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arbetsgruppen och vara överdrivet auktoritär, strategin handlade istället om att vara en del av 

gruppen. Intervjuperson 1 menade att han aldrig började med att själv säga vad han tyckte 

eller tänkte, istället lät han arbetsgruppen säga sina synpunkter innan han nämnde sina egna. 

Intervjuperson 2 förtydligade att han i exempelvis möten försökte få alla delaktiga i samtalen 

för att tona ner synsättet av ”Ledare med överdriven auktoritet och medarbetare”. Ledare bör 

enligt honom se alla som en grupp och att alla är på arbetsplatsen för att tillsammans uppfylla 

vissa mål, även om deras arbetsuppgifter kan vara olika. 

Då merparten av intervjupersonerna som tidigare nämnt ansåg ärlighet som en viktig punkt 

för fungerande grupper var det även en strategi för dem. I relation till ärlighet framkom även 

vikten av att som ledare kunna se sina brister. Intervjuperson 5 tog upp att hon var ärligt och 

ödmjuk till sin arbetsgrupp men också att ledare bör vara medveten om att man inte kan allt.   

För det första så är jag ärlig och för det andra så visar jag att jag inte kan 

allt, man måste vara ödmjuk. Vi diskuterar mycket och i med man 

diskuterar och att man frågar om råd och hjälp så litar de på mig. De ser 

ju också efter ett tag att det går att lita på mig, de gjorde det inte från 

början och inte när de kom som ny för de känner inte mig- Intervjuperson 

5. 

Att kunna se sina brister som ledare var även något som resterande intervjupersoner var enade 

om. De ansåg alla att man aldrig kan vara den som har bäst kunskap inom alla områden, 

istället behöver man ta hjälp av varandra och som ledare vara reflekterande i sina strategier 

för fungerande arbetsgrupper. Det som en ledare kunde anse se bra ut på papper fungerade 

kanske inte i verkligheten. Intervjupersonerna ansåg att de inte kan vara medvetna om dessa 

problem utan hjälp från sin arbetsgrupp, eller om de inte är reflekterande i sin strategi. Med 

reflekterande innebar det att ledaren hade någon medvetenhet eller eftertänksamhet angående 

sina egna kunskaper och brister.  

Känner jag att jag inte kan lösa en viss sak utan känner någon annan är 

bättre så handlar det inte om prestige från min sida, det finns alltid någon 

som är bättre än mig på något annat- Intervjuperson 2. 

Det framkom även att man som ledare bör hjälpa arbetslaget i uppgifter som kanske inte alltid 

är ledarens. Där förekom ett konkret exempel från intervjuperson 4 där det varit en grupp som 

hade i uppgift att packa upp miniräknare. Ledaren frågade då om gruppen ville ha hjälp då 

hon hade tid över. Detta hjälpmedel ansåg intervjupersonerna vara en strategi i form av stöd 

till sin arbetsgrupp.  

Sammanfattningsvis: Strategier som att vara en del av gruppen, ärlighet, se sina brister, vara 

reflekterande och att vara ett stöd var de som användes för fungerande arbetsgrupper. 

7.3.Ledarnas strategier för välbefinnande arbetsgrupper 

Aktiviteter av olika slag var strategier som användes för att skapa trygghet och välbefinnande 

hos arbetsgrupperna. Intervjuperson 3 använde återkommande informella möten samt att 
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arbetsgruppen gick på kurser tillsammans. Intervjuperson 1 åkte några gånger om året med sin 

arbetsgrupp på exempelvis dagskonferenser vilket gav en chans att tillsammans diskutera 

andra saker som kanske inte alltid var arbetsrelaterade. 

Jag tror att lär man känna varandra litegrann så är det också lättare att 

hjälpas åt i det faktiska arbetet. Aktiviteter kan vara en fördel när det 

gäller att skapa en trygghet och känsla av välbefinnande i gruppen då de 

får chansen att lära känna varandra bättre och må bra med varandra- 

Intervjuperson 1. 

Intervjuperson 2 använde aktiviteter i form av samarbetsövningar. Han menade att detta 

bidrog till välbefinnande genom att man skapade egenskaper som man senare kunde ha nytta 

av i verksamheten. 

Nu har jag varit ledare för dessa sedan 1 år tillbaka så vi har inte hunnit 

ha så mycket, men olika aktiviteter ser jag som en jätte bra 

samarbetsövning, exempelvis att man delar upp de olika grupperna så att 

en av varje arbetsgrupp sitter i olika diskussionsgrupper- Intervjuperson 

2. 

Det framkom även strategier i form av samarbete i arbetsgrupperna, detta för att skapa 

självständiga arbetsgrupper. Med självständiga arbetsgrupper menade intervjupersonerna att 

ledare bör eftersträva självgående arbetsgrupper som hade en känsla av att de klarade av de 

uppgifter som lades på dem.  

En annan strategi som även användes tydligt var att som ledare vara flexibel i hur man 

bemötte sin arbetsgrupp. Detta handlade om att ta hänsyn till arbetsgruppens privata bitar, 

exempelvis deras mående på och utanför arbetsplatsen. Den som inte höll med om detta var 

däremot intervjuperson 5 som menade att man inte kunde komma till arbetet med sina 

personliga problem. Intervjuperson 4 förtydligade i sin strategi om att vara flexibel att hon 

trodde på öppenhet. Hon tyckte att en ledare dagligen borde gå förbi sin arbetsgrupp samt att 

ledare och arbetsgrupp pratade med varandra dagligen, både angående privata saker samt det 

som var jobbrelaterat. Intervjuperson 2 förtydligade även denna strategi genom att även han 

ansåg det viktigt att ta hänsyn till arbetsgruppens privata bitar för att skapa välbefinnande. 

Han menade att varje person fick sätta en gräns för hur öppen man ville vara men att man blir 

en arbetsgrupp som mår bra om man känner och trivs med varandra.  

Sammanfattningsvis: Strategierna för en välbefinnande arbetsgrupp visade sig tydligast inom 

aktiviteter och samarbete. Det var enligt dem dessa strategier som fick arbetsgruppen att lära 

känna varandra och att må bra med varandra, men också att det skapa självständiga 

arbetsgrupper. Det framkom även andra strategier i form av att vara flexibel i bemötandet av 

arbetsgruppen. 
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7.4.Ledarnas strategier för fungerande grupprocesser och lärande 

När det kom till att skapa fungerande grupprocesser och lärande var alla intervjupersonerna 

eniga om att det kunde vara till fördel att ha arbetsgruppens förtroende men även att gruppen 

skulle lära sig tillsammans. De strategier som tydligt framkom som viktiga för detta var att 

man som ledare har ett bra inflytande, exempelvis att vara ett gott föredöme för sin 

arbetsgrupp, men även att dela erfarenheter med varandra.  

Att lita på någon och få förtroende och tillit är att man lever som man lär, 

alltså att man är ett gott föredöme. Man kommer till arbetet, man är social 

och hälsar och försöker vara trevligt, att se efter varandra, det är jätte 

viktigt. Jag försöker att vara ett gott föredöme och det är en strategi - 

Intervjuperson 1.  

Allt lärande handlar om att se och lyssna på varandra också. När vi delar 

med oss av våra egenskaper kan vår organisation utvecklas till det bättre. 

Jag tror inte på att lära sig på egen hand. Jag tror på att grupper jobbar 

bättre när de får chansen att dela med sig av sina erfarenheter- 

Intervjuperson 2. 

Det visade sig även att intervjupersonerna till största del litade på sin arbetsgrupp samt 

lämnade över mycket ansvar på dem. Här framkom en annan viktig strategi för att skapa 

grupprocesser och lärande, nämligen att ledaren agerade som en form av coach för 

arbetsgruppen snarare än någon som direkt dirigerade vad som skulle göras. Intervjuperson 3 

försöker fördela vissa arbetsuppgifter och uppdrag jämt för att alla skulle få prova att ta 

ansvar, detta då hon ansåg att ansvar skapade en trygghet mellan arbetsgruppens medlemmar. 

Intervjuperson 5 benämnde att hon strävade efter en självgående grupp men betonade även att 

när det var viktiga beslut som kunde orsaka konflikter gick hon in och styrde upp. 

När det då gällde att ta beslut var alla tydliga med att strategin angående delaktighet ännu en 

gång var viktig, men även strategin i form av tydlighet. Ledaren själv får ta beslut när det 

behövs då arbetsgruppen inte kan bestämma allt själva, däremot menade intervjupersonerna 

att det då gäller det att vara tydlig och förklara varför. Däremot var det centralt att 

intervjupersonerna i de flesta fall ville att arbetsgruppen skulle vara delaktig i beslut.   

Intervjuperson 1 menade att individer inom en arbetsgrupp har olika kompetenser och 

erfarenheter vilket behövdes för att en ledare skulle kunna fatta ett bra beslut. Alla 

intervjupersonerna ansåg att en ledare bör ha en strategi som accepterar att få in allas 

synpunkter för att skapa fungerande grupprocesser och lärande, det vill säga att vara analytisk. 

Strategin för att vara analytisk innebar att ta hänsyn till och att värdera arbetsgruppens 

synpunkter, detta var således en viktig strategi för intervjupersonerna inom detta område. 

Intervjuperson 4 menade att det oftast var arbetsgruppen som skulle genomföra det som 

beslutats och därför bör man som ledare ta hänsyn till arbetsgruppens synpunkter, detta för att 

undvika problem och därtill även konflikter. 
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Inom strategier för konflikt- och problemlösning framkom det att intervjupersonerna och 

deras arbetsgrupper hade grundläggande styrdokument om normer och värde. Dessa ansågs 

som ett hjälpmedel för ledarna i hur arbetsgruppen bemötte varandra. Alla intervjupersonerna 

menade även att dessa styrdokument ständigt diskuterades och att detta var viktigt för att 

arbetsgruppen inte skulle tappa fokusen på vad som gällde. Intervjuperson 1 förtydligade att 

diskussioner om målsättningar och hur man ska nå dem var en viktig strategi för att hålla 

arbetsgruppen i en fungerande grupprocess. Detta var också till fördel för att de tillsammans 

skulle lära sig hur man arbetade mot målet på ett korrekt sätt.  

Det är mycket diskussioner och där är vi inte alltid överens men man får 

hitta en minsta gemensamma nämnare där jag anser att det här det är vårt 

uppdrag och det ska vi gemensamt att försöka och uppnå så fort som 

möjligt. Eller så bra som möjligt, det beror på vad det är för någonting- 

Intervjuperson 1.   

Intervjupersonerna ansåg även att man löser problemen som en grupp och inte enbart som 

ledare. Det framkom att de var tydliga med att lyssna på sin arbetsgrupp och även att fråga 

arbetsgruppen om deras mående, detta då det enligt intervjupersonerna var en viktig strategi 

för att märka av problem. Detta gjorde att strategin om att vara flexibel även här var central 

och ansågs som viktig för fungerande grupprocesser och lärande.   

Sammanfattningsvis: Strategier för fungerande grupprocesser och lärande involverade viktiga 

strategier som ett bra inflytande, delade erfarenheter, analytisk, vara en coach, tydlighet, 

delaktighet och att vara flexibel. 

7.5.Pedagogiskt relevanta strategier  

Utifrån det sista temat i intervjuguiden och sista forskningsfrågan i studien har en analys av 

ledarnas val av strategier gjorts, detta i relation till de teorier som tidigare benämnts. 

Alla intervjupersonerna var tydliga med att man aldrig kunde använda sig av en och samma 

strategi i alla situationer. Detta hänvisade till strategin om att vara reflekterande i sina 

strategier för fungerande arbetsgrupper. Intervjuperson 5 menade att det var en självklarhet att 

ha olika strategier beroende på vilken situation arbetsgruppen befann sig i. Ledarnas strategi 

om att vara flexibel var på så sätt pedagogisk relevant då strategin tydligt kunde kopplas till 

vad som tidigare nämns angående situationsanpassat ledarskap (Se 4.1.), nämligen att det 

finns många sätt att hantera en situation på men oftast ett sätt som är mer användbart än andra. 

Utöver detta har det även tidigare i resultatdelen framkommit strategier för samarbete och 

delaktighet, vilket även hade en tydlig koppling till situationsanpassat ledarskap och ansågs 

som pedagogiskt relevanta strategier. Detta då strategierna hade en koppling till de olika 

ledarstilar som tagits upp inom situationsanpassat ledarskap. 

Utöver att ledarnas strategier hade kopplingar till situationsanpassat ledarskap var även 

praktikgemenskaper och sociokulturellt lärande tydligt. Delaktighet, samarbete och att dela 

erfarenheter var strategier som betonades av intervjupersonerna. Dessa strategier ansågs ha en 

pedagogisk relevans i relation till dessa teorier då de tydde på att vi samlades i en grupp med 
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gemensamma erfarenheter samt att människor samspelade med sin omgivning (Se, 5.2 och 

5.3). Alla ledarna ansåg i sina val av strategier att man som ledare och arbetsgrupp lärde sig 

och utvecklades genom och i relation till varandra.  

Det jag ser här så är det en lärande organisation, det jag ser är lärande 

sker när de går fram och förmedlar ny kunskap till varandra eller nya 

erfarenheter. De förmedlar nya saker om de exempelvis varit med om en 

ny utbildning eller ett svårt fall och de har egna arbetsmöten och inte 

enbart de jag kallar till- Intervjuperson 3.  

Utöver delandet av erfarenheter framkom även strategier som att vara analytisk och 

reflekterande. Dessa strategier kunde alla ha en pedagogisk relevans i relation till situerat 

lärande som ingick i sociokulturellt lärande (Se 4.3.). Detta då ledarna ansåg det viktigt att 

förstå sin arbetsgrupps utveckling som helhet och inte individen som en isolerad person, 

vilket även betonades angående situerat lärande.   

I samband med ovanstående angående ledarnas strategier för delade erfarenheter och 

delaktighet kunde den pedagogiska relevansen styrkas ännu mer i relation till samarbetshälsa 

med riktning mot empowerment. Det framkom att ledarna ansåg att grupperna utvecklades 

genom att dela sina erfarenheter, men också att denna utveckling enligt dem skapade en grupp 

som klarade av mer och mådde bra  

Jag tror att grupper får bättre grupprocesser och lärande om man delar 

erfarenheter med varandra, annars är risken att det inte blir någon grupp. 

Då kanske man är individualister som sitter på samma ställe men inte är 

en fungerande grupp, vilket kanske skapar konflikter och personerna mår 

dåligt av att vara i gruppen- Intervjuperson 4. 

Intervjuperson 4 betonade i detta citat att man bör dela erfarenheter för att arbeta som grupp 

och inte som enskild individ, detta kunde man tydligt se koppling till i det som tidigare 

beskrevs angående empowement i den teoretiska referensramen, nämligen:  

Empowerment ökar möjligheter till fungerande team och när ett team inte 

har ett fungerande empowerment kan teamets självständighet bli inskränkt 

på ett sätt som kan gör att teamet inte längre är värt namnet ”team” utan 

istället fungerar som en mer traditionell regelstyrd arbetsgrupp- Sida 12 i 

rapporten. 

Även de tidigare nämna strategierna angående aktiviteter och samarbete hade en pedagogisk 

relevans i relation till samarbetshälsa med riktning mot empowerment. Det betonades 

nämligen i denna teori att det fanns ett samband mellan samarbete och välbefinnande vilket 

skapar en pedagogisk relevans till strategierna. 

När det gäller pedagogiskt relevanta strategier för IMGD fanns där tydliga kopplingar då 

strategier som inflytande, tydlighet, lämna över ansvar, vara en coach, stöd och delaktighet 
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benämndes. Alla dessa strategier hade en pedagogisk relevans för IMGD då de alla 

benämndes inom de fyra stegen för att grupper skulle bli framgångsrika (Se 4.5.).  

Sammanfattningsvis: Utifrån det sista temat i intervjuguiden och sista forskningsfrågan i 

studien framkom det tydliga kopplingar av ledarnas val av strategier i relation till den teori 

som använts. Där fanns ett antal strategier hos ledarna som visade sig pedagogiskt relevanta i 

relation till den teoretiska referensramen.  

8. Diskussion 

När det gäller strategierna som framkom i denna studie visade det sig att intervjupersonerna 

har ett tankesätt som omfattar arbetsgruppernas grupprocesser och lärande men även deras 

välbefinnande. Det som framkomit i resultatdelen kommer nu att vidare diskuteras i 

diskussionsdelen i relation till den tidigare forskningen men även ytterligare till den teoretiska 

referensramen. För att förtydliga anledningen till att teorierna diskuteras för sig beror på den 

sista forskningsfrågan i studien som är; Vilka strategier anses som pedagogiskt relevanta i 

relation till teorierna utifrån en analys av ledarnas val av strategier? 

8.1.Resultatet i relation till tidigare forskning 

8.1.1. Ledarnas strategier i relation till arbetsgruppens utveckling 

Ledarskap handlar som tidigare nämnt om att en ledare lär sig genom andras erfarenheter 

istället för enbart ens egna (Rao, 2013). Att dela erfarenheter var något som tydligt framkom 

inom intervjupersonernas strategier för deras ledarskap, men även att ledarna ansåg detta som 

en bidragande faktor till att arbetsgrupperna tillsammans lärde sig och utvecklades. Detta kan 

styrkas med Wheelans, (2005) anseende om att den sociala strukturen mellan medlemmar i 

grupper är viktigt för att skapa fungerande grupprocesser. Att dela erfarenheter kan även 

kopplas till välbefinnande, detta då Sandberg (2011) som tidigare nämnt betonar att relationer 

mellan kollegor på en arbetsplats utgör en stark påverkan på den egna hälsan och 

välbefinnandet. Om ledare inte förstår vikten av att man utvecklas och lär sig tillsammans 

genom att dela erfarenheter kan det ur egen synpunkt uppstå problem genom att 

arbetsgruppen inte känner förtroende för sin ledare, även att de mår dåligt inom gruppen och 

på arbetet. Då studien utfördes på pedagogiska ledare var det möjligtvis en självklarhet att 

delade erfarenheter var viktigt då det är ett centralt ämne inom pedagogiken. Däremot borde 

det även lyftas fram och vara lika självklart hos andra ledare för att inte tappa relationen och 

utvecklingen mellan ledare och arbetsgrupp. Detta påstående kan styrkas genom att delandet 

av erfarenheter i flera studier visade sig vara en positiv faktor för att ledare skulle bli 

framgångsrika i relation till deras arbetsgrupper (Mulecs, 2006; Ylimaki & Jacobson, 2013). 

Som tidigare nämnt (se metodkritiken 6.6.) kunde det varit till fördel att ha valt ledare med 

liknande titlar inom studien, exempelvis enbart rektorer. Detta hade kunnat göra studien mer 

trovärdig samt lyft fram vikten av att som ledare och medarbetare dela erfarenheter ytterligare 

då ledarna haft samma ”titel”. Däremot behöver inte denna studie vara mindre trovärdig då 

triangulering använts. Detta innebär som tidigare nämnt i metodkritiken (se 6.6.) att man 

genom en kombination av olika metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskare 
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studerar ett och samma fenomen för att därefter fånga in fenomenet på ett ”korrekt” sätt 

(Svensson & Ahrne, 2011). 

Även strategin angående diskussioner om mål lyftes fram tydligt i relation till grupprocesser 

och lärande. En av ledarna betonade att han ville komma fram till den minsta gemensamma 

nämnaren i relation till arbetsgruppen, detta genom diskussioner av mål för att få med allas 

åsikter. Detta kan tydligt kopplas till Bucic et al. (2010) angående att ledarna i hans studie 

skapade en lärandeprocess genom att målen i teamen var flexibla. Genom att målen var 

flexibla samt att varje teammedlem hade någon form av kontroll över hur de utförde sitt 

arbete skapades lärandeprocesser. Detta kan därför belysa vikten av att i sina strategier som 

ledare ständigt ha diskussioner angående mål med arbetsgruppen och inte enbart diskutera 

dessa med sig själv som ledare. Detta för att inte skapa problem där arbetsgruppen känner sig 

påtvingade målen men även för att skapa och kvarhålla en god grupprocess och lärande 

genom att ledaren och arbetsgruppen utvecklas tillsammans i en positiv riktning. 

8.1.2. Ledarnas strategier i relation till arbetsguppens välbefinnande 

Sandberg (2011) la även fram vikten av skapa ett bra arbetsklimat samt att ett dåligt 

arbetsklimat kan påverka arbetsgruppens hälsa och välbefinnande. Det som framkom i denna 

studie är bland annat att ärlighet och olika sorters aktiviteter användes som strategier. Dessa 

strategier kan någorlunda kopplas till ett bra arbetsklimat då intervjupersonerna använde dessa 

för att arbetsgruppen skulle kunna framföra sina synpunkter fritt, även om de var negativa. 

Aktiviteterna innefattade samarbetsövningar, möten och konferenser som betonades vara till 

fördel för att skapa trygghet och välbefinnande i arbetsgrupperna. Att ha en välbefinnande 

grupp är inte bara en fördel för arbetsgruppen utan även för ledaren då det kan leda till högre 

moral och lojalitet (Kossek et al. 2012). Det kan finnas verksamheter där ledare glömmer bort 

grupperna, alltså att de enbart följer upp hur arbetet har gått i exempelvis det produktiva men 

inte hur det gått mellan gruppen i sig och hur deras hälsa upplevs i relation till arbetet. 

Sandberg (2011) tog upp en koppling till detta påstående då han betonade att ett dåligt 

arbetsklimat som pågår under en längre tid kan påverka välbefinnandet hos individerna, men 

även att resultatet blir sämre. Om en verksamhet inte har ett fungerande arbete kanske man 

inte bör fokusera på att anställa fler för att ”öka produktionen” och därigenom glömma bort 

sina arbetsgrupper, istället bör ledare lägga fokus på sina strategier med kopplingar till hälsan 

i form av välbefinnandet hos arbetsgrupperna, detta för att därigenom skapa ett bättre arbete 

med bättre resultat. Vikten av arbetsklimat är ett av områdena där studien kunnat göras 

annorlunda, detta genom att ha använt en pilotstudie innan intervjuguiden sattes i bruk hos 

intervjupersonerna (Se metodkritiken 6.6). Ett pilottest av intervjuguiden hade kunnat styrka 

studiens resultat då det blivit tydligare vilka frågor som behövdes justeras tidigare under 

studiens gång, vilket även Boréus (2011) benämner. Ett pilottest hade möjligtvis kunnat göra 

det möjligt att styrka områden som exempelvis arbetsklimat inom resultatdelen för att i sin tur 

kunnat styrka betydelsen av det ytterligare här i diskussionsdelen.  

För att inte glömma bort gruppen kan även strategier som samarbete, vara analytisk och att 

vara flexibel anses som en fördel att tänka på som ledare, vilket även betonades av 

intervjupersonerna. I resultatdelen visade det sig att dessa strategier bidrog till olika aspekter 

inom arbetsgruppen. Att vara flexibel i sitt bemötande av arbetsgrupperna gjorde att 
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intervjupersonerna kunde ta hänsyn till individernas privata områden och inte enbart det som 

var arbetsrelaterat. Att vara analytisk bidrog till att arbetet fungerade bättre då man tog hänsyn 

till arbetsgruppens synpunkter medan samarbete kunde bidra till självständiga grupper. Det 

som framkommit i studien är att alla dessa strategier bör vara i åtanke för att inte glömma bort 

gruppernas utveckling samt deras välbefinnande. Detta i relation till Bucic et al (2010) som 

tog upp att man lär sig genom varandra och att aktiviteter, vilket var möten inom hans studie, 

främjade lärande och höll kvar energin inom teamet. I hans studie visade det sig att man i 

dessa möten lärde sig genom att dela idéer med varandra. Om en ledare i sina strategier inte 

värderar att ha aktiviteter av någon form, vara flexibel, samarbete eller ärlighet kanske det 

resulterar i att tryggheten inte skapas mellan arbetsgruppen. Detta kan i sin tur påverka 

välbefinnandet och orken till att utföra arbetet på bästa sätt då hälsa och livskvalitet trots allt 

är kopplat med välbefinnande, likaså att välbefinnande ses som en resurs i vardagen som 

hjälper oss att hantera det vi utsätts för (Svensson & Hallberg, 2010). Av den orsaken borde 

grupper inte fungera eller kunna hantera deras arbetsuppgifter om de inte känner ett 

välbefinnande. Detta kan möjligtvis vidare vara orsaken till att vissa organisationer eller 

verksamheter faller i sin produktivitet då ledarna glömmer arbetsgruppens hälsa och funktion.  

8.1.3. Ledarnas strategier med kopplingar till grupprocesser och lärande 

Att glömma att agera som en form av coach och att ha ett bra inflytande kan troligtvis även 

det påverka fungerandet och välbefinnandet i gruppen, men framförallt grupprocessen och 

lärandet. Wheelan (2005) lägger fram vikten av att det är grupper som hjälper individer att nå 

fram till sina mål samt att klara uppgifter som de inte klarar av själva. Denna Studie 

framhäver att ledare därför kan förlora i det långa loppet om de använder strategier som 

fokuserar på arbetsproduktionen och inte på arbetsguppens välbefinnande. Om gruppen inte 

har förtroende till sina gruppmedlemmar eller sin ledare kan det inte finnas stor sannolikhet 

till att arbetsplatsen känns hälsosam. Detta påstående kan kopplas till Kosseks et al. (2010) 

som menar att man borde avskeda ledare som är dåliga och utnyttjande, då de kan skapa 

ohälsosamma arbetsplatser. Om en ledare inte heller tänker på grupprocesserna och lärandet i 

arbetsgrupperna kan lärandeklimatet påverkas genom att grupperna inte utvecklas och lär sig 

tillsammans inom deras arbete. Detta kan relateras till Westberg och Hauer (2009) som hade 

resultat på att det fanns en signifikant korrelation mellan ledare och deras arbetsgrupper inom 

deras uppfattning angående lärandeklimat. Lärandet kunde delas mellan ledarna och deras 

arbetsgupper vilket lyfter fram att man som ledare inte bör glömma bort detta delande av 

lärande. Även Bucic et al.(2010) lyfte fram detta i deras studie där deras deltagare beskrev 

sina ledare som att de uppmuntrande teammedlemmarna samt motiverande dem till höga 

prestationer inom arbetet. Genom att ha ett bra inflytande och att agera som en form av coach 

kan det med andra ord vara mer positivt i relation till grupprocesser och lärande än negativt, 

detta då arbetsgrupperna känner att ledarna ”ser” dem. Det kan möjligtvis även resultera i att 

ledarna vågar ta användning av sin arbetsgrupp och lära sig tillsammans genom att de får en 

vilja till samarbetsrelationer både i arbetsgruppen men även mellan ledare och arbetsgrupp. 

Det är lite som Wheelan (2005) nämner angående faktorer som främjar en organisation, en av 

dessa faktorer var nämligen att kvarhålla viljan till samarbetsrelationer i gruppen. Har man 

som ledare inte strategier som arbetar för att skapa dessa samarbetsrelationer kanske det 

resulterar i att grupprocesserna samt lärandet minskas vilket i sin tur kan göra arbetet mindre 
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effektivt. Som ledare bör man därför inte tappa sin fokus på att ha strategier som skapar bra 

grupprocesser och lärande, men även som tidigare nämnt inte glömma att hälsan faktiskt 

också ingår här då människors hälsa är det som gör att vi orkar med vår vardag. Hälsa handlar 

inte enbart om att en sjuk människa är de med dålig hälsa, hälsa är så mycket mer. Det är som 

Kundblad (2010) betonar, att hälsa är ett fysiologiskt tillstånd av välbefinnande, men även att 

det handlar om sociala relationer.  

8.1.4. Ledaren har en ”roll” att spela 

Intervjupersonernas motivering till varför inflytande var en viktig strategi hade tydliga 

kopplingar till Kaufmans (2011) mening, nämligen att inflytande hos arbetsgruppen är till en 

fördel och att det kan bidra till negativa konsekvenser om man som ledare tappar detta 

inflytande och istället tror att man kan allt. Alla intervjupersonerna ansåg inflytande som 

viktigt då man inte kunde vara på ett sätt och sedan kräva något annat från arbetsgruppen. 

Som ledare bör man i sina val av strategier använda sin arbetsgrupp som hjälpmedel, vara en 

del av arbetsgruppen men framförallt våga se sina egna brister. Om man som ledare inte kan 

vara ärlig om sina fel kommer troligtvis inte gruppen erkänna sina för den delen heller. Inte 

heller kommer gruppen känna sig trygga eller ha ett förtroende för ledaren om denna inte 

bemöter gruppen med ett bra inflytande. Intervjupersonerna förtydligade även att man som 

ledare inte ska vara allt för auktoritär och att våga hjälpa sina arbetsgrupper i form av 

strategin av att vara ett stöd, detta trots att det kanske inte är deras arbetsuppgift. Detta kan 

relateras till det Mulec (2006) betonade i sin studie, nämligen att en ledare inte ska stå över 

gruppen och att man har en roll att spela. Denna studie visar att ledare bör sträva efter 

fungerande och välbefinnande arbetsgrupper, att utveckla grupprocesser och lärande, men 

framförallt att vara en framgångsrik ledare i sina val av strategier. Jag skulle vilja komma med 

ett eget påstående som kan relatera till detta, nämligen att kalla ledarskapens roll inom 

strategier för ”teater”, om inte du spelar din roll rätt finns det stor risk att hela pjäsen faller.  

8.2.Resultat i relation till teorierna 

Ledarskap handlar som tidigare nämnt om att det är en form av relation vilket gör att det krävs 

minst två individer som samspelar eller påverkar varandra (Lima 2007). För att få fram detta 

samspel eller påverkan på ett sätt som främjar grupprocesser, lärande och välbefinnande kan 

det vara till fördel att ha någonting att följa eller utgå efter i sina val av strategier, exempelvis 

olika teorier eller en kombination av dessa. 

8.2.1. Ledarnas strategier i relation till Situationsanpassat ledarskap kopplat med IMGD 

Situationsanpassat ledarskap syntes tydligt i en analys av ledarnas val av strategier, detta då 

de alla ansåg att man inte kunde hantera alla situationer med en och samma strategi. Som 

ledare kan det bli problem om man inte har förståelse för att vara reflekterande över 

situationer samt förståelse över att inte använda samma strategi alltid. Att ha 

situationsanpassat ledarskap i bakhuvudet kan vara till fördel för att skapa denna förståelse 

och det är även något Bieck (2014) betonar. Han menar som tidigare nämnt att 

situationsanpassat ledarskap handlar om att där finns många sätt att hantera en situation på, 

men att det oftast finns ett sätt som är mer användbart. I situationsanpassat ledarskap tas det 

upp fyra olika ledarstilar (Önnevik, 2010) och dessa ledarstilar skulle studien vilja koppla 

med IMGD:s olika steg för bra grupprocesser (Wheelan, 2005; Wheelan, 2013). Där finns 
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tydliga kopplingar inom dessa teorier som kan vara användbara för ledare att tänka på i sina 

val av strategier. I den första ledarstilen som benämns i situationsanpassat ledarskap samt 

första steget i IMGD tas det liknande upp att man som ledare är ett större hjälpmedel och 

säger åt arbetsgruppen vad som ska göras. Ledarstil två och steg två tar båda upp inflytandet, 

ledarstil tre och steg tre betonar båda att medlemmarna får delta mer i ledarprocessen och den 

sista ledarstilen och steg fyra nämner att ledaren nu slappnar av mer och att man hjälps åt. Att 

veta denna koppling mellan två egentligen olika teorier kan därför vara bra som ledare. Detta 

då de båda är användbara för att skapa fungerande grupper, vilket gör att det troligtvis inte bli 

sämre av att man har båda i åtanke. Att enbart utgå efter en ledarstil kan bli ett problem då 

man inte kan hantera alla människor likadant utifrån endast en ledarstil. Därför kan strategier 

istället inom alla dessa ledarstilar samt steg för grupprocesser vara till fördel att fokusera på, 

beroende på situationen. Detta i relation till påståendet om att man bör vända 

uppmärksamheten till strategier istället för ledarskapsstilar då ett bra ledarskap i slutändan 

handlar om bra strategier (Allio, 2015). Intervjupersonernas arbetsgrupper var inte ”nya” 

grupper vilket gjorde att ledarna inte hanterade dem som att de exempelvis befann sig i steg 

ett från IMGD eller inom den första ledarstilen inom situationsanpassat ledarskap. Däremot 

finns där tydliga kopplingar till att intervjupersonerna har dessa olika teorier i åtanke då de 

betonade strategier som nämns i dem båda. Dessa strategier är exempelvis tydlighet, vara en 

coach, se sina brister, delaktighet, stöd samt att vara flexibel i sitt bemötande av 

arbetsgruppen. Alla dessa strategier kan kopplas till dessa teorier och de kan därför vara en 

bra grund för ett tydligt och bra ledarskap som bidrar till fungerande grupper men även 

hälsosamma grupper. Att som ledare ha situationsanpassat ledarskap och IMGD i bakhuvudet 

kan utifrån det som tidigare diskuterats även vara en bidragande faktor till välbefinnande 

grupper. Detta i relation till Sandbergs (2011) mening om att det finns ett starkt samband 

mellan ett bra samarbete och individens känsla av välbefinnande, vilket utgör en viktig del för 

deras hälsa. Men inte nog med det kan det även vara ett hjälpmedel för en bra samarbetshälsa 

och även för arbetsgruppens empowerment.  

8.2.2. Ledarnas strategier i relation till samarbetshälsa och empowerment  

När man som ledare vågar ge en arbetsgrupp större ansvar och istället agera som en form av 

coach kan det möjligtvis stärka individernas empowerment och där av gruppen som helhet, 

detta då de blir mer självständiga. För att styrka detta påstående är det något som även 

Sandberg (2011) betonade, nämligen att ett fungerande teamarbete där medlemmarna mår bra 

inte är möjligt utan att medlemmarna har ett starkt empowerment.  Som ledare är det därför 

inte enbart i vikt att välja strategier för att få grupper att fungera utan att även ta hänsyn till att 

grupperna har en god hälsa i form av välbefinnande och empowerment. Om arbetsgrupper 

inte upplever en god hälsa kan det bidra till att arbetsgrupperna inte mår bra i sitt arbete, men 

även att de kanske följer anvisningar eller arbetsuppgifter som de egentligen inte vill eller mår 

bra av. Även detta påstående tas upp av Sandberg (2011) som menar att de team som inte har 

ett fungerande empowerment kan bli mer som en traditionellt regelstyrd grupp, alltså att de 

gör som de blir tillsagda trots att de kanske inte vill. Intervjupersonerna i denna studie 

använde strategier i form av aktiviteter vilket är till fördel för att skapa empowerment och 

därigenom välbefinnande grupper, detta då arbetsgrupperna lär sig tillsammans, skapar 

relationer, samt blir trygga med varandra. För att utveckla empowerment hos individer 
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handlar det som tidigare nämnt om att få igång processer och aktiviteter som gör att 

individerna kan stärka sin skälvkontroll, vilket bidrar till självförtroende, bättre självbild, 

större kunskaper och färdigheter (Askheim, 2007). Då studiens resultat är baserat på 

pedagogiska ledare finns där en svaghet i om deras strategier faktiskt ger medarbetarna 

starkare samarbetshälsa och empowerment trots ovanstående påståenden. Studiens resultat 

hade kunnat styrkas om där fanns ett så kallat samband mellan de pedagogiska ledarnas 

strategier och medarbetarnas uppfattning av dessa i relation till samarbetshälsan och 

empowerment. Bjereld et al.(2009)  menar att en förståelse om hur världen hänger samman 

innebär att ha kunskap om vilka företeelser som hänger samman med varandra och om dessa 

samband är orsaksamband eller spuriösa samband. Spuriösa samband handlar om att där kan 

vara ytterligare en faktor som påverkar, alltså inte enbart pedagogiska ledares strategier och 

medarbetarnas uppfattningar av dessa. Studien hade därför kunnat göras annorlunda genom 

att ha tagit in ytterligare intervjupersoner, alltså medarbetarna, för att i sin tur kunnat se om 

samband existerade och därigenom kunnat styrka studiens resultat ytterligare inom alla 

områden.  

8.2.3. Ledarnas strategier i relation till praktikgemenskaper och sociokulturellt lärande 

Strategier som delaktighet och att dela erfarenheter kan även dem vara till fördel för att skapa 

relationer, lärande och trygghet i arbetsgrupper. Dessa strategier användes tydligt av 

intervjupersonerna vilket kan skapa en koppling och möjlighet till praktikgemenskaper och 

sociokulturellt lärande. Dessa teorier är väl användbara inom ledarskap och något man bör ha 

i åtanke för att kunna skapa grupper som fungerar och trivs ihop, men även för att utveckla 

lärandet inom grupperna. De är även till fördel för att man som ledare ska få en ökad 

förståelse för hur människor utvecklas och lär sig tillsammans. Har man som ledare ingen 

egen erfarenhet om hur människor utvecklas eller lär sig kan det bli problem. Det kan 

exempelvis vara att man som ledare placerar människor i en grupp som egentligen inte bör 

vara en grupp av olika orsaker. Det kan också vara att ledarens strategier möjligtvis brister då 

arbetsgruppen inte lär sig och utvecklas tillsammans på grund av att ledaren inte har någon 

aning om hur denna process fungerar. Praktikgemenskaper var även ett område som 

påverkades av att en pilotstudie inte användes. Studien har en viss svaghet i att 

forskningsfrågorna behövde justeras under intervjuernas påbörjan, vilket gjort att vissa delar 

inte kom fram lika tydligt som andra, därigenom teorin praktikgemenskaper. Studien hade 

som tidigare nämnt kunnat göras annorlunda genom att ha använt pilotstudie för att få en 

första insikt i hur man kunnat få forskningsfrågorna, materiaval och analystekniker att hänga 

ihop (Boréus2011). Att betona här är däremot att generaliserbarheten inte behöver vara 

svagare i studien. Svensson och Ahrne (2011) tar upp att en typ av generaliseringsspråk 

handlar om huruvida resultatet av studien går att överföra på personer eller sociala miljöer 

som liknar dem man studerat.  Denna studie kan därigenom ha en viss generaliserbarhet 

genom att den har en förhoppning av att kunna lyftas fram hos ett större område av 

pedagogiska ledare. 

Praktikgemenskaper handlar om att människor samlas kring en gemensam erfarenhet eller 

verksamhet där de delar sina kunskaper för att i sin tur utvecklas tillsammans (Wenger, 1999). 

I likhet menar även Säljö (2013) inom sociokulturellt lärande att människor inte lär sig alla 
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sina erfarenheter på egen hand utan kan få många förmedlade genom andra. För att människor 

ska ha chansen till att utvecklas till fungerande och välbefinnande arbetsgrupper med bra 

grupprocesser och lärande bör man som ledare förstå vad det faktiskt är som gör att 

människor utvecklas och lär sig. Studien vill förtydliga att om man som ledare inte har 

kunskap inom detta kan det leda till att en ledare blir överdrivet auktoritär och inte tar hänsyn 

till arbetsgruppens mående eller behov. Detta kan relateras till Raos (2013) mening angående 

att när en ledare blir för medveten om sin position eller blir för stolt blir de chefer istället för 

ledare, alltså att ledaren blir överdrivet auktoritär. Något som blir intressant här är den 

intervjuperson som ansåg mångfald som en viktig del för fungerande arbetsgrupper. Detta 

utifrån Drivers (2003) resultat angående att mångfald av olika personligheter och åsikter 

bidrog till att grupperna inte tog fördel av mångfalden och inte lärde sig genom varandra. 

Detta kan göra att mångfald är av risk för ledaren att använda sig av då det möjligtvis kan 

resulterat i att medlemmarna inte ingår i en praktikgemenskap då de inte samlas kring en 

gemensam erfarenhet. Att fokusera på att ha mångfald i sin arbetsgrupp kan därigenom vara 

riskabelt då sannolikheten för praktikgemenskaper kan minskas, vilket i sin tur minskar 

chanserna för att gruppen utvecklas tillsammans. Däremot drar studien inte en slutsats av att 

mångfald är helt oanvändbart i arbetsgrupper då de grupper som tar användning av 

mångfalden kanske kan fungera väldigt bra, istället handlar detta om att betona att det kan 

vara en risk med en mångfald av olika personligheter och åsikter i relation till 

praktikgemenskaper och sociokulturellt lärande. 

 Intervjupersonerna var trots det ovanstående angående mångfalden alla eniga att 

arbetsgrupper utvecklas och lär sig tillsammans. De använde strategier med fokus på att 

arbetsgruppen fick egenansvar. Ledaren agerar då istället som en coach snarare än någon som 

dirigerar dem direkt om vad som ska göras. Även strategierna om att de var reflekterande och 

analytiska kan vara en stor fördel för en ledare, detta då Säljö (2013) inom sociokulturellt 

lärande menar att människor bör använda sig av kulturella och språkliga resurser och att 

samtalet är den viktigaste arenan för lärande. Han menar även att människor ständigt är 

medierande resurser för varandra i interaktion och att man bör använda sig av dessa resurser 

för att resonera med sig själv, fantisera och föreställa sig omvärlden. Med andra ord handlar 

det om att ”samtala” med sig själv om vad som kanske är bra eller hur man löser ett problem. 

Däremot vill denna studie belysa att en ledare inte enbart kan ta hänsyn till sina egna 

kulturella och språkliga resurser, även om man är reflekterande och samtalar med sig själv om 

problemlösningar. Detta i relation till situerat lärande som handlar om att man inte kan förstå 

lärandets situerade karaktär om man enbart fokuserar på individen som en isolerad person 

(Säljö, 2013). Ledare kan därför dra en fördel av att ha ett grupptänk och inte individtänk 

inom verksamheter. Även om det inte alltid förekommer arbetsgrupper inom verksamheter 

existerar fortfarande det faktum om att människor lär sig och utvecklas tillsammans. En ledare 

kan inte utvecklas utan fungerande och välbefinnande arbetsgrupper, likadant kan inte en 

arbetsgrupp fungera, ha bra grupprocesser och lärande eller känna välbefinnande utan en bra 

ledare med användbara strategier med fokus att främja dessa områden.  
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9. Slutsatser  

Denna del kommer att delas upp i en slutsats angående studien, hälsopedagogiskt relevans för 

studien och till sist vilken framtida forskning som kan finnas inom ämnet.  

9.1.Studiens slutsatser i relation till syftet och forskningsfrågorna 

De slutsatser som dragits i studien är att en ledares strategier har en påverkan på den 

arbetsgrupp man har under sig samt att man som ledare i sina strategier bör ha ett tankesätt 

och en fokus som främjar fungerande och välbefinnande arbetsgrupper i strävan efter 

fungerande grupprocesser och lärande. Utifrån den första forskningsfrågan drogs slutsatsen av 

att en fungerande arbetsgrupp är delaktiga och ärliga, även mångfald betonades men kan vara 

en risk då arbetsgruppen inte alltid tar fördel av denna mångfald. När det handlar om de 

strategier som användes för att få en fungerande och välbefinnande arbetsgrupp drogs 

slutsatsen av att strategier som vara en del av gruppen, ärlighet, se sina brister, vara 

reflekterande, vara ett stöd, aktiviteter, samarbete och att vara flexibel användes.  Alla dessa 

strategier har en påverkan på hur arbetsgrupperna utvecklas för att fungera tillsammans och 

att må bra i gruppen i form av välbefinnande. Här framkom det i studien att verksamheter som 

inte har ett fungerande arbete inte bör fokusera på att anställa fler för att ”öka produktionen”, 

istället bör ledare lägga fokus på sina strategier med kopplingar till hälsan i form av 

välbefinnandet hos arbetsgrupperna, detta för att därigenom skapa ett bättre och fungerande 

arbete med bättre resultat. 

De slutsatser som drogs i relation till de strategier som ansågs viktiga för att skapa fungerande 

grupprocesser och lärande hos arbetsgrupper var strategier som ett bra inflytande, delade 

erfarenheter, analytisk, vara en coach, tydlighet, delaktighet och att vara flexibel. Här 

handlade det om att lärandeklimatet påverkas genom att grupperna inte utvecklas och lär sig 

tillsammans inom deras arbete om strategierna inte har fokus på grupprocesser och lärande. I 

relation till det som tagits upp här framkom även slutsatsen om att strategierna hade 

pedagogisk relevans i relation till de teorier som ingick i studien. Det är en fördel som ledare 

att vara medveten om teorier och att använda någon form av teori eller en kombination av 

dessa för att öka sin förståelse för arbetsgrupper och deras utveckling. Att ha en överdriven 

auktoritär ledarposition med bara en ledarstil kan dra mer nackdelar än fördelar när det gäller 

arbetsgruppens hälsa och prestation, istället bör de nämna strategierna användas för att skapa 

fungerande och välbefinnande arbetsgrupper med en positiv riktning för grupprocesser och 

lärande.  

9.2.Hälsopedagogisk relevans 

Denna studie har en hälsopedagogisk relevans då den behandlar betydelsen av 

ledarskapsstrategier i relation till arbetsgruppers fungerande och välbefinnande. Studien 

belyser viktiga ämnen som ledare i sina strategier bör ta hänsyn till vilket betonas i syftet, 

nämligen fungerande och välmående grupper i stävan efter grupprocesser och lärande. 

Studien har en tydlig koppling till hälsa då fokus legat på gruppers välbefinnande samt en 

pedagogisk koppling då fokus även legat på grupprocesser och lärande. Studien vill belysa att 

hälsa även kan ingå inom ledarskap och ledares val av strategier. Hälsa handlar inte enbart om 

sjukdomar eller kost och motion som idag kan vara ett välfokuserat ämne inom hälsoaspekter. 

Istället vill studien lyfta fram att även ledarskap och en ledares strategier är en viktig del för 



 37 
 

människors hälsa då många av oss befinner oss på vår arbetsplats medstadelen av vår vardag.  

Studien vill även belysa att det är ett ämne som hälsopedagoger kan inrikta sig mot, att 

tillsammans med ledare arbeta för hälsosamma arbetsgrupper. Studien bidrar till just detta, att 

lyfta fram ledarskapets vikt inom val av strategier för att ha fungerande arbetsgrupper men 

även hälsosamma arbetsgrupper i form av välbefinnande i strävan efter grupprocesser och 

lärande.   

9.3.Framtida forskning 

Detta kan vara ett område att forska vidare inom för att kunna belysa ytterligare vikten av att 

ha en fungerande och välbefinnande arbetsgrupp. Att som forskare lyfta fram hälsans roll i 

relation till att ha ett fungerande ledarskap samt valet av strategier. Det hade varit spännande 

att forska vidare inom detta ämne för verksamheter som möjligtvis inte har ett fungerande 

ledarskap, detta för att se var problemet kan finnas. Är det så att det alltid är ledarens 

strategier jämtemot arbetsgruppen som är problemet för ohälsosamma arbetsplatser, eller 

kanske kan det finnas en annan bidragande faktor som gör att ledare blir överdrivet 

auktoritära, exempelvis de ledare som står högre upp och har andra ledare under sig som de 

styr. 
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Bilaga 1 

 

 

Hej! 

  

Mitt namn är Matilda Olsson, jag är 23 år gammal och sedan tidigare student på 

Österportskolan i Ystad. För tillfället läser jag min sista termin inom det hälsopedagogiska 

programmet i Halmstad Högskola.  

Jag håller just nu på med min c-uppsats som handlar om strategier inom ledarskap för bra 

grupprocesser och lärande. Jag har valt att rikta mig mot olika ledare på skolor och att 

intervjua dessa. Jag undrar därför om du möjligtvis skulle ha något intresse av att ställa upp på 

en intervju med mig? Du som intervjuperson kommer att vara anonym i uppsatsen och det är 

även frivilligt för dig att delta och att svara på frågorna under intervjun. Om du har några 

ytterligare frågor kan du nå mig på mobilnumret som står längst ned.  

Om du skulle vara intresserad av att vara en av mina intervjupersoner inför min c-uppsats får 

du gärna skicka tillbaka ett svar till mig så vi kan bestämma en passande tid. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Matilda Olsson 

Tel. 0723121782 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Vilka strategier används av ledarna för att få en fungerande och välbefinnande 

arbetsgrupp och vad innebär en fungerande arbetsgrupp för dem? 

  

Fråga 1: Vad innebär en fungerande och välmående arbetsgrupp för dig och vad har du för 

strategier för att uppnå detta? 

 

Fråga 2: Anser du att det kan vara till fördel att ta hjälp av sina medarbetare när beslut ska 

fattas eller är det ledarens egen uppgift? 

 

Fråga 3: Vilka strategier använder du dig av för att få gruppen att lita på dig som ledare? 

 

Fråga 4: Känner du att du kan ta hjälp av ditt arbetslag i situationer som du kanske har svårt 

att lösa? 

 

Fråga 5: Anser du det som en fördel att ta använda ditt arbetslag för att komma med nya idéer 

och förslag och i så fall varför? 

 

Tema 2: Vilka strategier anser ledarna som viktiga för att skapa fungerande grupprocesser och 

lärande hos arbetsgruppen? 

 

Fråga 1: Vad innebär grupprocesser och lärande i en arbetsgrupp för dig och vad har du för 

strategier för att uppnå detta? 

 

Fråga 2: Vad gör du som ledare för att få din grupp att utvecklas tillsammans och känna sig 

trygga med varandra?  

 

Fråga 3: Vad använder du för strategier för att skapa liknande värderinger i arbetsgruppen och 

anser du att liknande värderingar i grupper kan minska risken för konflikter? 

 

Fråga 4: Om konflikter uppstår trots att gruppen har och arbetar mot liknande värderingar, hur 

går du då tillväga för att lösa dessa? 
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Fråga 5: Hur gör man som ledare för att få gruppen att fokusera på arbetsuppgifterna istället 

för andra frågor, alltså vad som kan vara viktigt att tänka på när arbetsuppgifter läggs fram till 

gruppen? 

 

Fråga 6: Utifrån allt som diskuterats i detta tema, vad anser du som viktigast att tänka på som 

ledare för att skapa bra grupprocesser och lärande? 

 

Tema 3: Vilka strategier anses som pedagogiskt relevanta i relation till teorierna utifrån en 

analys av ledarnas val av strategier? 

 

Fråga 1: Vilken synpunkt anser du som mest relevant och varför i detta påstående? 

”Arbetsgruppen lär sig och utvecklas genom varandra i hanteringen av arbetsuppgifter eller 

grupper utvecklas genom att medlemmarna lär sig var för sig”  

 

Fråga 2: Kan det vara viktigt att låta arbetsgruppen dela med sig av sina erfarenheter och 

värderingar för att de ska fungera och utvecklas och hur gör du i så fall för att uppnå detta?  

 

Fråga 3: Fungerar det att ha samma typ av strategier i alla situationer eller bör man som ledare 

reflektera över situationen i sina val av strategier?  

 

Fråga 4: Om ja i ovanstående fråga: Har du något konkret exempel på en sådan situation där 

du fått fundera över dina strategier? 

 

Fråga 5: Anser du att man bör låta arbetsgruppen själva diskutera eventuella problem som 

uppstår för att de i sin tur ska lösa dem tillsammans eller blir grupprocessen bättre om du som 

ledare själv löser problemen? Utveckla gärna varför du tycker som du tycker.  

 

Fråga 6: Är det till fördel att i sina strategier som ledare fokusera på att arbetsgruppen får en 

tydlig förståelse för vad som ska göras och varför det är viktigt? Eller de ska göra vad de blir 

tillsagda oavsett om de vill eller inte förstår varför?  
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