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Two sides of the same coin 

“The value of pedagogy in the transformational leadership” 
 

Abstract 
 
The transformational leadership and the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy are two 
factors that affect a Swedish military officer. The author has identified a need of understanding the 
process of personal development. An understanding that couldn’t be supplied by the transformational 
leadership but that was found in the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy. This essay’s 
purpose is to analyze and describe how the roles of the leader and the teacher are portrayed in the 
Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy and the transformational leadership. The essay’s 
aim is also to evaluate what value the Swedish Armed Forces’ basic outlook on pedagogy can add to 
the transformational leadership. 
 
Important conclusions in the essay are that the understanding of the collective’s influence on its 
members and surroundings could possibly be used as a means to spread the transformational leader’s 
visions and goals. Both in the form of intentions and in the form of a critical approach to knowledge 
in order to stimulate the individual development. This also helps to capture moments where learning 
can be achieved even when the leader isn’t present. As an added bonus the Swedish Armed Forces’ 
basic outlook on pedagogy offer a wider insight in the individual’s needs to grow but also how the 
proper conditions for development are created.  
 
 
Keywords: Pedagogy, Leadership, Education, Transformational Leadership, Leader, 
Educationalist, Military leadership 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Som kadett studerande vid militärhögskolan och som blivande officer i Försvarsmakten skolas 
jag för att tillämpa det utvecklande ledarskapet. Jag förväntas även vara väl införstådd i 
Förvarsmaktens pedagogiska grundsyn som skall ligga till grund för den pedagogiska 
verksamheten i Försvarsmakten. Det utvecklande ledarskapet och Försvarsmaktens 
pedagogiska grundsyn möts i en delad målsättning där strävan är att underställda eller 
studerande skall växa som individer och utveckla ny kunskap. Det är två läror som har varit 
ständigt närvarande under min militära fostran från militär grundutbildning till vidare studier 
vid Officersprogrammet 07-10. Efter fyra år har jag gått som soldat i ledet och själv fått 
uppleva det utvecklande ledarskapet som underställd soldat men även som en direkt 
underställd chef och jag har själv fått utöva det utvecklande ledarskapet som ledare i både 
stridssituationer under övning och i rollen som instruktör. Något som slagit mig är att jag 
förväntas utmana och utveckla mina underställda för att hjälpa dem att växa. I det utvecklande 
ledarskapet framgår det tydligt vad jag förväntas göra men jag ges ingen förståelse för hur 
utvecklingen hos den underställde går till. En förståelse jag upplever saknas för att jag på ett 
korrekt sätt skall kunna värdera och tillämpa de verktyg jag får i det utvecklande ledarskapet. 
Den förståelsen jag känner att jag inte ges från det utvecklande ledarskapet upplever jag 
istället att jag återfinner i den utbildning jag haft inriktad på pedagogik och Försvarsmaktens 
pedagogiska grundsyn. Denna upptäckt får mig att undra om förståelsen kring 
kunskapsutveckling och lärarrollen är något som kan gynna tillämpandet av det utvecklande 
ledarskapet. Då i den meningen att ledaren skulle kunna bli mer medveten om tillgängliga 
verktyg och sitt handlande för att således bli bättre på att möta uppkomna problem och behov 
från sina underställda. 

1.2 Tidigare forskning 
Bo Talerud, forskare inom pedagogik, uppmärksammar att diskussioner kring sambandet 
mellan pedagogik och ledarskap ofta fokuserar på när ledarskapet tillämpas i skolmiljöer. Ett 
omvänt perspektiv där fokus läggs på vad pedagogiken kan tillföra ett ledarskap utanför 
skolan uppmärksammar Talerud som ovanligt.1 Ett sådant perspektiv kan vara värdefullt 
särskilt om man väger aspekten som Gary Yukl uppmärksammar, i boken Leadership in 
Organizations, att en av ledarens viktigaste ansvarsuppgifter är att vägleda och underlätta 
organisatoriska lärprocesser. Han påtalar också att lärandet och utvecklingen av enskilda 
individer är en förutsättning för att även organisationen skall lära och utvecklas.2 För att möta 
detta är det viktigt att ledaren innehar kunskap om hur lärandet som process går till.3 I en 
undersökning om de pedagogiska aspekterna i svenskt militärt ledarskap påvisar Talerud 
behovet av en djupare och bättre förståelse för de pedagogiska sidorna av ledarskapet. Som en 
del av denna undersökning identifieras även behovet av ett ömsesidigt lärande mellan 
överordnade och underställda samt att bättre tillvarata vardagliga lärtillfällen. Återkommande 
är att en bättre förståelse för de pedagogiska aspekterna på ledarskapet är av stor vikt för att 
effektivt kunna leda lärprocesser och skapa förutsättningar för kunskapsutveckling.4 

                                                
1 Talerud, B: ”Ledaren är också en pedagog”, Framsyn nr5, FOI 2002 
2 Yukl, G. Leadership in organizations, New Jersey: Pearson Education Inc. 2006, s310-314 
3 Talerud, B: ”Ledaren är också en pedagog” 
4 Talerud B: "Educational Aspects of Swedish Military Leadership" in Annen & Royl (Eds): "Military Training 
and Education in the Transatlantic Community" Peter Lang Verlag  2007 
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2 Teorin kring det utvecklande ledarskapet 
Viktiga färdigheter inom ett gott militärt ledarskap har genom tiderna varit förmågan att 
kunna motivera och inspirera sin personal. Likaså har det varit viktigt att föregå med gott 
exempel och visa omsorg för sin trupp. Förmågan att göra allt dessa är karaktäriserande för 
det utvecklande ledarskapet.5 Ett tillämpat utvecklande ledarskap applicerar en eller fler av 
dessa komponenter. Den transformelle ledaren är karismatisk ur den aspekten att denne 
föregår med ett gott exempel på ett sådant sätt att dess underställda tar efter och vill förstärka 
de påvisade egenskaperna hos sig själva. Ledaren utmanar sina underställda att tänka bortom 
sig själva för att se en större helhet och hitta förståelse för sin roll och uppgift. Genom 
förståelse för helheten och delegering av ansvar uppmanas de underställda att pressa sig själva 
och utveckla den kunskap och de färdigheter de besitter. För att underlätta för de underställda 
handleder och stöttar den utvecklande ledaren processen när så behövs. Ledarskapet 
eftersträvas att gynna den individuella självkänslan i bemärkelsen att den underställde känner 
att den är delaktig har möjlighet att påverka arbetsförloppet. Strävan är alltså inte att motivera 
sina underställda genom att ge dem negativa konsekvenser om de misslyckas eller positiva 
fördelar när de lyckas. Motivationen och engagemanget skall komma från individens egen 
vilja att lösa uppgiften. Från känslan av att deras insats är viktig för helheten. Att motivera 
någon med piska när de gör fel eller en morot för att göra rätt är grunden för ett mer 
konventionellt ledarskap. Här fokuserar ledarskapet på ett utbyte mellan ledare, kollegor och 
underställda. Ett utbyte som skall leda fram till överensstämmelser om vad som skall uppnås, 
vilka krav som gäller, konsekvenser och belöningar. Detta är något som även kan tillämpas 
inom ett utvecklande ledarskap vilket också är naturligt då det utvecklande ledarskapet är en 
vidareutveckling av det konventionella ledarskapet.6 Viktigt att trycka på att den avgörande 
skillnaden är hur medarbetarna motiveras. Plikter, skyldigheter, lagar och föreskrifter kan 
användas för att skapa motivation men leder sällan till att medarbetarna anstränger sig utöver 
uppgiftens ramar. Gemensamma mål, värderingar och intressen skapar ett större engagemang 
och en bättre arbetskultur när medarbetarna och ledaren delar en gemensam vision. Det blir en 
drivkraft som kommer från medarbetarna själva istället för från påtryckningarna från ledaren. 
En skicklig ledare som använder ett villkorligt belöningssystem kan åstadkomma detta således 
bör de positiva sidorna från ett konventionellt ledarskap och grundprinciperna från det 
utvecklande ledarskapet ses som varandras kompletterande delar snarare än motarbetande 
principer.7 Om det konventionella och utvecklande ledarskapet sätts in i en tabell, som visar 
ledarskapets inverkan på det organisatoriska resultatet och den individuella utvecklingen, blir 
förhållandet mellan ledarstilar mer åskådligt.8 Bass menar att alla tillämpar beteenden från de 
olika ledarstilarna bara i olika utsträckning och frekvens. Även en utvecklande ledare kan 
beroende på situationens krav behöva tillämpa ett starkt kontrollerande ledarskap i stil med 
det konventionella men det är något som är väl avvägt. 9 Detta är något som kan exemplifieras 
genom chefens behov av att hålla hårt om tyglarna vid verksamhet där risken för skador på 
person eller materiel är hög och säkerheten är extra viktig.10 Med detta sagt kan vi fastställa 
att delar av ett positivt konventionellt ledarskap kan vara utvecklande så länge det kan 
inordnas under någon av de fyra beståndsdelarna av det utvecklande ledarskapet.11  

                                                
5 Larsson, G et al . Direkt Ledarskap, Stockholm: Davidssons 2006, s45 
6 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 1998 s3-5 
7 Larsson, G et al . Direkt Ledarskap, s49 
8 Se Bilaga 1: Figur 2 
9 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s7-8 
10 Larsson, G et al . Direkt Ledarskap, s51 
11 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, California: SAGE Publications Inc. 1994, s1-9 
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2.1 Föredöme 
Den utvecklande ledaren vinner respekt, förtroende och beundran av sina underställda genom 
sättet denne uppträder på. Uppträdandet kännetecknas av målmedvetenhet, beslutsamhet och 
rättframhet. Föredömet blir påtagligt både genom ett påvisat gott förhållningssätt gentemot 
etiska och moraliska dilemman men också genom att ord och handling går hand i hand. Det är 
inte ovanligt att den underställde upplever den utvecklande ledaren som innehavare av någon 
extraordinär kapacitet och förmåga. Något som grundas i ledarens konsekventa agerande och 
orädda handlande. Något som tillskrivs extra värde i en högrisk situation där ledarens 
engagemang och agerande är en viktig bas för de underställdas drivkraft.12 Genom sitt 
handlande kan ledaren få de underordnade att identifiera sig med ledarens hängivenhet och 
skapa en vilja att ta utveckla liknande egenskaper hos sig själva. För att erhålla ett sådant 
starkt erkännande från sina underställda måste ledaren värdera andras behov högre än sina 
egna och dela riskerna med sina medarbetare. I svåra situationer litar de underställda på att 
ledaren skall göra det rätta och en förutsättning är att denne inte utövar sin makt för personlig 
vinning utan endast då så är nödvändigt. Föredömet tjänar som en bas för respekt och tillit. 
Utan detta skulle ledaren få svårt att skapa en ledningskultur där de underställda delar 
ledarens mål, intentioner och syften.13 Ledarens förhållningssätt går att dela in i tre delar där 
dennes värdegrund utgör den första delen och fungerar som en moralisk vägvisare för sina 
underställda. Del två är ledarens uppträdande som tjänar till att forma en förebild för de 
underställda. Den sista delen utgörs av nivån av ansvarstagande hos ledaren för att lösa 
uppgiften men även ansvaret gentemot sin omgivning och medmänniskor.14 

2.2 Inspirerande motivation 
Genom att förmedla syften med uppgifter och utmaningar motiverar den utvecklande ledaren 
sina underställda. Genom att jobba för en god lagkänsla där syftet med uppgiften är väl 
införstått och förankrat hos medarbetarna kan ledaren inspirera de som är delaktiga till att 
prestera över förväntningarna. När målet för uppgiften och visionen den leder mot delas av 
alla inblandade uppstår större entusiasm och optimism. Således blir arbetarna mer hängivna 
till målsättningarna och anstränger sig för att handla i chefens anda. De underställda ges 
utrymme att själva hantera problem och upptäcka nya lösningar. Detta sker genom ett 
ömsesidigt förtroende där makt och ansvar delegeras vilket skapar en större vi-känsla i 
organisationen. Det utvecklande ledarskapet erkänner individens värde för organisationen 
vilket skapar en större vilja att engagera sig i arbetet och ta ansvar för resultatet.15 De 
underställda kan inspireras genom både ord och handling. Engagemanget som uppstår när 
truppen inspireras leder till större kreativitet och en vilja att hitta den bästa lösningen för en 
uppgift inte bara den enklaste. Det ökade engagemanget och förlikningen med det högre syftet 
är särskilt viktigt för att uppgifter skall kunna lösas även i chefens frånvaro. Detta då det 
önskade slutläget upplevs som värdefullt att uppnå vilket också är något som den utvecklande 
ledaren även tillser att förmedla till de underställda.16  

2.3 Personlig omtanke 
Stor vikt i ledarskapet läggs vid att fokusera på varje enskild underställds behov för att 
utvecklas och att lyckas med tilldelad uppgift. Detta uppnås genom att ledaren agerar som en 
                                                
12 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s5, 20-21 
13 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s3, 114-115, 132-133 
14 Larsson, G et al . Direkt Ledarskap, s45-46 
15 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s5, 26-27 
16 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s3, 26-27, 115, 133-134 
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mentor eller coach och ser till att utnyttja alla lärtillfällen som uppstår under arbetets gång. 
Ledaren ser även till att skapa lärtillfällen för att utveckla de underställda. Dock ligger 
grunden för all utveckling i att ledarskapet eftersträvar att skapa en stöttande kultur där det är 
tillåtet att göra misstag och där individer hjälper varandra att lära från tidigare erfarenheter 
och prestationer. Ledaren anpassar sin roll efter individens behov och accepterar således 
olikheter bland de underställdas behov. Vissa behöver striktare ramar att röra sig inom andra 
har behov att vara mer självgående. Det är viktigt att individen upplever att sina behov 
beaktas av ledaren och det utvecklande ledarskapet uppmanar till en tvåvägskommunikation 
mellan ledaren och den underställde för att säkerställa detta. Uppgifter delegeras för att 
utveckla de underställda och alla delegerade uppgifter följs upp i syfte att identifiera 
eventuella behov hos uppgiftstagaren. Det är viktigt att den underställde inte upplever 
uppföljningen som en kontroll grundad på förtroendebrist utan som ett stöd för att nå målet 
och utvecklas.17 Grundtanken med den personliga omtanken är att underställda kan bidra till 
resultat på högre nivåer då de själva utvecklat sin potential fullt ut. Som en biprodukt av den 
personliga omtanken lär sig individen att själv ta ansvar för sin egen utveckling vilket också 
återspeglar ett ökat ansvarstagande för organisationens kvalitetsutveckling. Det är viktigt att 
ledaren bedömer viljan och förmågan hos de underställde och anpassar uppgifter därefter. Det 
är viktigt att dessa faktorer balanseras jämt för att bevara ett högt intresse, delaktighet och 
förtroende. Här måste ledaren iaktta att olika individer lär bäst på olika sätt och över olika 
tidsspann. Detta är en nyckelkomponent för framgångsrikt kunna leda sina underställda till 
utveckling. 18 En annan viktig komponent i den personliga omtanken är att ledaren intresserar 
sig för sina medarbetare både i arbetet och privat. Båda delarna är viktiga för att nå effekt i 
arbetet.19 

2.4 Intellektuell stimulans 
Den utvecklande ledaren utmanar sina underställda genom att ifrågasätta antagande, 
omformulera problem och angripa kända situationer från nya infallsvinklar. Detta stimulerar 
de underställda till att tänka till kring sina lösningar samt bli mer kreativa. Innovation 
uppmuntras och ingen utsätts för offentlig kritik på grund av individuella medlemmars 
misstag. De underställda provoceras till att tänka kritiskt och utveckla nya idéer och kreativa 
lösningar. Att pröva nya tillvägagångssätt främjas genom att de inte kritiseras för att de 
avviker från ledarens idéer. Som en del i att utmana sina underställda delegeras ansvar och 
således också trycker ledaren ner makten att fatta beslut till den underställde. Något som kan 
vara nödvändigt för att inkorporera fler handlingsalternativ och synsätt i 
bedömandeprocessen.20 Genom att trycka ner beslut och ansvar utvecklar ledaren inte bara 
sina underställda, denne skapar även bättre förutsättningar för sig själv att leda. Man skapar 
handlingsutrymme för sig själv då arbetsbelastningen delas men det blir ett sätt att underlätta 
beslutsfattning. Den som är mitt i situationen och identifierar problemet har lättare för att sätta 
sin in i situationens behov och vilka lösningar som skall till för att komma vidare. För att 
säkerställa att utveckling sker och att uppgiften löses blir det den utvecklande ledarens ansvar 
att skapa goda förutsättningar för de underställda att angripa deras uppgift. Något som uppnås 
genom att skapa en gemensam målbild, tillgodose behovet av resurser och handleda de 
underställda vid behov. Det är även ledarens ansvar att skapa ett sådan självförtroende hos de 

                                                
17 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s6 
18 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s3-4, 135-136 
19 Larsson, G et al . Direkt Ledarskap, s46 
20 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s5-6, 90 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Eric Elerud-Tryde 2010-06-14 8 (25) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

underställda att deras fokus flyttas från att bevara sin existens till att utmana sig själva till att 
uppnå prestationer bortom sina upplevda begränsningar.21 

3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 
Arbetet syftar till att beskriva, jämföra och analysera hur rollerna ledare och lärare gestaltas i 
Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn och det utvecklande ledarskapet utifrån punkterna 
föredöme, inspirerande motivation, personlig omtanke och intellektuell stimulans. Arbetet 
syftar också till att undersöka vilket mervärde Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn kan 
tillföra det utvecklande ledarskapet. 

3.2 Frågeställning 
 Hur återfinns det utvecklande ledarskapets grundprinciper i Försvarsmaktens 

pedagogiska grundsyns beskrivning av lärarrollen och kunskapsutveckling samt 
vilket mervärde kan detta ge den utvecklande ledaren? 

3.3 Avgränsningar 
 När jag beskriver Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn kommer fokus att ligga på 

det som sägs om lärarrollen och kunskapsutveckling. 
 Min beskrivning av rollen som ledare kommer att grunda sig på hur ledarrollen 

skildras i det utvecklande ledarskapet. 
 I min framställning av det utvecklande ledarskapet kommer jag att fokusera på det 

som i den svenska modellen22 benämns ledarstilar. Detta för att göra arbetet mer 
översiktligt och för att övriga delar inte skjuter direkt mot uppsatsens syfte.  

3.4 Definition av centrala begrepp  
 Lärarrollen – När jag beskriver lärarrollen utifrån Försvarsmaktens pedagogiska 

grundsyn kommer jag att fokusera på det ansvar och uppgifter som åläggs läraren samt 
de metoder läraren använder för att stimulera och skapa förutsättningar för lärandet. 
 

 Kunskapsutveckling – Utifrån Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn kommer jag 
fokusera på synsätt om hur kunskap utvecklas, vad som påverkar den enskildes 
lärande och vilka kriterier som är viktiga för en god lärsituation. 
 

 Pedagogik – Jag kommer förhålla mig till Försvarsmaktens definition av pedagogik 
som framgår i Pedagogiska grunder. Där definieras pedagogik som ”[…]vetenskapen 
om utbildning, undervisning, lärande och personlig utveckling”23 

 
 Ledarskap – Begreppet ledarskap har inom vetenskapen inte kunnat definieras på ett 

sätt som kunnat erhålla allmän acceptans bland praktiserande ledare eller forskare. 
Detta är något som Försvarsmakten påpekar i boken Direkt Ledarskap. Istället 
beskriver man kraven på ledaren. För att ha något att förhålla mig till i mina 
diskussioner väljer jag ändå en definition av Bass. Bass är en av de första teoretikerna 
kring det utvecklande ledarskapet som Försvarsmakten grundar sitt ledarskap på 

                                                
21 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s10, 26-29 
22 Se Bilaga 1: Figur 1 
23 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s13 
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varvid jag anser att hans definition är relevant i sammanhanget. Bass definierar 
ledarskap som ett medel för ”att påverka någon/några i syfte att nå ett visst mål”24. 

 
 Utvecklande Ledarskap – När jag beskriver och diskuterar det utvecklande 

ledarskapet kommer jag att utgå från Bass och Avolios forskning kring det 
utvecklande ledarskapet som även benämns transformational leadership på engelska. 
Viktigt att påtala är att det utvecklande ledarskap som beskrivs i boken Direkt 
Ledarskap inte har med punkten intellektuell stimulans som en uttalad beståndsdel i 
det utvecklande ledarskapet. Istället framgår den intellektuella stimulansen genom det 
utvecklande ledarskapets andemening och syfte. För att tydligare kunna påvisa denna 
del kommer jag att behålla den intellektuella stimulansen som en egen punkt men 
belysa eventuella skillnader som påtalas i Direkt Ledarskap där så behövs.25 

4 Metod  
Metoden jag kommer använda för att framställa min empiri är deskription. Metoden går ut på 
att beskriva hur något ser ut genom att fakta samlas in, kategoriseras och sorteras för att 
slutligen användas till att påvisa något. Deskription som metod ställer krav på att de fakta som 
tas med är av relevans för syftet med arbetet och att de presenteras i ett sammanhang där det 
viktiga framhävs.26 För att analysera empirin kommer jag att använda mig av en kvalitativ 
textanalys som benämns som den semantiska analysen. Den semantiska textanalysen syftar 
till att tolka och klargöra innebörden av ett budskap för att i slutändan bättre kunna förstå 
budskapet. Jag kommer ta stöd av det som inom den semantiska analysen kallas för rimlig 
tolkning. Enkelt uttryckt så är en rimlig tolkning det som kontexten och de språkliga reglerna 
tillåter läsaren att göra. Som ett medel i denna tolkning kommer jag att luta mig mot 
rationalitetsprincipen. Denna princip menar att alla antaganden och slutsatser skall luta sig 
mot språkliga regler vid värderingen av en texts budskap. Ifall det skulle förekomma direkta 
motsägelser är det författarens skyldighet att uppmärksamma detta.27 För att jämföra teorin 
kring det utvecklande ledarskapet och Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn kommer jag att 
använda metoden Komparation. Metoden ställer krav på att det finns kategorier som ligger till 
grund för jämförelsen, detta för att säkerställa att jämförelsen blir meningsfull. I arbetet 
kommer kategorierna som används vara det utvecklande ledarskapets grundprinciper. Utifrån 
de fastställda kategorierna genomförs komparationen med följd att likheter och olikheter 
identifieras mellan det som jämförs.28 Dessa metoder har valts då jag avser att analysera 
Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn utifrån det utvecklande ledarskapets grundprinciper 
samt jämföra de två områdena för att se om den pedagogiska grundsynen kan komplettera det 
utvecklande ledarskapet. 
 
Med deskription som metod kommer jag att i den inledande delen och empiriska delen av 
arbetet beskriva det utvecklande ledarskapet och Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn. 
Övergripande fokus på uppsatsen kommer ligga på det utvecklande ledarskapets 
grundprinciper föredöme, inspirerande motivation, personlig omtanke och intellektuell 
stimulans. Med hjälp av den semantiska analysen kommer jag analysera vad Försvarsmaktens 
pedagogiska grundsyn säger om det utvecklande ledarskapets grundprinciper. Därefter med 
hjälp av komparationen utröna vilka likheter och olikheter som finns mellan det utvecklande 

                                                
24 Larsson, G et al . Direkt Ledarskap, s18 
25 Ibid.  s44-52 
26 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod, tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur 2003, s32-33 
27 Svensson, P. Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, 1996, s181-185 
28 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod, s41-42 
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ledarskapet och den pedagogiska grundsynen. Utifrån denna analys och komparation kommer 
jag att föra en diskussion kring resultaten och knyta dessa till uppsatsens syften och 
frågeställning. Slutligen presenteras de slutsatser som min analys och diskussion leder fram 
till samt granska slutsatsernas värde och tillförlitlighet . 

4.1 Disposition 
Inledning – I denna del förklaras bakgrunden till uppsatsens syfte och frågeställningar samt 
vilken tidigare forskning arbetet tar avstamp från. 
 
Teori – Här beskrivs det utvecklande ledarskapet och dess grundprinciper. 
 
Syfte och frågeställning – Här framställs uppsatsens syften och dess övergripande 
frågeställning. I denna del framgår också de avgränsningar som gjorts kring frågeställningen. 
Som en avslutande del av kapitlet definieras centrala begrepp som är av betydelse för arbetet. 
 
Metod – Denna del beskriver de metoder som använts för att besvara frågeställningarna samt 
de källor som ligger till grund för uppsatsens empiri och teori. 
 
Empiriskt material – Detta kapitel framställer den pedagogiska grundsynens gestaltning av 
läraren och syn på kunskapsutveckling utifrån det utvecklande ledarskapets fyra 
grundprinciper. 
 
Analys och komparation – Här analyseras arbetets empiri jämförs med arbetes teori utifrån 
det utvecklande ledarskapets fyra grundprinciper. Likheter såväl som olikheter 
uppmärksammas. 
 
Avslutning – I kapitlet förs det en diskussion, kring föregående kapitels analys och 
komparation, som leder fram till uppsatsens slutsatser gentemot dess frågeställningar. 
 
Sammanfattning – I kapitlet presenteras kortfattat uppsatsen syfte, frågeställningar, 
bakomliggande teori, övergripande empiriska material och de viktigaste slutsatserna som 
dragits. 
 
Litteratur- och källförteckning – Här presenteras den i arbetet ingående litteraturen och de 
källor som använts till uppsatsen. 

4.2 Materialbeskrivning och källkritik 
För att beskriva rollen som lärare och den pedagogiska grundsynen kommer jag att utgå från, 
den av Försvarsmakten utgivna, boken Pedagogiska grunder.29 Pedagogiska grunder kommer 
att vara min enda källa för denna beskrivning då Försvarsmakten fastställt att det är den 
gällande framställningen av den pedagogiska grundsynen. För att beskriva det utvecklande 
ledarskapet kommer jag använda mig av boken Direkt Ledarskap30 som är den senaste källan 
på forskning kring ledarskap inom Försvarsmakten. Jag kommer även använda mig av 
forskning gjord av Bernard M. Bass och Bruce J. Avolio då dessa varit drivande parter i 
skapandet av det utvecklande ledarskapet. Stor del av denna forskning ligger även till grund 
för den dokumenterade forskningen gjord av Försvarsmakten.  

                                                
29 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder 
30 Larsson, G et al . Direkt Ledarskap 
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5 Empiriskt material 

5.1 Föredöme inom Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn 
Läraren förväntas representera och förmedla en viss etik och människosyn. En etik och 
människosyn som återspeglar den svenska demokratins värderingar.31 Läraren innehar en i 
grunden hjälpande roll gentemot den studerande. Något som är viktigt att komma ihåg då 
läraren även innehar en maktposition gentemot studenten. Detta kan medföra moraliska 
dilemman som kan få ett destruktivt utfall ifall personen som tilldelas makten inte är ödmjuk 
inför sin hjälpande roll. En lärare som uppträder och uppfattas som en auktoritet som sätter 
organisationens och de enskildas bästa i fokus har möjlighet att få goda resultat i sitt 
lärarskap. Det är viktigt att läraren lever som denne lär men detta ansvar är något som även 
tillskrivs de studerande. På de sätt människor uppträder, både enskilt och i grupp, påverkar de 
normerna kring vad som är accepterat gällande värderingar och hur den enskilde beter sig. 
Således är det ett gemensamt ansvar att bidra till ett bra utbildningsklimat. En person som 
uppträder avvikande i förhållande till de gällande moraliska normerna riskerar att bli utfryst 
och tappa sitt anseende hos kamraterna. Läraren kan endast genom sitt agerande ha stor 
påverkan på den socialisation som sker studenter emellan. Läraren har följaktligen en särskild 
ansvarsroll i denna process. Detta då läraren i sin inflytandeposition utgör en exempelfigur 
som de studerande kan vilja ta efter.32 Som en positiv effekt av denna inflytandeposition kan 
läraren stödja och stimulera de studerandes vilja att utvecklas endast genom att agera som ett 
föredöme.33 

5.2 Inspirerande motivation inom Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn 
Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn bygger på en konstruktivistisk teori. En teori som 
menar att människor själva skapar kunskap utifrån tidigare erfarenheter och i samspel med 
kontexten, det vill säga omgivningen.34 Ett konstruktivistiskt synsätt ser skapande som en 
aktiv process hos varje individ där skapandet sker genom en interaktion mellan den kunskap 
vi redan har, våra erfarenheter, dragna slutsatser samt det mål vi vill uppnå. Avgörande för 
lärandet blir den spänning eller differensen mellan det den enskilde vill kunna göra och vad 
denne är kapabel till att göra med min nuvarande kunskap. Genom att utgå från nuvarande 
kunskap och erfarenheter och därefter börja bygga en kunskapsbro mot det nya målet så blir 
individen en del av utbildningen. I och med att individen skapar ny kunskap utifrån sina 
tidigare erfarenheter detta är något som en lärare måste utnyttja för att ge syfte till det som 
skall läras samt för att skapa ett gynnsamt lärtillfälle.35 En läraruppgift blir därför att skapa 
förutsättningar som gör det möjligt för individen att utveckla en relevant bild av vad som skall 
uppnås.36 En annan viktig del i det konstruktivistiska synsättet är att se individen som en del 
av sammanhanget. Individen och kontexten ses som två till varandra bundna parter som 
påverkar varandra. Kontexten skapas av den fysiska miljö som individen uppträder och verkar 
i samt individens mentala interaktion med miljön. Den mentala interaktionen utgörs av de 
tankar, föreställningar och den förståelse individen har för miljön. Som en följd av detta 
menar den konstruktivistiska teorin att kunskapsutveckling sker i ett nära samspel med 
omvärlden och att lärandet handlar om att tilldela omvärlden ett syfte och en mening.37  
                                                
31 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s8 
32 Ibid. s40-43 
33 Ibid. s58 
34 Ibid. s156 
35 Ibid. s27-29 
36 Ibid. s65 
37 Ibid. s156-158 
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Även om Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn utgår ifrån ett konstruktivistiskt synsätt så 
påpekas att utvecklandet av kunskap sker även utifrån ett kontextuellt och funktionellt synsätt. 
De tre synsätten konkurrerar inte utan hör samman och är beroende av ett mellan perspektiven 
fungerande samspel. Det kontextuella synsättet menar att kunskap först blir relevant då den 
kopplas till ett sammanhang. Om kunskapen tas ur sin kontext kan den lätt upplevas som 
mindre meningsfull och att det saknar egenvärde att besitta kunskapen. I dessa fall blir 
kunskapen något vi snart glömmer. Kontexten blir alltså avgörande för ifall kunskapen 
upplevs som meningsfull. Det funktionella synsättet betraktar kunskapen som ett verktyg för 
att uppnå ett mål. Med benämningen verktygen menas inte bara fysiska redskap utan den 
inkluderar även teorier och språk. Denna aspekt är starkt anknuten till den kontextuella 
aspekten då sammanhanget blir väldigt viktigt för att bevara värdet hos kunskap som är 
inriktad mot specifika ändamål. I lärsituationer blir det alltså inte bara viktigt att förstå 
helheten men också vilket verktyg som är rätt att använda i just den situationen och utifrån det 
bygga en mening.38 
 
Människan önskar att kunna påverka sitt arbete känna att dennes insats har ett värde och är 
meningsfull sett utifrån ett större sammanhang. När situationen upplevs vara påverkbar är 
människan ofta villig att ta ett större ansvar. Ett ansvarstagande som gynnar individens 
utveckling.39 För att gynna denna utveckling är det viktigt att lärarens förhållningssätt mot de 
studerande bygger på förtroende.40 

5.3 Personlig omtanke inom Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn 
Utbildningen skall ta hänsyn till den enskilde både som människa och sett mot sin avsedda 
roll i sammanhanget. Förutsättningar skall ges till individen så att denna kan och vill 
utvecklas och stärka sina goda sidor samt motverka de mindre goda. Det skall ges utrymme 
för den studerande att på egen hand agera, ta initiativ, pröva och lära av sina framgångar såväl 
som motgångar. Som en del av ett tillåtande utbildningsklimat ingår en ömsesidig dialog 
mellan läraren och den studerande. Utmaningarna och kraven som åläggs individen skall vara 
rimliga oavsett om de ges av läraren eller av den studerande själv. För höga kravnivåer kan 
medföra att den studerande tappar tilltro till sin egen förmåga eller till organisationen. En 
omvänd situation med för låga krav kan medföra att motivationen och således också lärandet 
minskar. Det är viktigt att läraren ser de studerande som enskilda individer och stödjer dessa 
utifrån deras sätt att lära. Feedback skall ges på ett bra sätt genom att bekräfta och uppmuntra 
framsteg och utvecklandet av kunskap.41 Detta kan även ske studerande emellan som en aktiv 
process där de lärande medlemmarna tar initiativet själva till att förändra. En förutsättning för 
detta är att miljön tillåter och ger utrymme för egna initiativ, självständigt tänkande, 
misslyckade försök och självvärdering. Miljön bör även stimulera de studerande till att 
ifrågasätta sina arbetssätt gentemot uppgiftens mål. Kännetecknande för en sådan lärkultur är 
viljan och förmågan att konstant söka att förbättra och bidra till verksamhetens utveckling.42 
Det är viktigt att påtala att individens utveckling och lärande är en förutsättning för att 
möjliggöra utveckling på nivåer över den egna.43 
 

                                                
38 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s30-32 
39 Ibid. s56 
40 Ibid. s58 
41 Ibid. s57-58 
42 Ibid. s96-97 
43 Ibid. s85 
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Som tidigare påtalats ligger en individs kunskaper och egenskaper till grund för vad denne är 
kapabel till att uppnå. De färdigheter en människa utvecklar består i mångt och mycket på hur 
hon uppfattar sin uppgift. Förståelsen för vad som skall uppnås eller utföras ligger till grund 
för vilken kompetens som byggs upp. Betydelsen hos viss kunskap och färdighet varierar 
beroende på hur en individ tolkar uppgiften och således kan två likadana personer med lika 
färdigheter och kunskaper angripa en uppgift på två olika sätt. Förståelsen för uppgifter 
baseras på individens förutsättningar. Det som individen inte förstår kan den inte tolka och 
således inte använda till att dra någon slutsats. Därför måste lärsituationen vara anpassad så 
att den studerande får förutsättningar, och vid behov hjälp, att förstå och tolka sin uppgift och 
sina mål. 44 

5.4 Intellektuell stimulans inom Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn 
För att på bästa sätt gynna lärandet hos en individ måste lärsituationerna medge tillräckligt 
stort handlingsutrymme att den studerande är fri att handla på egen hand. Det egna initiativet 
tjänar till att låta individen själv pröva, göra rätt och fel, utveckla nya lösningar, dra lärdomar. 
Ett medel för att ge den studerande mer handlingsfrihet skulle kunna vara genom målstyrning 
där läraren förmedlar ett mål och eleven själv får utröna sin egen uppgift samt välja 
lösandemetod. För att en individ skall kunna känna ansvar för sin uppgift är det viktigt att 
denne upplever situationen och det som händer går att påverka. Kan människan inte känna 
ansvar för effekterna av sitt handlande blir svårt att vara stolt över vad denne åstadkommit.45  
 
Det går att säga att människan lär genom att ändra sitt sätt att tänka. Det vill säga hur hon 
förstår, ser på eller behandlar något. Detta kan ske genom att hon kontinuerligt kritiskt 
granskar sin kunskap och söker att ompröva och förnya denna genom att pröva nya arbetssätt 
och metoder. Det kan också ske genom ett möte med andra. Detta stärks av den pedagogiska 
grundsynens synsätt att lärandet är en social process där kunskap växer då den delas. Genom 
en dialog och ett möte med andra kan den enskilde få ta del av nya perspektiv och ompröva 
sitt eget synsätt. Mötet med andra skapar även förutsättningar för individens eget omprövande 
av innehavd kunskap. Det sociala samspelet med andra människor skapar en grund för hur 
hanterar våra tankar eller för våra inre samtal. Detta i och med att vi tänker i termer och 
begrepp som skapats igenom mötet med andra. Således sätter det sociala sammanhanget en 
prägel på hur den enskilde individen tänker.46 

                                                
44 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s67-68, 134-135 
45 Ibid. s65, 68-69, 268 
46 Ibid. s30-32, 84-86 
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6 Analys och komparation 

6.1 Föredöme 
Inom det utvecklande ledarskapet beskrivs det hur ledaren erhåller respekt och förtroende från 
sina underställda genom deras uppträdande. Det framställs att uppträdandet ska präglas av 
målmedvetenhet, beslutsamhet och rättframhet.47 Den pedagogiska grundsynen beskriver inte 
hur läraren skall uppträda men påtalar att det är viktigt för läraren att minnas att denne trots 
sin maktposition i grunden innehar en tjänande roll gentemot den studerande. En roll som 
ställer stort krav på ödmjukhet. Trots att läraren inte ges några riktlinjer för hur denne skall 
agera så uppmärksammas det att en lärare som sätter de studerandes och organisationens bästa 
i fokus kan uppnå goda resultat.48 Ledaren delar detta fokus och det utvecklande ledarskapet 
påtalar att ledaren måste värdera andras behov högre än sina egna, något som kan medföra att 
ledaren erhåller ett starkt erkännande från sina underställda. Ett erkännande som stimulerar de 
underställda att vilja ta efter och själv utveckla de beteenden och egenskaper ledaren 
innehar.49 Ledaren kan även genom ett resolut agerande och engagemang tjäna som en 
inspirerande drivkraft för de underställda50 I den pedagogiska grundsynen framgår det att 
läraren i likhet med det utvecklande ledarskapet kan stödja och stimulera de studerandes vilja 
att utvecklas endast genom sitt sätt att agera. En annan likhet är läraren sägs kunna tjäna som 
en exempelfigur som de studerande vill ta efter. Kopplingen mellan att värdera andras behov 
högre än sina egna är dock inget som påtalas av den pedagogiska grundsynen.51 
 
Att ledaren själv lever upp till de krav denne ställer på andra och att denne också påvisar ett 
gott förhållningssätt mot etiska och moraliska dilemman är något som tydligt gestaltar 
föredömet. Det definieras inte vad ett gott förhållningssätt mot etiska och moraliska dilemman 
är. Värderingen om ledaren har en god syn på moral och etik görs istället av den underställde 
utifrån den rådande kontexten. I övrigt framgår tydligt vad i ledarens agerande som är viktigt. 
Det utvecklande ledarskapet lyfter fram vikten av förtroende mellan ledaren och de 
underställda. För att ledaren skall nå ut med sitt ledarskap är det viktigt att de underställda 
upplever att ledaren skall göra det rätta i en svår situation och att denne inte utövar sin makt 
för egen vinning. Förtroendet påtalas även vara en viktig grund för ledaren att luta sig mot när 
denne försöker skapa en ledningskultur där de underställda delar ledarens mål, avsikter och 
syften.52 Att representera en viss etik är något som även tillskrivs läraren. Utöver det åläggs 
även läraren att förmedla etiken likväl som att förmedla och representera en viss människosyn 
i enlighet med den svenska demokratins värderingar.53 Ledaren förväntas agera som en 
moralisk vägvisare för sina underställda, vilket kan ses som att också ledaren är ansvarig för 
att förmedla en viss värdegrund.54 
 
Något som uppmärksammas i den pedagogiska grundsynen men inte påtalas i det utvecklande 
ledarskapet är kollektivets och envars ansvar att bidra till ett bra arbetsklimat. Detta då varje 

                                                
47 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s5, 20-21 
48 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s40-43 
49 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s3, 114-115, 132-133 
50 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s5, 20-21 
51 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s40-43, 58 
52 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s3, 114-115, 132-133 
53 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s8 
54 Larsson, G et al . Direkt Ledarskap, s45-46 
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enskild individs uppträdande påverkar de gällande normerna i omgivningen. En påtalad 
konsekvens för att bryta mot de gällande värderingarna är att riskera att bli utfryst från 
gemenskapen och tappa sitt anseende hos kollektivet.55 Detta åläggs endast ledaren inom det 
utvecklande ledarskapet men konsekvenserna som beskrivs i den pedagogiska grundsynen 
återspeglar den problematik ledaren möter om denne tappar de underställdas förtroende och 
respekt.56 

6.2 Inspirerande motivation 
Inom det utvecklande ledarskapet förmedlas syften med uppgifter från ledaren och 
organisationen. Tillsammans bidrar uppgiften och syftet till att sätta den enskilde i ett 
sammanhang som skall motivera individens insats. Strävan är att individen skall uppleva 
sammanhanget och förlika sig med syftet.57 Detta återspeglas tydligt i det kontextuella 
synsättet där kontexten är avgörande för att kunskapen, det vill säga det som skall uppnås, 
upplevs som meningsfullt. Målet blir relevant först då det kopplas till ett sammanhang. 
Processen för att knyta syftet till en uppgift blir således att först förstå helheten följt av att 
förstå vart i sammanhanget den egna uppgiften hör hemma. Detta ger en förståelse för varför 
uppgiften utför och således skapas också ett syfte.58 
 
Vari syftet grundar sig skiljer sig mellan det utvecklande ledarskapet och Försvarsmaktens 
pedagogiska grundsyn. Även om den pedagogiska grundsynen erkänner att det kontextuella 
synsättet samspelar med ett konstruktivistiskt synsätt så är det ändå det konstruktivistiska som 
utgör basen för den pedagogiska grundsynen. Således läggs vikten vid att den studerande själv 
skapar sitt syfte genom att den upplever en spänning genom det som skall uppnås och den 
enskildes tidigare kunskap. Läraren kan försöka stimulera denna spänning men det är 
individen som måste tillskriva syftet till kunskapen genom att uppleva den. Lärarens uppgift 
blir således att skapa förutsättningar för den studerande att själv skapa en relevant bild av vad 
som skall uppnås. I och med att individens tidigare erfarenheter ligger till grund för lärandet 
så är den enskildes delaktighet en viktig faktor i lärandet.59 Delaktigheten är något som det 
läggs stor vikt vid även inom det utvecklande ledarskapet. Det eftersträvas en lagkänsla, ett 
delat mål och en gemensam vision om slutläget och som en del i detta ges individen frihet att 
själv lösa problem och ta ansvar. Det utvecklande ledarskapet tillser även att sätta värde på 
den enskildes insats för organisationen. Som en följd uppstår ett större engagemang som blir 
särskilt viktigt då uppgifter skall lösas även i chefens frånvaro.60 Här reflekterar det 
utvecklande ledarskapets handlingar den pedagogiska grundsynens människosyn. Människan 
är villig att ta mer ansvar om hon känner att situationen går att påverka och att hennes insats 
är värdefull för det större sammanhanget. När den enskilde är redo att ta mer ansvar är det 
viktigt att läraren möter upp det ökade ansvarstagandet med större förtroende för att skapa 
gynnsamma förutsättningar för utveckling.61 

                                                
55 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s40-43 
56 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s3, 114-115, 132-133 
57 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s5, 26-27 
58 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s30-32 
59 Ibid. s27-29, 65 
60 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s5, 26-27 och Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, 
Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership, s3, 26-27, 115, 133-134 
61 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s56, 58 
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6.3 Personlig omtanke 
Både inom det utvecklande ledarskapet och Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn 
framställs vikten av att erkänna att varje individ har olika behov och förutsättningar. Och att 
lärarens eller ledarens förhållningssätt måste anpassas efter individen och dennes behov. Som 
en del i denna process uppmanas läraren och ledaren att föra en dialog med den studerande 
eller den underställde.62 Både läraren och den utvecklande ledaren har ett intresse av att möta 
individens behov för att denne skall fortsätta vara motiverad och kunna utvecklas. Det 
utvecklande ledarskapet och den pedagogiska grundsynen uttrycker också likartade 
konsekvenser för om individens behov inte tillgodoses.63 Särskiljande mellan de två områdena 
är dock att ledarskapet uppmärksammar vikten av att ta hänsyn och anpassa ledarskapet 
utefter den underställdes vilja, således inte bara efter dess förmåga, och det är något som är 
viktigt för att bibehålla ett högt intresse, förtroende och delaktighet.64 Något som lärarsidan 
uppmärksammar hos individens behov och som det utvecklande ledarskapet inte berör är att 
individens förståelse för vad den skall uppnå är ett eget fristående behov. Det är individens 
förståelse som ligger till grund för att kunna tolka det som skall göras och utan en korrekt 
tolkning blir det svårt individen att dra slutsatser som ska användas för att bygga upp ny 
kompetens. Läraren ska stötta den studerande när det behövs genom att ge förutsättningar för 
att individen skall kunna nå förståelse.65 
 
Inom det utvecklande ledarskapet talas det om att ledaren skall utnyttja alla lärtillfällen som 
uppstår och skapa egna då det behövs. Det ses som en del i skapandet av en stöttande kultur 
som tillåter misstag och hjälper medarbetare att dra lärdomar av genomförd verksamhet.66 
Detta liknar det som den pedagogiska grundsynen benämner lärkultur. Lärkulturen skiljer sig 
från den stöttande kulturen då den tar ett större ansvar för individens lärande. Utöver att tillåta 
misstag och hjälpa varandra att dra lärdomar så betonar lärkulturen också att miljön måste 
tillåta och ge utrymme för egna initiativ, självständigt tänkande och självvärdering. Kulturen 
skall också genomsyras av en vilja att förbättra och bidra till verksamhetens utveckling och 
som en del i detta bör miljön stimulera de studerande till att kritiskt granska sina metoder 
gentemot verksamhetens högre syfte. Det ger ett mervärde för fler nivåer än bara den 
individuella, då det påpekas inom den pedagogiska grundsynen att den enskildes lärande är en 
förutsättning för att även organisationen skall kunna lära.67 Här samtycker grundsynen med 
det utvecklande ledarskapets personliga omtanke, som menar att de underställda kan bidra till 
resultat på högre nivåer då deras potential har utvecklats fullt ut.68 

6.4 Intellektuell stimulans 
Människan lär genom att ändra sättet hon tänker och det är något som den pedagogiska 
grundsynen grundar sitt kritiska förhållningssätt på. Att ändra hur människan förstår, upplever 
eller handhar något kan ske genom en egen kritisk värdering samt omprövning av innehavd 
kunskap. Det kan också ske genom mötet med andra där dialogen tjänar till att översprida nya 
perspektiv och skapa förutsättningar för att ompröva den enskildes kunskap. Som en 

                                                
62 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s6 och Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s57-58 
63 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s57-58 och Bass, M. Bernard och Avolio, J. Avolio, Improving 
Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership, s3-4, 135-136 
64 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s3-4, 135-136 
65 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s67-68, 134-135 
66 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s6 
67 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s85, 96-97 
68 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s3-4, 135-136 
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mereffekt av det sociala samspelet präglas även individens sätt att tänka, vilket skapar nya 
förutsättningar för den enskilde att självständigt föra kritiska resonemang och ompröva sin 
besuttna kunskap.69 I det utvecklande ledarskapet är ledaren naturligt pådrivande och 
uppmuntrande av individens kritiska tänkande och omprövande av kunskap. Genom att 
ifrågasätta antaganden, omformulera problem och uppmärksamma nya infallsvinklar utgör 
ledaren den underställdes motpart i det sociala samspelet. Ledaren strävar efter att hjälpa 
individen att bli mer innovativ och utveckla ett kritiskt förhållningssätt för att på egen hand 
anpassa och välja metod utifrån ställd uppgift. Ledarens avsikt kan i det här fallet efterlikna 
det som den pedagogiska grundsynen beskriver som att sätta en prägel på en individs sätt att 
tänka.70 
 
Som en del i att utmana sina underställda till utveckling delegerar den utvecklande ledaren 
ansvar. Den underställde ges handlingsfrihet att kunna fatta beslut på egen hand och själv 
välja metod. För att säkerställa att uppgiften löses ser ledaren till att skapa en gemensam 
målbild för vad som skall göras, tilldela resurser och vid behov handleda den underställde vid 
behov.71 Vikten av att ge ansvar och handlingsfrihet stärks av den pedagogiska grundsynen 
som påtalar ansvarsdelegeringen som ett medel för att på bästa sätt kunna gynna en individs 
utveckling. En viktig aspekt av att ge individen ansvar är att denne måste uppleva situationen 
och det som händer som påverkbart för att själv kunna känna ansvar. Ansvarskänslan är en 
viktig del för att i slutändan kunna känna en stolthet över resultatet. Ledarens metod för 
delegering av ansvar kan jämföras med utbildningsmetoden målstyrning. En metod där 
läraren förmedlar målet men där den studerande själv får utröna sin uppgift och välja metod. 
En aspekt som inte påtalas inom målstyrningen är tilldelandet av resurser, men det ses som 
något som ingår som underförstått då fokus ligger på att tillgodose individens behov.72 

                                                
69 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s30-32, 84-86 
70 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership, s5-6, 90 
71 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership, s10, 26-29 
72 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s65, 68-69, 268 
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7 Avslutning 

7.1 Diskussion 
Uppsatsen övergripande frågeställning är ”Hur återfinns det utvecklande ledarskapets 
grundprinciper i Försvarsmaktens pedagogiska grundsyns beskrivning av lärarrollen och 
kunskapsutveckling samt vilket mervärde kan detta ge den utvecklande ledaren?” I den 
ovanstående analysen och komparationen har det framgått var det utvecklande ledarskapets 
grundprinciper kan återfinnas i den pedagogiska grundsynen samt vilka likheter och olikheter 
som finns mellan de två. Det som återstår är att identifiera om detta kan ge ett mervärde för 
den utvecklande ledaren. I den följande diskussionen resonerar jag utifrån de samband och 
skillnader som uppmärksammats i analysen och komparationen för att kunna förankra mina 
slutsatser. 

7.1.1 Föredömets makt 
Inom både den pedagogiska grundsynen73 och det utvecklande ledarskapet74 påtalas det att 
lärarens och ledarens maktposition medför ett visst ansvar. Båda sidor lägger stor vikt vid att 
ledaren och läraren måste värdera andras behov högre än sina egna för att nå effekt. Detta 
förtydligas genom den pedagogiska grundsynens ord om att läraren gentemot den studerande 
har en tjänande roll. Detta är ett synsätt även den utvecklande ledaren kan dra nytta av, 
särskilt då strävan av att utveckla den underställde och dess potential syftar till att uppnå 
bättre resultat på fler nivåer än den egna. I det utvecklande ledarskapet framgår föredömet 
som en viktig grundprincip75. Den pedagogiska grundsynen påtalar att läraren kan påverka 
och stimulera de studerandes lärande genom sitt uppträdande76 men det ges inte riktigt någon 
förklaring till vilka kriterier uppträdandet måste uppfylla. Här menar det utvecklande 
ledarskapet att ett resolut agerande och påvisat engagemang kan vara en inspirerande drivkraft 
för de underställda, något som högst troligt även läraren kan ta till vara på.  
 
Både ledaren och läraren ansvarar för att representera och förmedla goda värden. Detta sker 
genom att föregå med gott exempel. I ledarens fall handlar det om att låta ord och handling gå 
hand i hand77 och i lärarens fall att leva som denne lär. Något som den pedagogiska 
grundsynen lyfter fram är gemene man i kollektivet är ansvarig för att förmedla dessa 
värden78. Även om läraren kan utgöra en förebild som de studerande vill ta efter så präglar 
envars uppträdande omgivningens normer. Läraren har givetvis ett större ansvar för att detta 
efterlevs, men aspekten av att kamrater påverkar varandra borde vara av intresse även för den 
utvecklande ledaren. Detta då ledaren genom sitt uppträdande försöker att skapa en 
ledningskultur där ledarens mål, avsikter och syften delas av de underställda. Om dessa syften 
och avsikter kan förmedlas av fler än bara ledaren själv är det tänkbart att ledaren lättare 
skulle kunna förankra verksamhetens mening hos de underställda. 

                                                
73 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder 
74 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership 
75 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership 
76 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder 
77 Larsson, G et al . Direkt Ledarskap 
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7.1.2 Viljan till att bidra 
I utgångspunkten kring inspirerande motivation79 framgår delegeringen av utmanande 
uppgifter med tillhörande syften som en metod för att motivera de underställda. Ett 
tillvägagångssätt som inte är helt olikt de metoder som en lärare använder i en 
utbildningssituation80. En påtaglig skillnad är dock att den utvecklande ledaren söker att 
sprida ett gemensamt syfte och mål för en uppgift. En vision som är införstådd hos alla 
underställda och medarbetare och som leder till att de delaktiga upplever värdet och vill ta 
ansvar för att uppgiften löses på bästa tänkbara sätt. Här grundar sig syftet hos ledaren och 
organisationen men individen tillskrivs ett värde i helheten. Läraren försöker istället 
inkorporera den studerandes tidigare erfarenheter med det som skall uppnås och låta individen 
vara delaktig i processen att identifiera vad som måste läras. I det här fallet, med grund i det 
konstruktivistiska synsättet av lärandet, tillskriver individen själv meningen till uppgiften eller 
kunskapen och på så vis skapas motivationen till att ta ansvar för att nå målet. Det 
kontextuella synsättet närmar sig mer tillvägagångssättet hos den utvecklande ledaren genom 
att läraren blir mer delaktig i att skapa och delvis förmedla meningen med det som lärs. I det 
kontextuella synsättet uppmärksammas risken för att kunskap tappar sitt värde om den blir allt 
för lösryckt ur sitt sammanhang.  
 
Jag ser det som rimligt att anta att även ledaren kan vinna effekt av att applicera delar av ett 
konstruktivistiskt synsätt i sitt ledarskap. En individ som själv tillskrivit ett värde till en 
uppgift borde känna mer ansvar för en uppgift än en uppgift där värdet är förmedlat av någon 
annan. I teorin skulle de två synsätten komplettera varandra och tillsammans kunna tillskriva 
ett värde till en uppgift så att den upplevs som viktig för alla berörda parter. Ett möte där 
individen förlikat sig med ledarens och organisationens högre syfte men utöver det finner ett 
eget värde inom organisationens mål. En sådan förening skulle kunna medföra att de 
underställda får en större drivkraft att lösa och ta ansvar för uppgiften.  
 
Det utvecklande ledarskapet påtalar även vikten av att sätta värde på den enskildes handlingar 
och dess betydelse för helheten81. Lagkänslan är viktig och som en del av detta ser den 
utvecklande ledaren till att ge ansvar och frihet till de underställda. Den pedagogiska 
grundsynens beskrivning av människan82 blir här relevant då den stärker värdet av att ge 
underställda möjligheter att påverka. Då känslan av att situationen är påverkbar medför en 
vilja ta större ansvar för uppgiften och sin egen utveckling. 

7.1.3 Att möta den enskildes behov 
För att säkerställa att individen utvecklas och att motivation bibehålls är det viktigt att den 
överordnade tar hänsyn till och anpassar sig efter den enskildes behov. Här är det viktigt att ta 
hänsyn till individens personlighet, vilja, förmåga och förståelse. Att skapa förutsättningar för 
individens förståelse berörs inte i det utvecklande ledarskapet. För att individen skall kunna 
tolka sin uppgift och dra slutsatser om vad som måste göras är det viktigt att det finns en 
förståelse som grund. Den pedagogiska grundsynen påtalar att en av lärarens uppgifter är att 
stötta och hjälpa individen förstå.83 Detta är något som jag anser vara önskvärt även i det 
utvecklande ledarskapet särskilt när delegeringen av ansvar är en viktig del i den inspirerande 
motivationen och den intellektuella stimulansen.  
                                                
79 Bass, M. Bernard, Transformational Leadership 
80 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder 
81 Bass, M. Bernard och Avolio, J. Bruce, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 
Leadership 
82 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder 
83 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder 
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Jag skulle vilja framhäva två aspekter på förståelse som identifierat i samspelet mellan en 
organisation och dess medarbetare. Dels upplever jag behovet av en förståelse för vad den 
enskilde kan göra för att bidra till kunskapsutvecklingen inom verksamheten som helhet. 
Något som skulle kunna benämnas som ett organisatoriskt mindset där det finns en gemensam 
strävan att bidra till kunskapsutvecklingen. Den andra biten är de överordnades förståelse för 
den enskildes behov och källa till motivation. På något vis tjänar dessa två aspekter som 
grund för ett kollektivt lärande där den enskilde och organisationens förutsättningar beaktas. 
 
Både läraren och ledaren önskar att utnyttja de lärtillfällen som uppstår och som en del i detta 
strävar både ledaren och läraren efter att utveckla en kultur som gynnar lärandet vid 
uppkomna tillfällen. Den stöttande kultur som framställs inom det utvecklande ledarskapet84 
skulle med stor sannolikhet kunna dra nytta av många av de aspekter som framställs inom det 
den pedagogiska grundsynen benämner lärande kultur85. Den lärande kulturen förmedlar ett 
kritiskt och omprövande förhållningssätt samt en vilja att ständigt utveckla kunskap för att 
bättre möta upp verksamhetens syfte. Genom att kulturen hjälper individen att ompröva sitt 
tänkande så tas en del av bördan av att stimulera den enskildes intellekt från ledaren. På 
samma sätt som kollektivet förmedlar sunda värderingar och normer så skulle kollektivet 
kunna bidra till att förmedla ett kritiskt förhållningssätt till kunskap. Denna tes kan stärkas av 
det sociala samspelets inverkan på lärandet, där det påpekas att mötet med andra kan 
översprida nya perspektiv och skapa förutsättningar för att ompröva den enskildes kunskap86. 
Detta skulle få som konsekvens att organisationen kan tillvarata lärtillfällen även när ledaren 
inte är närvarande och ett samspelande kunskapande skulle ske naturligt i organisationen samt 
ge mereffekter på alla nivåer. 

7.1.4 Skapa förutsättningar för utveckling 
En av den utvecklande ledarens ansvar är att hjälpa sina underställda se fler perspektiv och 
utmana sin egen kreativitet. 87 Det uppmärksammas i den pedagogiska grundsynen att ändra 
sitt sätt att tänka är att lära.88 Något den utvecklande ledaren bidrar till genom de metoder 
denne använder för att stimulera underställda till att ompröva sina resonemang. Det sociala 
samspelets prägel på individens sätt att tänka är ett medel den utvecklande ledaren tar till för 
att fostra självständiga individer. Som ett kompletterande medel delegerar den utvecklande 
ledaren ansvar och ger handlingsutrymme till den underställde.  
 
Att erbjuda handlingsutrymme stort nog att medge egna initiativ för att gynna individers 
utveckling påtalas som betydelsefullt både inom den pedagogiska grundsynen89 och inom det 
utvecklande ledarskapet90. Detta för att möjliggöra att de underställda eller studerande själva 
får pröva, misslyckas, dra lärdomar och utvecklas. Det medför att individen känner en stolthet 
och ett ansvar gentemot utfallet av uppgiften. Det är anmärkningsvärt hur nära ledarskapet 
och pedagogiken korrelerar på denna punkt. Den ökade handlingsfriheten bidrar till högre 
delaktighet där eleven eller den underställde får ett förmedlat mål och själv tolkar sin uppgift 
och finner lösningen.  
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7.2 Slutsatser 
 Det kollektiva föredömets makt som framställs i Försvarsmaktens pedagogiska 

grundsyn utgör en plattform som rätt använd skulle kunna hjälpa den utvecklande 
ledaren att förmedla och förankra sina visioner och syften hos de underställde. Detta 
skulle stärka den utvecklande ledarens budskap och bidra till större produktivitet i 
organisationen. 

 
 Med hjälp av förståelse för det konstruktivistiska synsättet skulle den utvecklande 

ledaren kunna ge underställda förutsättningar för en underställd att skapa ett eget syfte 
inom det större organisatoriska syftet. Detta skulle medföra att individen är villig att ta 
mer ansvar och således bidra mer till lösandet av uppgiften. 
 

 Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn trycker på vikten av att den studerande förstår 
uppgiften. De metoder läraren använder för att gynna den studerandes förståelse av 
uppgiften skulle kunna hjälpa den utvecklande ledaren att skapa förutsättningar för 
sina underställda att agera i chefens anda.  

 
 Det som det utvecklande ledarskapets stöttande kultur skulle tillsammans med den 

pedagogiska grundsynens lärande kultur kunna skapa förutsättning för att bättre ta 
tillvara på lärtillfällen även då ledaren inte är närvarande. Något som medför ett 
mervärde för det utvecklande ledarskapet då kunskap omprövas och utvecklas 
naturligt i organisationen. 
 

Genom min analys och komparation så har sambandet mellan ledaren och läraren 
uppmärksammats. Gary Yukls påstående om att en av ledarens viktigaste ansvarsuppgifter är 
att vägleda lärprocesser är något som tydligt gestaltas i det utvecklande ledarskapet. Att skapa 
förutsättningar för kunskapsutveckling är en central del av det utvecklande ledarskapet. Det är 
också något som läraren har en lång tradition av och som det framgår i både analys, 
komparation och slutsatser samspelar rollerna som ledare och lärare. De kompletterar 
varandra med olika synsätt och metoder.  
 
Jag upplever att jag har identifierat viktiga skillnader mellan den pedagogiska grundsynen och 
det utvecklande ledarskapet. Skillnader som påvisar att det saknas förståelse inom vissa 
områden i det utvecklande ledarskapet. I processen har jag även upptäckt ny kunskap där den 
pedagogiska grundsynens verktyg och synsätt potentiellt kan komplettera det utvecklande 
ledarskapets. Exakt hur implementerandet av denna nya kunskap skall ske är underlag för 
vidare forskning och inte något jag kunnat påvisa i denna uppsats.  
 
Viktigt att påtala är att mitt arbete bygger på det som sägs om det utvecklande ledarskapet av 
Bass och Avolio. Det finns fler teoretiker som beskriver det utvecklande ledarskapet och 
således representerar Försvarsmaktens utvecklande ledarskap, som bygger på Bass och 
Avolios teorier, bara en liten del av den totala kunskapsbanken. Likaså är det viktigt att påtala 
att Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn är en ansamling av synsätt på lärande. Det kan 
således finnas fler aspekter inom pedagogiken som kan återspegla eller säga emot ett 
utvecklande ledarskap. Den semantiska analys som genomförts tillsammans med den tolkning 
genomförts av analysens resultat bygger på de perspektiv som jag har med mig. Perspektiv 
som bygger på en ettårig militär grundutbildning och en treårig officersutbildning. Således 
utesluter jag inte möjligheten att någon med större erfarenhet av ledarskap och lärarskap kan 
tolka analysens resultat annorlunda och därför också dra andra slutsatser. 
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8 Sammanfattning 
Det utvecklande ledarskapet och Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn är två delar som 
präglar en officer i den svenska Försvarsmakten. Efter att ha varit aktiv inom försvarsmakten 
på i form av militär grundutbildning och officersutbildning så har författaren identifierat ett 
behov av förståelse för den enskildes utvecklingsprocesser inom det utvecklande ledarskapet. 
En förståelse som återfinns i Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn. Arbetet syftar till att 
analysera och beskriva hur rollerna ledare och lärare gestaltas i Försvarsmaktens pedagogiska 
grundsyn och det utvecklande ledarskapet utifrån punkterna föredöme, inspirerande 
motivation, personlig omtanke och intellektuell stimulans. Arbetet syftar också till att 
understöka vilket mervärde Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn kan tillföra det 
utvecklande ledarskapet. 
 
Uppsatsens övergripande frågeställning är ”Hur återfinns det utvecklande ledarskapet 
grundprinciper i Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn beskrivning av lärarrollen och 
kunskapsutveckling samt vilket mervärde kan detta ge den utvecklande ledaren?” 
 
Med hjälp av metoderna deskription, semantisk analys och komparation beskrivs 
Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn varefter den analyseras och jämförs utifrån det 
utvecklande ledarskapets fyra grundprinciper föredöme, inspirerande motivation, personlig 
omtanke och intellektuell stimulans. Slutligen förs en diskussion om vilket mervärde 
analysens resultat har för den utvecklande ledaren. 
 
Viktiga slutsatser i arbetet är att förståelsen för hur kollektivets uppträdande påverkar dess 
medlemmars och sin omgivnings normer och värderingar kan vara ett medel för att sprida den 
utvecklande ledarens budskap. Både i form av syften men även i form av ett kritiskt 
förhållningssätt mot kunskap som tjänar till att stimulera den enskildes utveckling. Detta blir 
således ett sätt att bättre kunna ta tillvara lärtillfällen som uppstår under arbetets gång även då 
ledaren inte är närvarande. Den pedagogiska grundsynen erbjuder även en bredare insikt i den 
underställdes behov och framställer behovet av att det skapas förutsättningar som gynnar den 
enskildes förståelse för målet kring det som skall uppnås. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 
Figur 1: Den svenska modellen91 

                                                
91 Gerry Larsson et al . Direkt Ledarskap – sid 38 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Eric Elerud-Tryde 2010-06-14 25 (25) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Figur 2: Utvecklande Ledarskap92 
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