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Förord 

Om jag vill lyckas 

med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är 

och börja just där. 

 

Den som inte kan det lurar sig själv 

när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

 

För att hjälpa någon 

Måste jag förstå mer än hon 

men först och främst förstå det hon förstår. 

 

Om jag inte kan det 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre 

i stället för att hjälpa henne. 

 

All äkta hjälpsamhet 

börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå 

att detta med att hjälpa 

inte är att vilja härska 

utan att vilja tjäna. 

 

Kan jag inte detta 

Så kan jag inte heller hjälpa  

                                                                                                              Sören Kirkegaard 
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Abstract 

 

In Sweden the latest curriculum, Lpo 94 was released in 1994. This document revolutionized 

the teaching profession. The school system was changed from a governmental control into a 

communal control. The earlier curriculums were controlled by rules; Lpo 94 is controlled by 

aims. This has led to a big spectrum of teaching styles which all of them agrees with the Lpo 

94.  

Our purpose with this report is to illustrate two different leadershipstyles regarding the subject 

Swedish. We also want to illustrate how the individual teacher motivates their choice of 

leadership.  

 

The report takes place in three questions at issue: 

• What teaching style agrees best with the Lpo 94? 

• How do the two teachers understand their leadership styles? 

• What are the pupils’ opinions of the leadership styles? 

 

Our final conclusion is that the pupils prefer the traditional teacher who dictates the terms in 

the classroom, teaching as well as work procedures. However, the curriculum is relatively 

modern and the school as an institution has not been able to catch up with the Lpo 94.  

 

 

 

 

 

Keywords: leadership style, individualism, teacher, pupils and teaching 

profession 
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1. Inledning 
 

Under seklets sista decennium kom en ny läroplan, Lpo 941. Med den följde stora 

förändringar för den svenska skolan, den gamla regelstyrningen som innebar tydliga regler 

gällande undervisning, ändrades till en mål- och resultatstyrd skola som innebär att det är upp 

till lärarna att finna vägar för eleverna att nå målen. Verksamheten har dessutom 

decentraliserats från riksnivå till kommunal nivå. Enligt skolverket har lärarrollen ändrats i 

takt med förändringarna. Lärarnas roll har ändrats från utlärare av kunskap till handledare av 

kunskap. Resultatet från nio skolforskningsprojekt i Malmö visar att lärarna upplever det som 

att arbetsbördan ökat p.g.a. den nya läroplanen, dessutom känner lärarna att de måste fortsätta 

arbeta som tidigare vilket renderat i en högre arbetsbelastning2. Idag när skolan är mål- och 

resultatstyrd ska undervisningen individanpassas, tidigare när skolan var resultat styrd var 

undervisningen gruppcentrerad. I Lpo 94 kan man läsa: 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” 

  

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 
 

Läraren kan utifrån detta använda sig av flera olika pedagogiska tillämpningssätt för att lyckas 

nå målen, det är upp till läraren som individ att nå dem tillsammans med eleven, utifrån 

dennes behov och förutsättningar. Detta leder till vitt skilda ledarskapsstilar som eleverna 

måste lära sig att tyda och förstå.  

 

 

 

 

                                                 
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,förskoleklassen och fritidshemmet 1994 
2 Månsson 2004:19  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att belysa två olika ledarskapsstilar i ämnet svenska, samt hur 

den enskilde läraren motiverar sitt ledarskap utifrån Lpo 94.  

 

Vi kommer att utgå från följande tre frågeställningar: 

• Vilken ledarstil stämmer bäst överens med Lpo 94? 

• Hur uppfattar de två lärarna sina ledarskapsstilar? 

• Vad anser eleverna om de undersökta ledarskapsstilarna 

 

1.2 Teori och begrepp 

 

Ord kan ha olika betydelse för olika människor, därför känner vi oss tvungna att beskriva våra 

definitioner av två av uppsatsens nyckelord, ledarskapstil och individualisering Dessa två ord 

har vi valt eftersom vi anser att dessa ord är de som inneburit störst förändring för läraryrket, 

från gruppcentrerad ledarskapsstil till individanpassad ledarskapsstil. 

 

• Ledarskapsstil- Det beteende/pedagogik som läraren använder sig av för att få elever 

att nå målen. 

• Individualisering undervisning anpassad till den enskilde elevens förutsättningar, 

behov och intressen. 

 

Lpo 94 bär tydliga spår av John Deweys pedagogiska filosofi. Hans utgångspunkt för all 

undervisning tog sin utgångspunkt i människans egna intressen och behov. Samtliga svenska 

skolreformer efter andra världskriget är uppenbart influerade av Deweys reformpedagogiska 

idéer. Dessa idéer tar avstånd från de tvång och den strikta disciplinering som under 

århundraden kännetecknat skolundervisningen.  Undervisningsmetoder som projektarbete och 

problembaserat lärande är konkreta exempel på att Deweys tankar lever i svenska läroplaner. 

Han menade att människan har ett eget värde och en förmåga att själv styra sitt öde. Skolans 

uppgift blir då att bidra till den enskildes utveckling och att fostra goda medlemmar i en större 

gemenskap. Den enskilde elevens behov och intressen är, i en sådan skola, utgångspunkt för 
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allt lärande, ett lärande som i sin tur främst bygger på egen aktivitet. Pedagogens uppgift blir 

då att bygga broar mellan kulturarv och den lärandes världsuppfattning. Utan kunskap och 

intresse om de lärande blir all pedagogik ytlig instrumentell och förtryckande3. 

 

Arne Maltén4 hänvisar till två teorier som den amerikanske forskaren Douglas Mc Gregor5 

fann vid slutet av femtiotalet. Dessa teorier handlar om synen på människan, teori X och teori 

Y. Dessa två teorier beskriver människan på två olika sätt. I teori X6 kännetecknas människan 

av följande:  

• En medfödd ovilja till arbete 

• Försöker dra sig undan ansvar, om det är möjligt 

• Saknar initiativ förmåga och måste därför tvingas, kontrolleras, styras eller hotas med 

straff 

• Föredrar rent av att styras för att slippa ta eget ansvar 

• Har relativt små ambitioner 

• Är endast ute efter ekonomisk och materiell belöning  

 

Mc Gregor menar, å andra sidan, med Teori Y7 att människan  

• Upplever arbete och ansträngning som något naturligt och stimulerande 

• Upplever ringa motivation om hon utsätts för yttre kontroll eller hot om 

straff/sanktioner 

• Är initiativrik och vill därför utöva självstyrning och självkontroll för att nå de mål 

hon är engagerad i 

• Uppfattar själva mål engagemanget som belönande i sig 

• Är i stånd att inte bara acceptera, utan aktivt söka ansvar  

• Äger förmåga att använda fantasi, intellekt och kreativitet vid lösande av 

organisatoriska problem 

 

                                                 
3 Sundgren 2005  
4 Arne Maltén har mångårig erfarenhet som lärare, skolledare och universitetslektor i pedagogik. Han är 
författare till ett flertal böcker, bl.a. Grupputveckling (1992), Lärarkompetens (1995), Pedagogiska 
frågeställningar (1997) och Kommunikation och konflikthantering (1998), samtliga utgivna av Studentlitteratur 
5 Se Maltén 2000:23 
6 Maltén 2000:23 
7 Malten 2000:34 
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Dessa teorier kan enligt oss interagera, t.ex. om eleven ska söka information på Internet så är 

denne aktiv och initiativrik under själva sökandet, men kan sedan vara passiv under 

bearbetningen av materialet. Vidare spelar andra omständigheter in, arbete med 

människor/barn innebär att man som lärare måste ta hänsyn till yttre omständigheter som t.ex. 

kärleksproblem, klädtänkande, fotbollsmatcher etc. Dessa typer av problem kan leda till att 

barnen blir passiva och läraren måste således styra de eleverna mer. 

 

Detta gör att eleverna kan ses enligt teori X. Men samtidigt kan de känna bristande motivation 

om de är understimulerade samt för styrda av pedagogen. Därtill finns det många elever som 

aktivt söker ansvar och skolarbetet, inklusive läxor som något naturligt och stimulerande. 

Detta innebär att även att teori Y kan tillämpas. 

 

Maltén skriver om ledarorienterat kontra grupporienterat ledarskap. Malténs teorier om 

ledarskap går att koppla till Mc Gregors teorier om X och Y.8 Enligt Maltén existerar tre olika 

ledarstilar, den auktoritäre ledaren, där en person bestämmer styr och väldigt sällan tillfrågar 

gruppen. Denna ledarstil är absolut nödvändig om människan kopplas till teori X, samt den 

demokratiske ledaren, som fungerar när det kommer till Teori Y. Detta beskriver Maltén som 

det ledarorienterade ledarskapet. Den demokratiske ledaren har ingen enskild person som 

bestämmer, ledarskapet skiftar och gruppen får ta del av planering och genomförande. Förslag 

från gruppen tas i beaktning. Den sista ledarstilen är låt gå ledaren, som är passiv och 

eftergiven. Ledaren är otydlig och är endast ledare när han blir tillfrågad. Maltén menar att 

denna ledartyp aldrig fungerar och leder till allmänt kaos.  

 

Maltén menar att Uppgiftsinriktat ledarskap är ett ledarskap som innebär att ledaren har höga 

krav och anspråk på kvaliteten medan det relationsinriktade ledarskapet är mer 

relationsinriktad vilket betyder att ledaren är uppmuntrande, entusiasmerande, positiv samt 

överseende. I slutändan menar Maltén att det situationsanpassade ledarskapet är det bäst 

lämpade för läraryrket. Detta ledarskap innebär att ledaren anpassar sitt ledarskap gentemot 

gruppens sammansättning, uppgiftens art, mognadsnivå och kompetens etc.9  

 

                                                 
8 Malten 2000:23,34 
9 Malten 2000:72,73 
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1.2.1 Fem olika ledaruppgifter 

 

Christer Stensmo skriver att lärarens ledarskap innefattar fem olika ledaruppgifter, kontroll, 

motivation, gruppering, individualisering samt planering. 

Kontroll innebär att läraren försäkrar sig om att elevernas beteende i klassrummet stämmer 

överens med de mål som skolan, lärare, föräldrarna samt eleverna själva satt upp. 

Motivation är de förlopp som sätter människor i rörelse mot särskilda bestämda mål. Dessa 

mål kan vara att uppnå något eller att undvika något, men de kan också finnas utanför eller 

innanför den egna människan. Enligt Stensmo måste eleverna ”äga” målen och bryta ner dem 

till sina egna. Detta bör läraren hjälpa eleverna med i klassrummet, först då blir målen 

elevernas egna.  

I skolan finns en mängd grupperingar, det kan vara grupperingar såsom könsgrupp, skolklass, 

årskurs, undervisningsgrupp etc. Det är viktigt för skolan som verksamhet att följa upp hur 

sådana grupperingar utvecklas över tiden enligt Stensmo. 

Individualisering är ett centralt tema i dagens läroplan, Lpo 94. I den står det bl.a. att ” 

undervisningen skall utgå ifrån varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande.”10 Vidare menar Stensmo att individualisering kan innebära: variation av den tid en 

elev behöver för att lösa en uppgift; variation av det arbetssätt eller den lärstil eleven använder 

för att lösa en uppgift Individualisering kan, enligt Stensmo, även innebära variation av 

undervisning/lärande med avseende på elever med särskilt stöd.  

Planeringen håller ihop de övriga fyra arbetsuppgifterna, planering innebär att man med hjälp 

av sina egna erfarenheter som lärare fattar beslut.11Ledaren fattar beslut i nuet, för framtiden, 

baserat på erfarenheter från det förflutna.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Lpo 94:10 
11 Stensmo 2000:10,11. 
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1.3 Metod 

 

Innan forskaren inleder forskningen och skrivandet i en c-uppsats måste forskaren alltid ställa 

sig frågan, hur ska jag gå till väga? Det första en forskare måste bestämma är vilket fenomen 

denne vill studera och i vilket syfte. Valet av metod eller tillvägagångssätt beror till stor del på 

dessa ställningstaganden.12 Vi anser att vår undersökning kräver en kvalitativ metod.  

Syftet med kvalitativa metoder är att upptäcka skillnader och mönster hos diverse fenomen, 

kännetecken och betydelser.  

Kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet, ”[…] det finns ett direkt 

subjekt - subjekt relation mellan forskare och undersökningsperson”. Tanken är att man ska 

möta den situation som enheten befinner sig i, ansikte mot ansikte. 13 I vårt fall innebär detta 

djupintervjuer med lärare och elever. Det innebär också att vi har bedrivit fältstudier i de 

berörda lärarnas klassrum. 

 

Vi har valt att genomföra våra kvalitativa intervjuer genom öga mot öga möten för att dessa 

möten ger en mer personlig känsla samtidigt som vi kunnat notera ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Personliga möten innebär också högre svarsfrekvens på våra frågor, om vi hade 

valt att lämna frågorna som enkät visar vår tidigare erfarenhet att risken att eleverna ignorerar 

enkäten är överhängande. Samtidigt säkerhetsställde vi att lärarna tog sig tid att svara på 

frågorna trots känd tidsbrist. Fältstudierna genomförde vi för att se lärarna i 

klassrumssituationerna samt för att se eleverna med de olika lärarna.  

 

Intervjuerna har genomförts i berörd skola där vi fick ett klassrum till vårt förfogande. 

Intervjufrågorna har varit öppna så att intervjupersonerna varit tvungna att utveckla sina svar. 

Vi har begränsat antalet frågor för att dessa ska vara så nära vårt syfte/frågeställningar som 

möjligt. Vi tror dessutom att vi tack vare vår närvaro vid ett flertal tillfällen gjorde att 

intervjupersonerna kände sig trygga med oss samt våra frågor. Lärarna och eleverna vi 

observerat är dessutom vana med lärarstudenters närvaro under lektionspassen eftersom 

skolan, enligt biträdande rektor, ser vuxna som en resurs och därför valt att ta emot ett flertal 

                                                 
12 Trost 1993:7   
13 Holme & Solvang 1997:92 
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lärarstudenter i sin skola. Vi har valt att inte presentera kön, ålder eller erfarenhet avseende de 

bägge lärarna då vi anser att detta inte är av relevans för vår forskning.  

 

1.4 Urval, validitet och reliabilitet 

 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera varför vi valt att undersöka de utvalda lärarna, 

varför valda elever är med samt styrkor och svagheter med vår undersökning. 

 

1.4.1 Urval 

 

Vi har bedrivit tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning på berörd skola, därför anser vi 

oss ha goda kunskaper om skolan, dess lärare och elever. Vi valde Lärare A och Lärare B på 

grund av deras olika ledarskapsstilar. Båda lärarna undervisar i svenska och enligt biträdande 

rektor på skolan uppnår båda goda resultat med eleverna. Vi valde också fyra elever som har 

svenska med bägge lärarna. Vårt elevunderlag kan verka vara i minsta laget, vi anser dock att 

antalet är tillräckligt dels eftersom fokus ej ligger på eleverna, dels anser vi att materialet i 

övrigt är litet men, trots allt, komplext. Men vi har ändå valt att få elevernas syn på de olika 

ledarskapsstilarna eftersom det är intressant att se hur mycket eleverna uppfattar av olika 

ledarstilar. Vi har intervjuat fyra elever individuellt.  

 

1.4.2 Validitet 

 

Validitet anger i vilken omfattning undersökningen mäter det den avser att mäta. I vårt fall 

gäller det att frågorna ska vara relevanta i förhållande till syfte. Frågorna  ska också vara 

tydligt formulerade så att dessa inte missuppfattas.14   

Vi anser att vi har ställt relevanta frågor för att uppnå vårt syfte. Detta har vi gjort genom att 

frågorna är kopplade till Lpo 94.   

Vi anser även att frågorna har varit formulerade så att de har gett rättvisande svar. Detta har vi 

gjort genom att frågorna vi ställt tvingar intervjupersonerna att reflektera över sitt svar. Det är, 

således, omöjligt att svara ja/nej på våra frågor. Vissa frågor var vi dock tvungna att 

omformulera för eleverna. Detta borde inte påverka slutresultatet.   

En faktor som kan ha minskat undersökningens validitet är det begränsade urvalet av elever.  

                                                 
14 Rosengren & Arvidson 1992:161    
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1.4.3. Reliabilitet  

 

Med reliabilitet menas frånvaron av slumpmässiga mätfel. Det innebär att reliabiliteten kan 

minskas av tillfälliga faktorer som exempelvis buller, minskad koncentration och trötthet. Det 

kan gälla både intervjupersonen, omgivningen eller frågorna.15  

Den enda omständigheten som vi kan komma på som kan ha medfört bristande reliabilitet är 

att intervjuerna genomfördes i skolan. Detta kan ha lett till intervjupersonerna, eleverna kände 

lust och dragning till sina kamrater, som var ute på rast. Lärarnas koncentration kan ha 

påverkats av tidsbrist. Därtill kan det faktum att vi varit lärarkandidater på skolan kunna 

påverka eleverna, då de möjligtvis känner sig osäkra på om vi ska berätta vad de sagt till oss 

för deras ordinarie lärare. Eleverna kan känna sig hotade av vår roll som lärarkandidater. De 

har sett oss under en längre tid tillsammans med deras ordinarie lärare, vilket kan medföra att 

de ser oss som en del av lärarlaget.  

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Teori finns i minst lika stor omfattning som ledarstilar i klassrummet. Forskning och litteratur 

avseende ledarskap finns i mängder. Under denna rubrik kommer vi att gå igenom det som vi 

anser vara relevant för denna uppsats. 

 

I dagens individanpassade skola arbetar lärare med olika ledarstilar mot samma mål. De olika 

ledarstilarna präglas av lärarens praktiska yrkesteori.16 Detta är detsamma som lärarens 

pedagogiska grundsyn, dvs. uppfattningar om kunskap, etik, lärande, undervisning etc.  Enligt 

Stensmo gör dessa komponenter att två modeller uppkommit kring lärarens ledarskap i 

klassrummet, uppgiftsorienterad och elevorienterad stil. Den uppgiftsorienterade läraren 

beslutar själv om vad som behövs/är bra för klassen. Läraren planerar med hela klassen i 

fokus, individanpassad undervisning förekommer således inte. Klassen löser samma uppgifter 

och vid eventuella grupparbeten bestämmer läraren vem som ska arbeta med vem samt vem 

                                                 
15 Rosengren, & Arvidson 1992:70 
16 Stensmo 1997:.26 
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som ska lösa vilken uppgift. Yttre motivation är viktigt, piska och morötter hjälper elever att 

vara aktiva, läraren sätter mål, motiverar och bedömer elevernas prestationer.  

 

Den elevorienterade läraren överlämnar mycket ansvar till eleverna. Lärarens planering utgår 

från den enskilde elevens behov och intressen. Individualisering genomsyrar uppgifterna och 

eleverna arbetar i egen takt samt når resultat på eget sätt, genom egna mål som de själva 

bedömer. Vid grupparbeten sätts grupperna ihop utifrån elevernas gemensamma intressen. 

Eleverna förväntas vara nyfikna och aktiva av egen kraft. 

Stensmo nämner även en tredje ledarstil, som är en mellanform av de ovan nämnda 

 

Vidare anser Stensmo att en lärare behöver tre olika typer av kompetenser för att klara av 

rollen som ledare i ett klassrum. Han menar att läraren behöver ämneskompetens i det ämne 

som läraren undervisar i, läraren behöver även didaktisk kompetens, slutligen behöver läraren 

även ledarkompetens, för att kunna leda och organisera i klassrummet. Dessa tre kompetenser 

leder till att läraren vet hur, vad och varför en undervisning sker. 

 

Lärarens uppgift i grundskolan är att leda en grupp människor som befinner på denna plats 

p.g.a. tvång. I Sverige råder skolplikt mellan 7-16 års ålder. Detta innebär att läraren måste 

försöka motivera elever som inte alls vill vara i skolan, därtill påverkar dessa elever 

gruppdynamik, stämning och klassrumsklimat. Detta ställer höga krav på läraren som inte 

enbart ska lära ut. Lärarrollen kan delas in i flera roller. Roland Bohlin17skriver om fyra olika 

roller som ledaren bör behärska, nämligen; entreprenör, dvs. läraren måste finna/skapa nya 

vägar/mönster för undervisningen. Kort sagt vara innovativ och idérik. Hand i hand med 

entreprenörsrollen går rollen som tillverkare. Vilket innebär att läraren måste ha så djupa 

ämneskunskaper så att man har möjlighet att uppfinna hjälpmedel för att underlätta 

undervisningen för eleverna. Vidare måste läraren fungera som administratör, dvs. samordna 

och leda det administrativa arbetet inom verksamheten. Läraren måste även fungera som 

inspirerare, en person som skapar god laganda eller vi-känsla och som får med sig eleverna 

inför och under uppgifterna. 

 

 

 

                                                 
17  Bohlin 1995:132 
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Lärarna kan ses som skolans motor, om lärarna är ickekompetenta fungerar skolan dåligt och 

eleverna presterar sämre, om lärarna är duktiga, kompetenta pedagoger presterar eleverna 

bättre. Trygve Bergem, menar att ”Det som gör skolan till det den är, det är läraren.”18 

Bergem fortsätter med att förankra läraryrket i tre former: pedagogisk kompetens, som består 

av kunskap om barns behov, utvecklingsmöjligheter samt deras förutsättningar för sitt lärande 

ämneskompetens som innebär kunskaper ämnet, och yrkesetisk kompetens som består av 

lärarens viljestyrka, mod och handlingskraft. Dessa tre delar bildar en helhet som bidrar till 

lyckad lärarprofession.  

En annan viktig komponent för lyckat lärarutövande är engagemang. Elisabet Hesslefors 

Arktoft har deltagit i ett projekt där man intervjuat lärare och elever i ett försök att få ett svar 

på frågan, vad är en bra lärare? Samtliga intervjuade berörde på något sätt att en bra lärare är 

engagerad, intresserad och positiv.19  

 

Forskning kring vad som anses vara en bra lärare kännetecknas av samma resultat i 

undersökning efter undersökning. Vi kommer här att presentera resultaten från en 

undersökning20 för att få förståelse för varför vissa ledare/lärare fungerar bättre hos eleverna 

än andra gör. I denna undersökning som baserades på intervjuer av 85 personer kommer 

följande resultat fram, en bra lärare är: stödjande, berömmande, personlig, rättvis, 

gränssättande, engagerad och kunnig i sitt ämne samt aktiverande. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Bergem 2000:105 
19 Hesslefors 2000:26 
20 Hesslefors 2000 
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2. Ledarskapsteorier relaterade till Lpo 94 
 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva de ramar som pedagoger är förväntade att arbeta 

med. För att underlätta pedagogens arbete finns läroplaner som beskriver vad eleverna ska 

uppnå samt vad som är skolans och lärarnas uppdrag. Lpo 94 är utbildningsdepartementets 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. I detta 

styrdokument kan man läsa följande om skolans uppdrag: ”Skolans arbete måste inriktas på 

att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras 

och blir en helhet”21. Om pedagogernas arbete kan man läsa följande: ”Läraren skall utgå från 

varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”22.   

Om man läser vidare kan man läsa under rubriken ”Kunskaper” att skolan är skyldig att se till 

att varje elev, ”kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksmöjligheter som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans”23. Under 

”kunskapsrubriken” kan man även läsa att skolan ska sträva efter att varje elev, ”lär sig 

utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, att varje elev 

utvecklar sitt eget sätt att lära, samt att eleven utvecklar tillit till sin egen förmåga”24. Detta är 

således de ramar som pedagogerna har att arbeta efter. 

Men ändå präglas undervisningen i klassrummet fortfarande av enstaka pedagoger. Nästan 

samtliga skolor har infört arbetslag vilket innebär att pedagoger träffas för att planera och 

utvärdera verksamheten i stora drag. I själva klassrumssituationen arbetar dock läraren ensam 

och planerar, genomför samt utvärderar sin egen undervisning. Detta leder till en mängd 

individuella ledar/lärarstilar vilket i sin tur ställer krav på elevernas anpassningsförmåga. 

                                                 
21 Lpo 94:8 
22 Lpo 94:14 
23 Lpo 94:12 
24 Lpo 94:7 
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Lärarna har dock en läroplan att luta sitt ledarskap mot, Lpo 94. I Läroplanen från 1994 kan 

man läsa att läraren skall: ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan”25, Detta kan man jämföra med Mc Gregors teori Y som 

beskriver människan som aktiv och initiativrik samt som kunskapstörstande. Människan äger 

enligt denna teori även förmågan att använda sin fantasi, intellekt och kreativitet vid 

problemlösande och vid kunskapsinhämtning. Eftersom människan enligt teori Y är 

initiativrik och vill utöva självstyre och självkontroll för de mål som hon är engagerad i, så 

stämmer även det överens med läroplanen där eleven ska ta personligt ansvar för sin 

inlärning. 

Det står även: ”se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande 

ökar med stigande ålder och mognad”26detta kan kopplas till behovet av den demokratiska 

ledarstilen som Maltén beskriver som, att det inte är någon enskild person som bestämmer, att 

ledarskapet skiftar samt gruppen får ta del av planering och genomförande. Förslag från 

gruppen tas i beaktning.   

 

Enligt Lpo 94 ska läraren även: ”svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer”27 . Detta kan man koppla till Stensmos tankar om individualisering som kan 

innebära: variation av den tid en elev behöver för att lösa en uppgift; variation av det 

arbetssätt eller den lärstil eleven använder för att lösa en uppgift. Individualisering kan, enligt 

Stensmo, även innebära variation av undervisning/lärande med avseende på elever med 

särskilt stöd.  

I Lpo 94 står det att läraren skall: ”tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen och  förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter 

och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle”.28 Detta kan härledas till Stensmos 

punkt angående lärarens uppgift att skapa motivation.  

Stensmo menar att motivation är de förlopp som sätter människor i rörelse mot särskilda 

bestämda mål. Dessa mål kan vara att uppnå något eller att undvika något, men de kan också 

finnas utanför eller innanför den egna människan. Enligt Stensmo måste eleverna ”äga” målen 

och bryta ner dem till sina egna. Detta bör läraren hjälpa eleverna med i klassrummet, först då 

blir målen elevernas egna.  

                                                 
25 Lpo 94:11 
26 Lpo 94:11 
27 Ibid 
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Vidare står det att läraren skall utgå ifrån ”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna”.29  

Vilket visar på vikten av det situationsanpassade ledarskapet. Maltén menar att läraren måste 

anpassa undervisningen efter gruppens olika särdrag. Detta ledarskap innebär att ledaren 

anpassar sig efter gruppens sammansättning, uppgiftens art och mognadsnivå, kompetens etc. 

 

I läroplanen står det även att ”skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster”30 . Vidare ska ”Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas”31, detta kan 

man koppla till Stensmos grupperingar. Enligt Stensmo ska grupperingar följas upp och ses 

över hur de utvecklas över tiden, vilket är viktigt att göra så att man kan bekämpa 

grupperingar som, könsgrupp, skolklass etc. Vi anser att det är värt att notera att Lpo 94 

genom formuleringen ”Läraren skall” i kombination med bristen på hänvisningar till hur 

undervisningen ska bedrivas ger läraren en väsentlig formell makt att formera och bedriva 

undervisningen enligt eget önskemål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
28 Ibid 
29 Lpo 94:13 
30 Lpo 94:3 
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3. Undersökning 
 

I detta kapitel presenterar vi vad som framkommit under våra samtal/intervjuer med berörda 

lärare och elever.  

 
3.1 Lärare A 

 

Denna Lärare beskriver sitt ledarskap som individanpassat. Läraren har kontinuerliga enskilda 

samtal med eleverna, utöver utvecklingssamtalen. Under dessa samtal pratar hon om deras 

lärande, betyg och betygskriterier och återkopplar ständigt till elevernas individuella 

utvecklingsplan. Grundpelarna i sitt ledarskap sammanfattar läraren med följande punkter: 

lyssnar på eleverna, rättvis i alla lägen, hänsyn till individens sociala och pedagogiska 

problem. Det viktigaste anser läraren dock vara dialogen mellan lärare och elever. Auktoritet 

är viktigt till en viss del, det ska inte vara någon tvekan om vem som bestämmer. 

Detta ledarskap har läraren valt för att klassrumsklimatet påverkas av elevernas grad av 

delaktighet, vilket i sin tur underlättar för elevernas lärande. Vidare tycker läraren att 

kontinuerlig återkoppling till elevernas individuella utvecklingsplan är jätteviktigt. Det är 

dessutom, enligt läraren, extremt viktigt att visa betygskriterier för eleverna, detta för att det 

ska vara tydliga mål. 

Lärare A menar vidare att eleverna får ta extremt mycket ansvar för sitt lärande under dennes 

lektioner. Detta sker genom att eleverna får söka egen information i diverse databaser. 

Dessutom får eleverna en planering från Lärare A som oftast innehåller ett kompendium med 

information och fakta om kommande tema. Lärare A:s planering innehåller även ett slutdatum 

vilket innebär att eleverna måste kunna planera sitt arbete för att lämna in uppgifter i tid. 

Enligt läraren sitter elever inne på raster för att nå detta mål, vissa elever går dessutom på 

extraundervisning. Detta gäller dock främst elever som har problem att uppnå målet godkänd.  

                                                                                                                                                         
31 Lpo 94:2 
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Vidare menar Lärare A att det är en del av betygskriteriet att kunna planera, söka och 

källgranska fakta. Vid inlämningsuppgifter ska eleverna alltid ha med två källor. 

Lärare A menar att utvärdering sker kontinuerligt i och med samtalen med elever, men 

tillägger att utvärdering även sker vid slutet av terminen. Ibland utvärderar läraren även efter 

ett moment. Eleverna får alltid skriva i sina arbeten vad de tycker och tänker. 

Lärare A säger att denne planerar undervisningen tillsammans med eleverna, men inte i så stor 

utsträckning som hon önskar. Lärare A bestämmer alltid tema och utifrån det får eleverna 

styra sin inlärning. Vidare har eleverna vid vissa tillfällen fått göra frågorna på G-nivå till ett 

prov. De har även fått göra en tidning i ämnet religion, som sedan har varit underlag för ett 

prov.  

 

3.2 Lärare B 

 

Lärare B beskriver sitt ledarskap som strängt, läraren kräver lugn och tystnad och tror inte att 

man kan lära sig något om det inte är lugnt. Lärare B tror att eleverna kan uppfatta denne som 

auktoritär. Vidare värdesätter Lärare B ordning och reda i klassrummet, var sak på sin plats. 

Lärare B tror inte att det är bra för eleverna att undervisas i ett klassrum där det råder 

oordning, denne tror att eleverna känner sig trygga då de vet vart pennor, papper, böcker etc. 

ska vara. Detta spar även tid i klassrummet, då ingen behöver leta efter material, utan det 

finns på sin plats. Därför har Lärare B också valt sin ledarskapsstil, denne anser att tydliga 

regler, ordning och reda samt tystnad i klassrummet är viktiga ingredienser för att kunna leda 

undervisningen i klassrummet. Det är även viktigt att man visar engagemang och tycker om 

eleverna, man måste skapa en relation till dem. Vidare anser Lärare B att man som lärare 

måste hitta på uppgifter som är roliga, t.ex. skriva tokberättelser för att sedan kunna skratta 

ihop.  

Lärare B anser att eleverna i princip alltid har ett eget ansvar för sitt eget lärande, men att det 

som lärare är viktigt att samtala och låta varje elev reflektera över sin inlärning, detta görs 

bl.a. genom en så kallad loggbok. I loggboken får eleven utvärdera sitt lärande genom lärarens 

frågor och kommentarer kring elevens inlärning, men även inför ett nytt arbetsområde får 

eleven använda loggboken för att svara på vad denne kan om det nya arbetsområdet samt 

ställa frågor om det nya temat. I slutet av ett arbetsområde får eleven gå tillbaka till loggboken 

och se om denne fått svar på sina frågor samt utvärdera sin kunskap. Lärare B försöker 

utvärdera undervisningen efter varje moment. Vid läsning av skönlitteratur avslutas 
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boken/läsningen med att eleverna får säga vad de gillar och ogillar. Detta kallar Lärare B 

indirekt utvärdering.  

Lärare B menar att denne planerar undervisningen tillsammans med eleverna i viss 

utsträckning. Exempel på detta är att vid skönlitterär läsning ger läraren förslag på olika 

texter, vidare får eleverna vid vissa moment bestämma arbetssätt.  

Eleverna har inflytande genom att Lärare B presenterar olika arbetssätt. Denne anser att 

läraren måste vara lyhörd på vad eleverna vill. Eleverna får inte tappa sugen, därför anser 

Lärare B att måste variera arbetssätt, uppgifter och innehåll. Eleverna har inflytande genom 

att Lärare B känner av hur det är i klassen för tillfället. Om Lärare B har planerat in t.ex. 

klassikerläsning, som är ett tungt ämne för eleverna, kan det hända att eleverna just för 

tillfället inte är mottagliga för just det momentet. Då menar Lärare B på att man måste ta 

hänsyn till det och omstrukturera sin planering. 

 

3.3 Elever 

 

Som vi skrev ovan har vi träffat eleverna enskilt. Trots att vi träffade dem enskilt var svaren i 

princip samstämmiga. Vi har valt att presentera deras svar enskilt.  

 

3.3.1 Elev 1 

 

Elev 1 anser att Lärare A:s lärarstil skiljer sig gentemot Lärare B:s när det gäller instruktioner. 

Lärare A är tydligare och har fler genomgångar. Dessutom är hon trevligare.  

Lärare B instruerar bara en gång och är därtill otrevlig.  

 

När det gäller elevens eget lärande så är Lärare A även här tydligare och har klara direktiv 

samt förtryckt fakta i form av kompendium. Detta kompletteras med sökande på Internet av 

eleven själv. Lärare B å andra sidan skriver instruktionerna på tavlan vid ett tillfälle. Fakta 

hämtas från egna erfarenheter och kunskaper samt tidningar.  

 

Elev 1 anser att denne får uttrycka sina åsikter hos bägge lärare, men att de aldrig får 

utvärdera undervisningen hos någon av dem. Lärare A är återigen mer tydlig när det kommer 

till direktiv gällande vad eleverna ska lära sig, i t.ex. ovannämnda kompendium redovisas mål 

och hur man ska gå till väga, vidare anse elev 1 att denne får vara med och bestämma. Som 
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exempel anger elev 1 att om det är för mycket läxor kan Lärare A skjuta upp sina läxor. Elev 

1 anser att Lärare A är bättre ledare. 

 

3.3.2 Elev 2 

 

Elev 2 anser att Lärare A har en tydligare ledarstil, att direktiven är klarare samt att hon är 

trevligare. Lärare B har sämre instruktioner och är lättirriterad. När det gäller eget lärande så 

beskriver även elev 2 Lärare A:s kompendier och tillägger att det även är mer genomgångar 

på dennes lektioner. Lärare B har sina genomgångar vid ett tillfälle och då endast på tavlan.  

 

Även elev 2 anser att denne får uttrycka sina åsikter hos bägge Lärare, men att de aldrig får 

utvärdera undervisningen hos någon. Även elev 2 tycker att Lärare A är den bästa ledaren på 

grund av hennes tydliga ramar. 

 

3.3.3 Elev 3 

 

Elev 3 märker ingen skillnad mellan de två Lärarna, men nämner ändå skillnader när det 

gäller ansvar för eget lärande. Hos Lärare A används Internet och kompendier. Hos Lärare B 

utnyttjas egna erfarenheter, åsikter och kunskaper.  Elev 3 tycker inte att man får vara med 

och tycka om lektionerna hos någon av Lärarna.  

 

Hos Lärare B utvärderar man momentet genom att skriva ner vad de gjort och vad de tycker. 

Utvärdering existerar inte hos Lärare A. Hos Lärare A förklaras det vad som ska läras inför ett 

moment, det gör inte Lärare B. Även elev 3 anser att Lärare A är bättre och beskriver henne 

som trevligare.  

 

3.3.4. Elev 4 

 

Elev 4 anser, tvärtemot de andra eleverna, att Lärare B förklarar i större utsträckning än 

Lärare A. Den här eleven tycker att man får arbeta mer utifrån sig själv hos Lärare B. Elev 4 

tycker att det ibland finns utrymme för egna åsikter om lektionerna. Vidare anser eleven att 

endast Lärare A utvärderar momenten. Men att båda Lärarna pratar om vad man ska lära sig. 

Elev 4 anser att man får vara med och bestämma hos Lärare A men inte hos Lärare B. Även 
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denna elev anser att Lärare A är den bästa ledaren i klassrummet, men kan inte motivera 

varför.   

 

 

4. Resultat 
 

Uppsatsen innefattar intervjuer med två lärare och fyra elever som har bägge lärarna i ämnet 

svenska. Lärarna har fått svara på två frågor om ledarskap som vi presenterat utifrån rådande 

teorier om ledarskap i klassrummet. Lärarna har även fått svarat på fyra stycken frågor rör 

ande deras ledarskap utifrån Lpo 94. Eleverna har fått svara på sju frågor som rör de två 

lärarnas ledarskap samt en fråga om vilken av Lärarna/ledarstilarna de föredrar. 

 

4.1 Resultatindelning 

 

Vi har valt att presentera resultatet i tre underrubriker, lärarnas ledarstil utifrån teorier om 

ledarskap i skolan, utifrån Lpo 94, som vi anser vara det viktigaste styrdokument som lärarna 

har tillgång till. Den tredje underrubriken fokuserar på elevernas svar som jämförs med 

rådande forskning om vad som kännetecknar en bra lärare. 

 

4.1.1 Hur uppfattar Lärare A sitt ledarskap 

 

Lärare A betonar vikten av dialog med eleverna. Utöver det obligatoriska utvecklingssamtalet 

(1 per termin) försöker hon ha två till tre samtal till. Under dessa samtal diskuterar läraren 

betyg, betygskriterier samt elevens individuella utvecklingsplan. Vi anser att detta samtal ur 

ledarskapsperspektiv kan sammanlänkas med både uppgiftsinriktat och relationsinriktat 

ledarskap, eftersom läraren pratar och bryr sig om eleven ur ett uppgiftsinriktat perspektiv.  

Lärare A sammanfattar grundpelarna i sitt ledarskap enligt följande:  

• Lyssna på eleverna 

• Rättvis i alla lägen 

• Hänsyn till individens sociala och pedagogiska problem 

Detta kan härledas till Malténs situationsanpassade ledarskap där ledaren anpassar sitt 

ledarskap gentemot gruppens sammansättning, uppgiftens karaktär och elevernas 

mognadsnivå samt kompetens. Lärare A poängterar även att en viss auktoritet är av yttersta 
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vikt eftersom det inte ska vara någon tvekan om vem som bestämmer i klassrummet. Man kan 

således även här koppla till två av Malténs ledarteorier, den auktoritäre samt den 

demokratiske läraren/ledaren. Vidare anser Lärare A att eleverna får ta extremt mycket ansvar 

för sitt eget lärande, detta får eleverna bland annat göra genom att söka egen information i 

diverse databaser. Eleverna får även ett kompendium där Lärare A har skrivit in uppgifter och 

fakta samt slutdatum för uppgifterna som de blir tilldelade. Eleverna måste själva sköta om 

sin planering för att kunna följa med i undervisningen samt lämna in uppgifter i tid. Detta kan 

kopplas till Mc Gregors båda teorier, å ena sidan lämnar Lärare A ut ett förtryckt 

kompendium med tillräckliga uppgifter för att nå G-nivån, vilket överensstämmer med X 

teorin. Å andra sidan måste eleverna söka relevant information, lämna in uppgifter samt hålla 

tidsramen för uppgifterna, vilket överensstämmer med Y teorin. 

 

Sammanfattningsvis upplever vi att Lärare A ger en bra bild av komplexiteten med läraryrket. 

När det gäller ledarroller vid arbete med barn/ungdomar finns inte enbart ett tillvägagångssätt. 

En blandning av ovan nämnda ledarstilar krävs för att nå ett lyckat resultat bland barnen som 

även de blandar och ger när det gäller motivation inför olika uppgifter, ibland passar de in 

enligt Mc Gregors X -teori och en annan gång passar de in enligt Y-teorin 

 

4.1.2 Hur uppfattar Lärare B sitt ledarskap 

 

Nyckelord i Lärare B:s ledarskap är ordning och reda. Utan ordning fungerar inte 

undervisningen i klassrummet menar Lärare B. Denne menar att eleverna kan uppfatta 

ledarskapet som strängt och auktoritärt då lugn och tystnad är ett måste under lektionerna. 

Denna strävan efter lugn och ordning visar att Lärare B ägnar sig åt uppgiftsinriktat ledarskap, 

att lösa uppgiften är det viktigaste, och för att lösa uppgiften krävs lugn. Uppgiftsinriktat 

ledarskap är ett ledarskap som innebär att ledaren har höga krav och anspråk på kvaliteten 

 

Samtidigt är Lärare B relationsorienterad, denne poängterar vikten av att pedagogen visar 

engagemang och skapar en relation till eleverna. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur 

eleverna mår och vad de vill arbeta med säger Lärare B. 

 

Lärare B:s ledarstil kan även kopplas  med Malténs, den demokratiske ledaren då denne ger 

eleverna inflytande genom att presentera olika arbetssätt.  Lärare B anser att en lärare måste 

vara lyhörd på vad eleverna vill, eleverna får inte tappa sugen, därför anser Lärare B att man 
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måste variera arbetssätt, uppgifter och innehåll. Eleverna har inflytande genom att Lärare B 

känner av hur det är klassen för tillfället. Om Lärare B har planerat in t.ex. klassikerläsning, 

som är ett tungt ämne för eleverna, kan det hända att eleverna just för tillfället inte är 

mottagliga för just det momentet. Då menar Lärare B på att man måste ta hänsyn till det och 

omstrukturera sin planering. Vid vissa moment ger Lärare B förslag på olika texter så får 

eleverna välja arbetssätt, även detta går att härleda till den demokratiske ledaren. 

 

Stensmos ord om individualisering stämmer väl överens med Lärare B:s undervisning där 

eleverna använder loggbok. I denna bok får eleverna reflektera över sina erfarenheter, 

förkunskaper samt kunskapstillägnande. Detta innebär att Lärare B lättare har möjlighet att 

individanpassa sin undervisning. 

 

4.1.3 Lärare A:s ledarstil kopplat till Lpo 94 

 

Lärare A menar att dennes undervisning är individanpassad, i Lpo 94 kan man läsa att 

”läraren skall utgå ifrån varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande”.32 Detta följs genom Lärare A:s kontinuerliga utvecklingssamtal samt en 

återkommande återkoppling till de individuella utvecklingsplanerna tillsammans med 

eleverna.  

Vidare kan man i Lpo 94 läsa att ”läraren skall utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan”, det står även ” kan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”.33Detta görs genom att 

Lärare A låter eleverna söka information i diverse databaser. Skolan ska även sträva efter att 

varje elev ska: ”kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden”.34 Detta sker 

genom att Lärare A kräver att elevernas inlämningsuppgifter ska innehålla minst två källor. 

 

Lärare A säger vid ett tillfälle under intervjun att denne planerar undervisningen tillsammans 

med eleverna vilket överensstämmer med Lpo 94, där det står att läraren skall: ”tillsammans 

med eleverna planera och utvärdera undervisningen”35 Men under ett annat tillfälle berättar 

Lärare A att eleverna får en planering tillsammans med fakta om momentet. Denne säger även 

                                                 
32 Lpo 94:10 
33 Lpo 94:8 
34 Ibid 
35 Lpo 94:11 
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att planeringen sker tillsammans med eleverna, men inte i stor utsträckning som Lärare A 

önskar.  

 

 

 

4.1.4 Lärare B:s ledarstil kopplat till Lpo 94 

 

Eftersom Lärare B i stor utsträckning beskriver sitt ledarskap som strängt, och har ordning 

och reda, lugn och tystnad som nyckelord så finns det inte mycket i Lpo 94 som stämmer 

överens med dennes ledarskap. Vi fann dock en punkt som styrker Lärare B:s ledarskap 

”klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och samarbetet”36. På samma 

sida i läroplanen kan man emellertid läsa ”tillsammans med eleverna utveckla regler för 

arbetet och samvaron i den egna gruppen”. Lärare B:s regler om lugn och ordning kan inte 

påstås vara framtagna tillsammans med eleverna, men är ändå en relevant punkt för inlärning 

och undervisning.  

 

Lärare B:s undervisning stämmer mycket väl överens med Lpo 94, t.ex. låter läraren eleverna 

reflektera över sitt eget lärande i loggböcker. I denna bok får de även utvärdera sitt lärande 

samt inför ett nytt arbetsområde skriva om sina förkunskaper. I slutet av ett moment får 

eleverna utvärdera vad de lärt sig. Dessutom formulerar Lärare B frågor om lärandet till 

eleverna utifrån deras erfarenheter och förkunskaper i dessa böcker. Samtliga dessa punkter 

korrelerar med Lpo 94 . Under rubriken Kunskaper kan man läsa att skolan ska sträva efter att 

varje elev ”utvecklar sitt eget sätt att lära, lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt 

och tillsammans med andra, befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden. 

 

Lyhördhet är ett annat ledord i Lärare B:s undervisning. Genom att lyssna på eleverna får 

dessa inflytande på arbetssätt, undervisning och innehåll, även detta kan sammanlänkas med 

Lpo 94 där man kan läsa att läraren skall ” svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer, se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande 

ökar med stigande ålder och mognad”37 

                                                 
36 Lpo 94:7  
37 Lpo 94:11 
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4.1.5 Hur uppfattar eleverna lärarnas ledarskap 

 

Samtliga elever utom elev 3 ansåg att det var skillnad i lärarnas ledarstilar vilket, enligt oss 

visar att det dels uppfattar eleverna skillnaderna mellan lärarnas ledarstilar, och dels att det 

faktiskt är skillnader i deras ledarskap.  

 

Eleverna menar att Lärare A berättar flera gånger och är trevlig medan Lärare B endast 

berättar en gång och är otrevlig.  Eleverna anser att skillnaden ligger i att Lärare A är 

tydligare genom att hon delar ut kompendium, där det står tydligt vad man ska göra och vilka 

mål man ska uppnå. Den största anledningen till att eleverna tycker att Lärare A är den bästa 

ledaren är den att hon är trevligast och tydligast, vilket, precis som i Hesslefors Arktorfts38 

undersökning, visar på vikten av personlighet och tydlighet gentemot eleverna.   

 

I ovan nämnda kompendium finns även det fakta som behövs, eventuellt får man söka lite mer 

fakta på Internet. Lärare B skriver på tavlan vad man ska göra och sedan är det upp till den 

enskilde eleven att anteckna eller komma ihåg, denne använder sig även av planscher och 

tidningar i undervisningen. Vi tror att också detta är en av orsakerna till att eleverna föredrar 

Lärare A. Eleverna anser att denne är kunnig i sitt ämne samt aktiverande.  Detta 

överrensstämmer med Hesslefors Arktorfts undersökning. Vår uppfattning är att eleverna 

upplever kompendium eller tryckta instruktioner som aktiverande, tydliga samt stödjande. 

Detta arbetsredskap gör uppgiften mer konkret för eleverna. Lärare B använder sig mer av 

elevernas egna erfarenheter och åsikter. Detta reflekterande upplever eleverna troligtvis som 

abstrakt och gör det svårt att förstå uppgiften. 

 

Två av fyra elever hävdar att det finns möjlighet att uttrycka sin åsikt gällande de båda 

lärarnas lektioner. Alla elever utom elev 4 anser att de inte får utvärdera sitt tillägnade av 

kunskap hos någon av lärarna, elev 4 hävdar att man får utvärdera sin kunskap endast hos 

Lärare A. Enligt elev 1 och 3 får man hos lärare A en lapp där målen finns preciserade. Elev 

                                                 
38 Hesslefors 2000  
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nummer 2 har inga åsikter alls i frågan. Elev 4 hävdar att man hos både Lärare A och hos 

Lärare B får reda på målen inför ett moment. Elev 1 och 4 anser att man får vara med och 

bestämma hos Lärare A, men inte hos Lärare B. Elev 2 har ännu en gång ingen åsikt. Elev 4 

anser att man inte hos någon av lärarna får vara med och bestämma. Att inte vikten av detta 

framkommer när man listar vad som gör en lärare bra kan bero på två orsaker. Antingen är 

intervjupersonerna äldre och har, följaktligen inte studerat under Lpo 94:s tid, eller så 

förväntas lärarna bestämma allt själva.   
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5 SAMMANFATTANDE ANALYS 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa två olika ledarskapsstilar i ämnet svenska, samt hur 

den enskilde läraren motiverar sitt ledarskap utifrån Lpo 94. Våra slutsatser samt den analys 

som presenteras i detta kapitel kommer att utgå från litteratur, Lpo 94, intervjuer och även 

våra fältstudier. Frågeställningarna vi försökt få svar på är: 

Vilken ledarstil stämmer bäst överens med Lpo 94?  

Lpo:s luddiga formuleringar gör att bägge lärarna, trots deras olika ledarskapstilar, anser sig 

bedriva sin undervisning enligt denna läroplan. Vi har inte heller haft några problem att få de 

olika ledarskapsstilarna att passa in enligt Lpo 94. 

Hur uppfattar lärarna sin ledarskapstil?  

Båda lärarna anser sig vara auktoritära när det behövs. Lärare A anser att tydlighet, dialog och 

ständig återkoppling till betygskriterier samt individuella utvecklingsplanen genomsyrar sitt 

ledarskap. Dessutom får dennes elever ta mycket eget ansvar. 

Lärare B anser att sitt ledarskap genomsyras av disciplin, ordning och reda. Detta anser Lärare 

B gynnar både lärare och elever. Ledarskapsstilen för Lärare B går även ut på att visa 

engagemang för eleverna samt att skapa en relation till dem. 

Vad anser eleverna om de undersökta ledarskapsstilarna? 

Samtliga elever anser att Lärare A är tydligast, att denne delar ut förtryckt material samt är 

noga med att berätta om betygskriterier. Vidare poängterar eleverna vikten av att Lärare A är 

trevligast. 

 

Våra observationer i klassrummet har vi inte presenterat annat än i metodkapitlet men de är i 

denna avslutande diskussion av yttersta vikt eftersom vi har observerat lärarna i praktiken. 

Detta gör att vi har möjlighet att jämföra hur läraren uppfattar sig med hur denne i själva 

verket agerar. 

 

Lärarna som vi studerat har, som alla andra, visioner och erfarenheter av hur ledarskap i 

klassrummet ska fungera. Eftersom dessa personer är utbildade och, numera, praktiserande 

lärare är de förhoppningsvis väl insatta i teorier kring ledarskap samt har kunskap om 

styrdokumentet Lpo 94 har de en solid teoretisk grund om ledarskap.  



 29

Bägge lärarna beskriver, utan att nämna begreppet, sig som demokratiska ledare. Detta är ett 

ledarskap som ligger i tiden i dagens skola. Lpo 94 genomsyras av demokratiska begrepp. I 

styrdokumentet kan man läsa att: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund”39. 

Även i skollagen40 kan man läsa att skolans verksamhet ”slår fast att verksamheten i skolan 

skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar” Lärarna 

menar att de utgår från eleverna samt att deras undervisning anpassas efter eleverna. Eleverna 

kan få bestämma arbetssätt hos  

Lärare B, medan Lärare A för en ständig dialog med eleverna. Den demokratiska aspekten 

blir således att eleverna har vissa möjligheter att påverka undervisning/arbetssätt under vissa, 

av läraren valda delar av ett moment. 

 

Bägge lärarna hävdar dock bestämt att även det auktoritära ledarskapet måste samexistera 

med det demokratiska. Lärare A menar att det inte ska råda någon tvekan om vem som 

bestämmer, Lärare B menar att denne är sträng/ kan upplevas som sträng. Bägge lärarna 

beskriver att det auktoritära ledarskapet främst behövs kring ordningsregler i klassrummet. I 

takt med att demokratiska värden börjat genomsyra skolans styrdokument har även våra lärare 

tagit till sig detta, åtminstone i teorin.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att situationsanpassat ledarskap är det som används 

av bägge lärarna. Eleverna får bestämma i viss utsträckning, men i slutändan bestämmer 

lärarna. Dessa blandar demokratiskt ledarskap med auktoritärt beroende på rådande 

klassrumssituation, moment och elevsammansättning.  

 

Av våra intervjuer kan vi konstatera att lärare A är mer uppgiftsorienterad än elevorienterad. 

Stensmo menar att den uppgiftsorienterade läraren beslutar själv om vad som behövs/är bra 

för klassen.41 Detta trots dennes kontinuerliga dialog med eleverna, samtalet med eleverna 

handlar alltid om uppgiften som ska lösas, betygskriterier samt den individuella 

utvecklingsplanen.  

Under våra fältstudier har vi observerat att Lärare A är mycket väl inläst på Lpo 94. I 

praktiken använder denne dock det gamla beprövade auktoritära ledarskapet kombinerat med 

det uppgiftsorienterade. Detta gäller vid såväl undervisning som inlärning. Lärare A använder 

sig av kompendium vid samtliga moment, en sammanfattning av vad som Lärare A anser vara 

                                                 
39 Lpo 94: 1 
40 Skollagen 1985:1100) 
41 Stensmo 1997 
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av vikt vid gällande momentet. Frågorna eleverna ska lära sig under exempelvis romanläsning 

gäller i stor utsträckning årtal, titlar, författarbakgrund etc. Detta är känt som s.k. mätbar 

kunskap, en kunskap som är lätt att kontrollera om någon lärt sig. Dels är det lätt för eleven 

satt förhöra sig själv om sina nyförvärvade kunskaper och dels är det lätt för läraren att 

kontrollera kunskapstillägnandet. Reflektion kring vad man läst sker enbart när Lärare A 

frågar vad som var bra och vad som var dåligt efter en bok eller efter ett moment. 

 

Lärare B är enligt intervjun och våra fältstudier mer elevorienterad än Lärare A. Stensmo 

menar att denne lärartyp utgår från den enskilde elevens behov och intressen42 och våra 

studier visar att Lärare B ständigt utgår från eleverna. Inför momentet får eleverna reflektera 

över sina kunskaper och funderingar kring ämnet. Samtidigt är Lärare B lyhörd gentemot 

eleverna och deras arbetssätt samt påpekar vikten av att skapa en relation till eleverna. Det 

viktigaste för Lärare A är att eleverna lär och trivs vilket leder att denne anpassar sin 

undervisning efter rådande kontext. 

 

Den individanpassade undervisningen som genomsyrar Lpo 94 är svår att bedriva i ett 

klassrum, tjugofem till trettio individer i ett kollektivt sammanhang gör möjligheterna att 

utöva individuell undervisning begränsade. Lärare A använder sig av individuella 

utvecklingsplaner kontinuerligt. Detta sker som planering och återkoppling till ämnet som 

helhet. Lärare B använder sig i större utsträckning av diskussion genom loggböcker, i dessa 

formulerar eleverna egna tankar och funderingar kring ämnet och Lärare B utmanar deras 

tänkande med frågor. 

 

Våra erfarenheter av individanpassad undervisning är att skolan inte ändrats i någon hög 

utsträckning. Lpo 94:s vaga och luddiga formuleringar samt brist på klara direktiv gör att 

läraren/lärarlaget har fria tyglar i klassrummet. Det mesta när det gäller klassrums -

undervisning går att koppla till Lpo 94. Om vi tar exemplet med elevens ansvar kring sitt eget 

lärande så har eleven, enligt oss, alltid varit ansvarig för sitt lärande. Antingen sköter man 

skolan och lyckas eller missköter studierna och får följaktligen sämre betyg. Detta gör att 

läraren lätt kan visa att denne låter eleven ta ansvar för sitt lärande. 

Det är upp till varje lärare att nå målen i läroplanen, det viktiga är att man når målen inte hur. 

Under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan, skolan ansvarar för att varje elev efter 

                                                 
42 Stensmo 1997 
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genomgången grundskola: behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 

uttrycka idéer och tankar i tal och i skrift”43. Detta kan man tolka på ett flertal olika sätt, man 

kan även fundera över vad det betyder att ”läsa aktivt” Det man kan se hos både Lärare A och 

hos Lärare B är att undervisningen och ledarstilen skiljer sig åt, trots att målen faktiskt är 

detsamma. Även den individuella utvecklingsplanen är den samma, man använder sig helt 

enkelt av samma styrdokument på olika sätt. Som vi nämnt tidigare uppnår båda lärarna goda 

resultat enligt biträdande rektor på skolan.  

 

I och med att det är så fritt att välja ledarstil för att nå kunskapsmålen i sitt ämne skiljer sig de 

flesta lärares ledarstil ifrån varandra. Lärare är individer precis som eleverna. Precis som 

elevens undervisning ska individanpassas, så anpassar läraren sin undervisning efter sin 

individuella ledarstil. I vårt fall, där vi valt ut två lärare som skiljer sig så tydligt åt har vi även 

frågat eleverna om respektive lärares ledarstil. Samtliga elever var överens om att Lärare A är 

bättre än Lärare B. Detta visar, enligt oss, att eleverna föredrar den uppgiftsinriktade läraren 

framför den elevorienterade, samt att eleverna tycker bättre om en auktoritär ledarstil framför 

en demokratisk. Eleverna verkar, således, kunna placeras in enligt teori X. Denna teori 

förklarar människan som lat och utan initiativförmåga. Därtill vill denna människa styras samt 

försöker sig dra undan ansvar.  

 

Om detta stämmer är det inte underligt att eleverna föredrar Lärare A framför Lärare B. Hos 

Lärare A blir eleverna serverade kunskapen i form av lärarens kompendium, egna åsikter är 

inte nödvändiga. Det enda ansvar eleverna behöver ta är att finna information på Internet, 

lämna in inlämningsuppgifter i tid samt läsa/plugga in kompendiet eller annat, av läraren 

utvalt, material. 

Detta måste dock sättas i relation till flera aspekter vilka alla samverkar i vår konklusion. Dels 

lämnar många elever fortfarande grundskolan med ofullständiga betyg, vilket kan bero på 

t.ex. understimulans, dels kan det bero på att eleverna inte får lära sig ta ansvar förrän 

grundskolans senare år (f.d. högstadiet), vilket gör att de inte övat innan och att övningen 

istället sker under dessa sista år i grundskolan. Detta innebär i sin tur att skolan som 

institution inte har hunnit förändrats i samma takt som läroplanen, och följaktligen inte övar 

eleverna i ansvarstagande från tillräckligt tidig ålder. Vilket borde leda till att lärarna för de 

yngre eleverna får handledning angående ansvarsträning. Vår sista aspekt utgår från oss själva 
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och från vad vi sett samt upplevt som studenter vid Södertörns Högskola. Även här, när det 

gäller vuxna blivande lärare, vill få allt beskrivet, veta exakt vad som ska göras samt vad den 

examinerade läraren förväntas få ut av uppgiften. 

Eller (hemska tanke) människan kanske bäst överrensstämmer med Mc Gregors Teori X? 

 

Våra tankar om ledarskap i klassrummet har inte ändrats under vårt arbete med uppsatsen, 

tydlighet och dialog är nyckelord när det kommer till undervisning. Detta är något som både 

intervjuade elever och lärare framhållit under våra samtal.  

I klassrummet är kommunikationen mellan lärare och elever en ömsesidig process där läraren, 

dock, har nyckelroll. Lärarens nyckelroll i klassrummet formulerade Lärare A med orden ”det 

ska inte vara någon tvekan om vem som bestämmer”. Intervjuerna med eleverna styrker detta 

påstående.  

 

Vi har även reflekterat över kunskap i skolan. Vad anser lärare, elever och föräldrar är 

kunskap? Den mätbara kunskapen är något konkret som samtliga parter lätt märker när något 

förbättras, föräldrar kan med denna typ av kunskap hjälpa sina barn med läxor, med en 

kunskap som de känner igen samt kan briljera med inför sina barn.  

Den nya lärarutbildningen, som vi studerat vid, eftersträvar och framhåller reflekterande, 

analyserande samt förstå helheter. Detta är kunskaper som är svåra att mäta, vilket gör att 

betygsättande för lärare, läxhjälp från föräldrar samt reflektioner från elever försvåras. Vi har 

noterat att den mätbara kunskapen är den kunskap som eleverna känner sig trygga med och 

förstår. Detta ställer oerhörda krav på läraren/ledaren, att få med sig elever som känner sig 

otrygga med en ”ny” typ av lärande. Läraren måste även få med sig föräldrarna och få dem att 

förstå att kunskap är större än årtal, platser, författarporträtt och satsdelar. Samtidigt måste 

även skolan ”öva” barnen i tidiga år på att reflektera och i att ta ansvar samt analysera. Då blir 

barnen tryggare med åren och vid slutet av grundskoletiden kanske dessa barn har tankar 

djupa som Sokrates och Platon hade på sin tid. 

 

När det gäller ledarskap i skolan anser vi att det situationsanpassade ledarskapet är ett måste i 

skolundervisning. Att anpassa ledarskapet efter arbetsmoment, gruppsammansättning och 

rådande klassrumsklimat är en självklarhet. Även detta ställer höga krav på läraren, att kunna 

anpassa sitt ledarskap kräver att denne har tillgång till flera olika ledarstilar, lyhördhet inför 

gruppen och sig själv, med ett annat ord reflektion kring sitt ledarskap. Detta visar även att det 
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inte räcker för en lärare att vara ämneskompetent, denne måste även vara en god 

människokännare, och ha god förståelse för gruppdynamik V.s. individcentrat.  

 

Uppsatsen, och kanske framförallt bedrivna fältstudier, har fått oss att förstå att läraryrket är 

komplext och mångfacetterat, där man aldrig blir fullärd, aldrig har en dag som är lik en 

annan. Där man sammanlänkar individuellt arbete i klassrummet med kollektivt arbete i 

arbetslag. Det gäller även att förstå att eleverna är individer och bör behandlas därefter, även 

om det ibland kan verka som om det är en klonad skara som sitter i salen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

 

 

 

 

 

Källförteckning: 
Otryckta källor: 

Intervjuer med två lärare samt fyra elever 

 Månsson, Eva. Dagens lärare- klämd mellan oförenliga krav? I Nära gränsen? Ett 

forskningsprojekt vi arbetslivsinstitutet i Malmö (2004) 

http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/040219_skolantologin.pdf 

 

Tryckta källor: 

Arktoft Hesslefors Elisabeth.(2000) Vad är en bra lärare eller hur blir man en bra lärare.  

   I: Claesson & Tebelius(red.) Skolan i centrum. Studentlitteratur Lund.  

Bergem,Trygve (2000) .Läraren i etikens motljus. Studentlitteratur. Lund. 

Bohlin, Roland. (1995) Pedagogiskt ledarskap. Liber utbildning. Stockholm 

Holme, Magne Idar & Solvang, Krohn Bernt. (1997) Forskningsmetodik.  

   Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur. 

Maltén,Arne .(2000) Det pedagogiska ledarskapet. Studentlitteratur. Lund 

Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter. (1992) Sociologisk metodik. Almqvist & Wiksell    

Förlag AB. Stockholm 

Skollagen (1985:1100) 

Skolverket. (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

   förskoleklassen och fritidshemmet. Ce. Fritzes. Stockholm 

Stensmo,Christer.(1997) Ledarskap i klassrummet. Studentlitteratur. Lund 

Stensmo,Christer (2000) Ledarstilar I klassrummet. Studentlitteratur. Lund 



 35

Sundgren, Gunnar (2005) Boken om Pedagogerna.  

   John Dewey-reformpedagog för vår tid?       Författarna och Liber AB.  

Trost, Jan.(1993) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur.  Lund. 

 

Bilagor: 
Bilaga 1 

 
Frågor till de båda lärarna 

 

1. Hur vill du beskriva ditt ledarskap? 

2. Varför har du valt detta ledarskap 

3. I vilken utsträckning får dina elever ta ansvar för sitt lärande? 

4. Utvärderar du undervisningen tillsammans med eleverna? 

5. Planerar du undervisningen tillsammans med eleverna?  

6. Hur har dina elever inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 

innehåll? 
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Bilaga 2 

 

 Frågor till eleverna 

 

1. Är det någon skillnad på A och B:s lärarstilar? 

2. På vilket sätt? 

3. På vilket sätt får du ta ansvar för ditt eget lärande? 

4. Får du säga vad du tycker om lektionerna som din lärare har? 

5. Pratar ni om vad ni har lärt er? 

6. Pratar ni om vad ni ska lära er? 

7. Tycker du att du får vara med och bestämma? 

8. Vilken lärare anser du vara bäst ledare? 
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Bilaga 3 

1994 ÅRS LÄROPLAN FÖR DET OBLIGATORISKA 
SKOLVÄSENDET, FÖRSKOLEKLASSEN OCH 
FRITIDSHEMMET(Lpo 94) 

1 Skolans värdegrund och uppdrag 

Grundläggande värden 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i 
skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som 
verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 
miljö (1 kap. 2 §). 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 
vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I 
överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 
Förståelse och medmänsklighet 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 
välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser 
till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser. 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav 
på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det 
egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans 
med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 
mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 
Saklighet och allsidighet 
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen 
av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. 
Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. 
Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och 
klart ta avstånd från det som strider mot dem. 
En likvärdig utbildning 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  
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Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas 
(1 kap. 2 §). 
Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall 
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor 
och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 
deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet. 
Rättigheter och skyldigheter 
Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka 
rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om 
mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och 
påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 
Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 
samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.  
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman 

och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.   

Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen 
skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). 
Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare 
mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv . värden, traditioner, språk, kunskaper . från en 
generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör 
den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex 
verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, 
lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall 
varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och 
ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt 
under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper. 
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan 
eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett 
miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig 
ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur 
samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för 
att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och 
nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 
mångfalden inom landet.  
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet skall prägla 
skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.  
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, 
om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på 
kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.  
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Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former . såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet . som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge 
utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 
Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och 
kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 
kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola 
och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. 
Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella 
såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall 
uppmärksammas. 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara 
inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 
utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna skall tillägna sig.  

God miljö för utveckling och lärande  

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många 
kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll 
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.  
Den enskilda skolans utveckling 
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvud mannen har ett givet ansvar för 
att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för 
att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan 
skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. 
2 Mål och riktlinjer 

1 Mål  
Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad kvalitetsutveckling i 
skolan.  
Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans och 

skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål.  

2.1 Normer och värden  
Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 

värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.  
Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev  

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 
och personliga erfarenheter,  

• respekterar andra människors egenvärde,  
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

bistå andra människor,  
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras 

bästa för ögonen och  
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.  
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2 Riktlinjer  
Alla som arbetar i skolan skall  

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 
utanför den närmaste gruppen,  

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,  
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och  
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt.  
   
Läraren skall  

• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 
personliga handlandet,  

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,  
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 

motverka alla former av kränkande behandling,  
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och  
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en 

grund för arbetet och för samarbete.  
  
2.2 Kunskaper  
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 
individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.  
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en 
grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina 

olika former.  

Mål att sträva mot  
Skolan skall sträva efter att varje elev  

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära,  
• utvecklar sitt eget sätt att lära,  
• utvecklar tillit till sin egen förmåga,  
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra,  
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,  
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som 

förnuftsmässiga och etiska överväganden,  
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap 

för livet,  
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk,  
• lär sig att kommunicera på främmande språk,  
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att  
• formulera och pröva antaganden och lösa problem,  
• reflektera över erfarenheter och  

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, 
- inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning 

och yrkesinriktning.  

  

Mål att uppnå i grundskolan  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  
• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 

skrift,  
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• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,  
• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, 

samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena,  
• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets 

kulturutbud,  
• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska kulturarv  
• har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia,  
• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som 

språk, bild, musik, drama och dans,  
• har utvecklat förståelse för andra kulturer,  
• kan kommunicera i tal och skrift på engelska,  
• känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och skyldigheter i 

skolan och i samhället,  
• har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra,  
• känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang,  
• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan och miljön,  
• har kunskaper om medier och deras roll,  
• kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande och  
• har fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val.  

  
Mål att uppnå i sameskolan  
Dessa mål uttrycker vad eleverna, som har gått i sameskolan, skall ha uppnått utöver grundskolans mål.  
Sameskolan ansvarar för att varje elev efter genomgången sameskola  

• är förtrogen med det samiska kulturarvet och  
• kan tala, läsa och skriva på samiska.  

  
Mål att uppnå i specialskolan  
Grundskolans mål gäller även för specialskolan. I stället för grundskolans mål för svenska och engelska gäller 
dock särskilda mål för döva och hörselskadade elever. 
Specialskolan ansvarar för att varje döv eller hörselskadad elev efter genomgången specialskola  

• är tvåspråkig, dvs. kan avläsa teckenspråk och läsa svenska samt uttrycka tankar och idéer på 
teckenspråk och i skrift och  

• kan kommunicera i skrift på engelska.  
•  

Mål att uppnå i särskolan  
Dessa mål uttrycker vad eleverna, efter sina individuella förutsättningar, skall ha uppnått när de lämnar 
särskolan.  
Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan  

• har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar,  
• efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera,  
• har utvecklat sådana färdigheter i matematik att eleven kan lösa problem i den dagliga livsföringen,  
• känner till och förstår grundläggande sammanhang i sin omvärld och så långt möjligt får insikt i 

grundskolans kunskapsområden och övergripande perspektiv,  
• har ökat sin förmåga att söka kunskap och veta var man får hjälp att göra det,  
• har ökade kunskaper inom ett eller flera ämnesområden som utvecklar individen och kan berika 

fritiden,  
• kan förstå och använda enklare ord och uttryck på engelska,  
• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets 

kulturutbud,  
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• känner till grunderna för en god hälsa och  
• har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det dagliga livet.  

  
Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har utvecklat sin förmåga  

• att samspela socialt,  
• att kommunicera genom språk, symboler, tecken eller signaler,  
• att hantera tid, rum, kvalitet, kvantitet och orsakssammanhang i sin omvärld,  
• att lära känna sin kropp och dess rörelseförmåga,  
• att vara fysiskt aktiv för hälsa och välbefinnande,  
• att vara nyfiken och ta initiativ,  
• att reagera på egna känslor och vara mottaglig för intryck,  
• att använda olika uttrycksmedel i upplevelser och för kreativt skapande,  
• att medverka i och försöka ta ansvar för återkommande aktiviteter i sitt dagliga liv,  
• att använda färdigheter och känna till regler som gör det lättare att fungera i vardagslivet,  
• att uppfatta sig själv som en individ och ha förståelse för andra och  
• att aktivt intressera sig för något område som kan berika individen och tillvaron också utanför skolan.  

  
3 Riktlinjer  

Alla som arbetar i skolan skall  
• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och  
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

   
Läraren skall  

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,  
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,  
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och  
• organisera och genomföra arbetet så att eleven  

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,  
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 
- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.  

2.3 Elevernas ansvar och inflytande  
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för 
skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som 

arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§).  
4 Mål  
Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev  

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,  
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och  
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.  

5 Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan skall 



 43

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.  
Läraren skall  

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,  
• se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,  
• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,  
• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,  
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och  
• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 

demokratiskt samhälle.  
6 2.4 Skola och hem 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
7 Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan skall  

• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och 
verksamhet.  
Läraren skall  

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling, och  

• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens 
integritet.  
2.5 Övergång och samverkan   
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga 
utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan 
också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som 
eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för 

respektive verksamhet.  
8 Riktlinjer   
Läraren skall  

• utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem,  
• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i gymnasieskola och 

gymnasiesärskola samt  
• i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.  

9 2.6 Skolan och omvärlden 
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt 
utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som 
eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
10 Mål 
Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev  

• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att  
- kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,   
- få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och   
- få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.  
11 Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan skall  

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför 
skolan som kan berika den som en lärande miljö och  
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• bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller 
social eller kulturell bakgrund.  
Läraren skall  

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och  
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra 

som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.  
  
Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, skall  

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och därvid 
särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder samt  

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.  
12 2.7 Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive 
ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. 
Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan. 
13 Mål 
Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev  

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och  
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de 

egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.  
14 Riktlinjer 
Läraren skall  

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,  
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 

redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,  
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och 

utvecklingsbehov och  
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.  
15 2.8 Rektors ansvar 
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för 
att verksamheten som helhet inriktas  
på att nå de nationella målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan  
upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande  
till de nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala  
arbetsplanen. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom  
givna ramar, ett särskilt ansvar för att   
- skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 
- skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat 
stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel, 
- undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 
behöver, 
- kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan, 
- upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla 
former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda, 
- resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör, 
- undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större 
kunskapsområden som en helhet, 
- ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är 
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol 
och andra droger, 



 45

- samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga 
utveckling och lärande, 
- samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt 
samarbete, 
- formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans 
mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ, 
- samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av 
betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning, 
- den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val 
som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning, 
- personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sin uppgifter, 
- skolans internationella kontakter utvecklas, 
- skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser, som Sverige har förbundit sig att 

beakta i utbildningen.  
------ 
1. Denna förordning skall kungöras i Statens skolverks författningssamling (SKOLFS). 
Förordningen träder i kraft den 1 juli 1995. 
2. Genom förordningen upphävs 
a. 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) sådan den har kungjorts i Skolöverstyrelsens publikation 
Läroplaner, 
b. de kompletterande föreskrifter till Lgr 80 som Skolöverstyrelsen fastställt för specialskolan, 
c. läroplanen för den obligatoriska särskolan (Lsä 90) som har kungjorts i Skolöverstyrelsens publikation 
Läroplaner. 
3. I grundskolan skall den upphävda Lgr 80 dock fortfarande tillämpas för årskurserna 8 och 9 under läsåret 
1995/96 och för årskurs 9 under läsåret 1996/97. 
4. I specialskolan skall de upphävda författningarna i punkt 2 a och b dock fortfarande tillämpas för årskurserna 
8--10 under läsåret 1995/96, för årskurserna 9 och 10 under läsåret 1996/97 och för årskurs 10 under läsåret 
1997/98. 
5. I särskolan skall den upphävda Lsä 90 dock fortfarande tillämpas för årskurserna 8--10 under läsåret 1995/96 
och för årskurs 9 under läsåret 1996/97. Lsä 90 får även tillämpas för årskurs 10 under läsåren 1996/97 och 

1997/98.  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


