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Abstract 
 

 
 
 
 
 
 
The aim of this thesis is to explore from a cultural diversity perspective, 
students 'views on teachers' leadership styles in the classroom and what style of 
management students prefer. The study uses a qualitative methodology to 
interviewed focus groups of students consisting of a total of twelve students at 
a secondary school in Botkyrka municipality. The corpus was divided into 
three different groups. Overall, results showed that students seem to prefer an 
intercultural situational leadership style. This is based on the students 
expressed need of wanting to be understood on the basis of their cultural 
background. That means that the teacher according to their background,  
situation and knowledge should adapt leadership. Teachers should also be 
leaders who maintain balance, responsiveness and flexibility in teaching style 
in order to increase the motivation of students. 
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Inledning 
Den svenska regeringen har nu lagt fram ett förslag till en ny lärarutbildning. Orsaken till denna 

reform är bland annat kritik mot lärarnas bristande ledarskapskompetenser (regeringen.se). Lärarnas 

Riksförbunds policy anser att den nya lärarutbildningen ska bidra till att nyblivna lärare ska infinna 

sig i skolverkligheten och kunna arbeta professionellt under sin verksamhet som lärare (Den nya 

lärarutbildningen LRS Policy). Man har på senare tid riktat uppmärksamheten på läraren som ledare 

för verksamheten i skola och klassrum och forskat i olika ledarstilar som lärare har i klassrummet. I 

och med att samhällsstrukturen är i ständig förändring anser jag att skolan bör spegla denna bild. Ett 

varierande samhälle leder till större möjligheter men det ställer också nya krav på hur en ledare ska 

leda klassrummet. Dagens svenska skola präglas därför av elever med annat modersmål, annan kultur 

och värderingar än den svenska. Problematiken i detta är att den svenska skolan är en monokulturell1 

institution som gynnar den svenska kulturen och som generellt behandlar elever med 

invandrarbakgrund som ”de andra” (Lahdenperä 2008: 80). Som blivande lärare kretsar mina tankar 

kring frågor om ledarstilar i mångkulturella skolor och om hur man bör gå till väga för att utveckla 

ett samspel mellan lärare och elever. Utmaningen för ett gott samspel mellan lärare och elever har 

varit att läraren ska söka sitt bästa sätt att undervisa och leda, och eleverna ska söka sina bästa sätt att 

arbeta och lära (Stensmo 2000:8). Lahdenperä menar att svenska skolor bör arbeta interkulturellt för 

att bygga broar mellan de olika kulturerna och den svenska kulturen som hon beskriver som 

monokultur, det vill säga den kulturen som präglas av majoriteten och som ses som norm och ideal. 

Robertsson diskuterar vidare i ämnet kring ledarskap ur undervisningssammanhang och uppger att 

läraren är det absolut viktigaste inlärningsredskapet för att bidra till elevernas goda resultat men att 

det är någonting mer som saknas i lärandet (Pedagogiska magasinet 2009). Den centrala debatten 

handlar om att skolan har fått kritik om minskad studieframgång och att detta beror delvis på brist på 

”bra ledare” i lärarlagen. Problemet är att det finns en diskrepans i uppfattningar om bra ledare 

mellan lärare och elever. Frågor om ledarskap och ledarstilar ur ett lärar- och ledarperspektiv har 

studerats bland annat av Stensmo (2000), Svedberg (2007) och Lahdenperä (2008), däremot råder det 

brist på studier om ledarskap ur en elev och mångfaldsperspektiv.

                                                 
1 Monokultur: En kultur som dominerar och som betraktas (omedvetet) som normativt. I en monokulturell skola betraktas 
mångfalden som ett problem (Lahdenperä 2008:26) 
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1.1 Tidigare forskning 

Lahdenperä skriver i Interkulturellt ledarskap (2008) om ledarskap ur ett kulturkontrastivt perspektiv. 

Tanken är att lärare ska vidga sina kulturella perspektiv gällande ledarskap och styrning. Hon belyser 

vikten av ett interkulturellt arbete i skolor och menar att lärare bör anpassa ledarskapet till olika kulturer. 

Detta för att elever med annan bakgrund ska gynnas av undervisningen samt för att avveckla det 

omedvetna, monokulturella tänket som präglar de svenska skolorna och som hejdar elever att uppnå 

kunskaper och förstålelser för olika människor (Lahdenperä 2008). 

Det har gjorts vetenskapliga formuleringar kring olika ledarskap och ledarstilar i klassrummet. Stensmo 

i Ledarstilar i klassrummet (2000) behandlar den forskning som gjorts bland olika lärare och deras olika 

sätt att leda en klass, det vill säga deras ledarstilar. Stensmo behandlar istället de olika ledarstilarna 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv och redogör för hur man kan välja att arbeta med dessa olika 

stilar. Han framställer olika ledarstilar i klassrummet men tydliggör att det inte är lätt att finna en 

ledarstil som passar och tillgodoser alla elevers behov.  

Svedberg i Grupp psykologi (2007), skriver ur ett grupp-psykologiskt perspektiv där han behandlar 

gruppdynamiker beträffande organisationer och ledarskap. Han belyser dynamiken mellan ledarna och 

de ledda. Beträffande ledarstilar skriver han om situationsanpassat ledarskap som handlar om att anpassa 

ledarskapet till situationen och gruppens utvecklingsnivå. Det betyder således inte att man väljer en stil i 

ett klassrum utan att man varierar stilen beroende av elevernas framsteg och utveckling i klassrummet. 

Ytterligare tidigare studier som präglar ämnet ledarskap och ledarstilar i klassrummet är en C-uppsats av 

Brännström och Sörbom, Läraren som ledare: En fallstudie om gymnasieelevers syn på idealläraren 

och ledarskap (2002). I denna uppsats har de undersökt, både teoretiskt och praktiskt, sambandet mellan 

ledarskapet hos lärare och elevernas motivation och intresse. De har intervjuat sammanlagt 45 

gymnasieelever och sammanställt elevernas svar. De har även ställt näringslivets ledarskap och 

ledarskapsmodeller mot en del av den forskning som gjorts kring lärare och deras sätt att lära ut. De har 

undersökt hur gymnasieelever ser på sina lärare och sin undervisning och kommit fram till att delar av 

det ledarskap som återfinns i näringslivet är det ledarskap som elever uppskattar. Eleverna vill, i 

allmänhet, bli stimulerade och få använda sina hjärnor till att lösa problem, något som de menar inte 

främjas i dagens undervisning då ytlig inlärning är ett alltför vanligt inslag i vardagen. 

En annan studie i ämnet ledarskap och lärande är en C uppsats skriven av Wennstam som heter 

Gymnasieelevers definition av ”en bra lärare” (2007). Uppsatsen är baserad på en kvalitativ studie över 

gymnasieelevers definition av begreppet ”en bra lärare”. Syftet var att ge en inblick i elevernas 

perspektiv på fenomenet och därmed öka kunskapen för verksamma lärare. Resultatet i studien fastställs 

i att lärarnas framtoning har en stor påverkan på elevernas studiemotivation och ambition. Till dessa hör 

huruvida läraren får eleverna att uppleva sig sedda och bli tagna på allvar och om dem anser att ämnet är 
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relevant. I studien rapporteras att den ”gode läraren” är en tydlig ledare men också personlig, flexibel 

och tillmötesgående. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka utifrån ett mångfaldsperspektiv elevernas syn på lärarnas 

ledarstilar i klassrummet och vilken ledarstil eleverna föredrar. 

Följande frågeställningar har specificerats för att uppfylla syftet; 

 

• Hur resonerar eleverna kring lärares sätt att leda undervisning i klassrummet? 

• Hur ser och definierar eleverna lärare som ledare? 
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2. Teori 
Huvudteorier som används i denna studie består av socialpsykologiska teorigrunder som behandlar i 

huvudsak hur man arbetar som ledare i klassrummet. De ger olika perspektiv på ledarskap och vad dessa 

kan ge för effekter och resultat för lärare som ledare i klassrummet. Stensmos teorier om ledarstilar ska 

jag använda för att analysera det empiriska materialet i studien. För att dessa ledarstilar ska vara 

relevanta för eleverna i denna uppsats har jag tagit hänsyn till mångfalden som präglar eleverna i min 

undersökning och därför även tagit med Lahdenperäs teorier som teoretisk utgångspunkt. Men först ska 

jag definiera vissa centrala begrepp i ämnet och förklara hur jag kommer att använda dem i denna 

uppsats. 

 

2.1 Definitioner  

Här nedan kommer tre definitioner. 

 

Stensmo talar i sin bok om lärare som ledare. Han menar att forskningen har på senare år riktat 

uppmärksamheten på hur läraren fungerar som ledare i skolverksamheter och klassrummet. Begreppet 

förekommer i pedagogiska samtal när man talar om lärarens uppgift att leda undervisning och lärande 

Stensmo (2000:7). Benämningen ledare använder jag genomgående i uppsatsen och syftar på som ovan 

nämns, hur lärare leder undervisningen i klassrummet. 

 

”Mångfald och mångkulturalism ger en bild av att det finns kulturella skillnader. Den breda definitionen innehåller 

flera olika kriterier som ålder, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning, värderingar, etnicitet, nationalitet 

eller nationellt ursprung, utbildning, livsstil, värden, utseende, social klass och ekonomisk status. Den smala 

definitionen fokuserar på aspekter som kan betecknas som nedsättande för individen, som ras eller etnicitet, kön 

och funktionsnedsättning” (Lahdenperä 2008:68). 

Lahdenperä beskriver fyra olika perspektiv på hur man kan se på ledarskap. För det första kan ledaren 

beskrivas som individ och utifrån sina egenskaper som innefattar bland annat personlighet, 

mognadsgrad, vilka färdigheter och erfarenheter man har, förmågor, beteenden, stil etc. För det andra 

studeras organisation och ledarskap där organisationen står i fokus och får en framträdande roll och till 

och med ett eget liv. För det tredje kan ledarskapet studeras utifrån ledaren och de ledda. Med detta 

innebär det att det är de anställda eller de underordnade som ger ledaren en legitimitet och ledaren ses 

därför inte utifrån en egenskap hos en person, utan ledarskap ses snarare som en relation och förmåga 

som individen utvecklar i förhållande till de andra. För det fjärde kan ledarskap ses som en social 
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konstruktion som studeras utifrån det sammanhanget som ledarskapet verkar i, det vill säga kulturen är 

det som skapar ledarskapet och inte tvärtom. Utifrån gruppdynamiskt perspektiv beskriver Lahdenperä 

betraktas inte ledarskapet i en grupp som en affär för ledaren utan istället för gruppens dynamik (2008: 

20-21). 

Definition av interkulturalitet enligt Lahdenperä är svår att hitta då de flesta böckerna inte skiljer på 

begreppen mångkulturell och interkulturell menar hon (Lahdenperä 2008:29). Hennes ambition är att 

göra en distinktion mellan interkulturalitet och mångkulturalism och hitta det som särskiljer dessa två 

begrepp från varandra. Hon förklarar dessa begrepp på följande sätt:  

 
”Interkulturalitet som begrepp refererar till ordet inter respektive kultur. Inter betyder växelverkan eller 

mellan mänsklig interaktion, och kultur i betydelsen att något är kulturellt, dvs. meningssystem vilka ger 

ordning och riktning i människans system”(…)”Interkulturalitet är således en term som antyder en 

handling, en process, ett gränsöverskridande och en interaktion tillskillnad från mångkulturell som kan 

användas som ett mått på ett tillstånd, en situation och en position (Lorentz  & Bergstedt 2006). Om man 

befinner sig i en mångkulturell miljö behöver det inte betyda att dessa olika kulturer (med definition som 

ovan) möts eller integrerar. Det kan betyda att människor med olika kulturella – som exempelvis etniska 

bakgrunder – finns i varandras fysiska närhet” (Lahdenperä 2008:29).  

 

Med detta menar Lahdenperä att om olika etniska grupper går i samma klass men kommunicerar inte 

med varandra, kan denna klass betraktas som mångkulturell men däremot inte som en interkulturell 

miljö. I en interkulturell miljö förutsätts att dessa grupper interagerar med varandra. Jag kommer i 

uppsatsen att använda begreppen interkulturalitet och mångkulturalism utifrån dessa ovannämnda 

förklaringar. 

 

2.2 Det monokulturella respektive interkulturella tankesättet 

I Sverige är således det svenska samhället en monokultur menar Lahdenperä då ”svenskheten” är den 

förväntade normen och utgångspunkten för hur man ska leva och vara i Sverige och därför präglas 

skolan av ett monokulturellt tänkande (Lahdenperä 2008:26) Problemet med det monokulturella 

tänkandet menar Lahdenperä är dels att man premierar det som är ”svenskt” och därmed diskriminerar 

det annorlunda. Samhällets värderingar är de som betraktas som normala och universella och därmed 

betraktas utomnordiska värderingar som onormala och avvikande. Hon menar att de organisationer och 

skolor som ingår i en monokultur där svenskheten betraktas som det normativa gör det oftast omedvetet. 

Problemet i detta är att i monokulturen ses mångfald som problem och inte som en tillgång (Lahdenperä 

2008:25). Monokulturellt tänkande lärare i mångkulturella skolor kan detta således bli ett problem för 

eleverna. I detta avseende kan lärare betrakta elever med utländsk bakgrund som annorlunda och som 
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bär onormala värderingar vilket kan medföra att eleverna känner sig som ”de andra” och annorlunda. 

Detta kan vidare försämra deras förmåga till motivation samt förmåga att uttrycka sina kunskaper i 

klassrummet då de inte känner tillhörighet. Motsatsen till ett monokulturellt tänkande är det 

interkulturella tankesättet och ledarskapet som hon uppmanar alla organisationer och skolor att utgå 

ifrån, som innebär istället att man utgår från heterogenitet som utgångspunkt och resurs (Lahdenperä 

2008:32-34).  

Lahdenperä beskriver redskap för rektorer och skolpersonal att utveckla skolan och undervisningen till 

ett interkulturell lärande och skapa interkulturell miljö för alla elever framförallt för elever med annan 

kulturell bakgrund än den svenska. Hon förespråkar att man som skolpersonal ska ha mångfalden som 

utgångspunkt och tankesätt, det vill säga att alltid vara medvetna om konstruktioner om ”de andra” och 

det som är annorlunda, och därefter arbeta interkulturellt och överbryggande mellan kulturerna 

(Lahdenperä 2008:90). För att arbeta interkulturellt förutsätter Lahdenperä bland annat att man skapar 

kontakt mellan olika grupper; etnicitet, språk, klass, genus, minoritet och majoritet. Därför menar 

Lahdenperä att det är viktigt att både skolledning och skolpersonal skapar heterogena grupperingar för 

att beblanda eleverna och underlätta interkulturella möten. Eleverna lär sig på så sätt att samarbeta och 

umgås med varandra. Detta arbetssätt bidrar också till att fördomar och negativa kategoriseringar 

reduceras och motverkas. Det är således upp till läraren att en tillåtande, trygg och vänlig atmosfär i 

klassrummet där alla kan och vågar komma till uttryck. Lärare måste ta hänsyn till elevernas tidigare 

erfarenheter, kultur och språk och utifrån och med hänsyn till dessa punkter göra 

undervisningsinnehållet intressant för eleverna med relevans för deras utveckling. På så sätt knyts 

innehållet till elevernas förförståelse och undervisningen känns då relevant och meningsfull för dem. 

Om läraren och eleven har olika erfarenheter och förstålelser i förhållande till varandra, kan det bli 

problematiskt för läraren att sammankoppla till elevens förståelse Interkulturell undervisning handlar 

således om att lärarna som ledare bör införa interkulturellt ledarskap och interkulturell didaktik 

framförallt för att elever med utländskbakgrund ska få en relevant och meningsfull undervisning och för 

att de inte ska missgynnas vilket är viktigt ur motivationssynpunkt (Lahdenperä 2008:100). 

Fördelen med Lahdenperäs interkulturella ledarskap är att den är anpassbar för lärare och elever i 

mångkulturella skolor där både svenska elever samt elever med olika bakgrund får ta del och lära av 

varandra. Därmed gynnar interkulturellt ledarskap framförallt elever med annan etnisk bakgrund än den 

svenska. Dock diskuterar Lahdenperä inte problematiken med interkulturellt ledarskap. Alla elever med 

annan etnisk bakgrund vill inte alltid bli särbehandlade så som min fokusgrupp har uppgett att vilja bli. 

Är verkligen interkulturellt ledarskap frigörande för alla eller kan detta arbetssätt istället bli ett problem 

för andra? Vissa elever kan känna sig utpekade som något exotiskt och intressant i sättet de är 
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annorlunda vilket kan upplevas kränkande. Konflikter kan uppstå under vissa lägen och det kan vara bra 

att vara förberedd att möta eventuella konflikter. 

 

 

2.3 Stensmos fem arbetsuppgifter i klassrummet 

Stensmos fem arbetsuppgifter har använts vid tidigare forskning för att analysera ledarstilar utifrån 

lärares perspektiv. Jag har dock valt i den här studien att använda arbetsuppgifterna för att analysera 

fram elevers perspektiv och deras syn på ledarstilar i undervisning. Syftet är att se hur eleverna själva 

resonerar kring de fem definierade arbetsuppgifter utifrån deras erfarenheter av klassrumssituationer. 

Som jag tidigare nämnt är intervjufrågorna formade utifrån dessa fem arbetsuppgifter för lärare i 

klassrummet, och har används som verktyg till att analysera elevers yttringar av ledarstilar. Dessa fem 

arbetsuppgifter innebär följande: 

Genom kontroll i klassrummet innebär det enligt Stensmo att man som lärare försäkrar sig om att 

elevernas klassrumsbeteende överensstämmer med de mål och planer som skola, lärare och föräldrar har 

för skolverksamheten. Kontrollen kommer till uttryck genom regler och rutiner som finns i 

klassrummet. Han menar att det som skiljer ledarstilarna starkt åt är lärarnas behov av ”kontroll” i 

klassrummet. Nya lärarrollerna baseras enligt Stensmo på att lärarna ska ha ”kontroll” i klassrummet 

men också på principen att elever måste ha ”självkontroll” och ta ansvar för sitt eget lärande och få en 

fungerande skolverksamhet (Stensmo 2000:8-10). 

Betydelsen av begreppet motivationen beskrivs av Stensmo som något interaktivt som uppstår i 

samspelet mellan människans behov och omgivningens bemötande. Forskarna Kounin och Dreikurs 

menar att faktorer som lärarens entusiasm, undervisningens variation, uppmuntran skapar positiv värde 

laddning hos eleverna (Stensmo 2000: 233). Motivation förklarar Stensmo är också de processer som 

sätter människor i rörelse mot bestämda mål. Man tittar på motivationsarbetet för att se om och hur 

läraren hjälper eleven att anstränga sig mot ett uppsatt mål. Stensmo nämner även yttre och inre 

motivering. Den yttre motiveringen yttre-extrinsic förhållandet innebär att man arbetar i syftet till att 

sträva efter mål och belöning. Den inre motivation instrincic förhållandet som innebär att det är 

människors inre behov som engagerar och sätter människor i rörelse (Stensmo 2000:10-11). 

Stensmo citerar Albert och Dinkmeyer om grupperingar bland eleverna som bland annat innebär att 

elever lär sig att fatta kollektiva beslut där samarbete och ömsesidigt förståelse är centrala drag i denna 

företeelse. Han menar även att genom att eleverna får arbeta i grupper, lär de sig av varandra samt lär 

sig att respektera majoritetsuppfattningar men helst ska de nå fram till gemensamma beslut rörande 

deras egen skolverksamhet (Stensmo 2000:233-234). När man tittar på grupperingar tittar man också 
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efter vilka sociala grupperingar elever ingår i klassrummet och huruvida dessa samverkar med varandra, 

det vill säga gruppdynamik (ibid., 2000:11). 

Individualisering, där syftet är att uppfylla det centrala tema i läroplanen som bland annat heter att ”utgå 

från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande” (Stensmo 2000:234). Med detta 

innebär det bland annat för en lärare att variera undervisning och ledarstil till det som situationen i 

uppgiften kräver. För att elever är olika måste därmed undervisningen anpassas till deras olikheter och 

undervisningen och ledarskapet bör individualiseras till den enskilde eleven och dennes behov (Stensmo 

2000:234). Planering som slutligen den som häller samman de fyra uppgifterna. Med planering innebär 

det att man utifrån erfarenheter fattar i nuet beslut om framtida konsekvenser. Dessa arbetssätt 

överlappar varandra (Stensmo 2000: 11). Stensmo förklarar tre olika sätt att föra planering på. Preaktiv 

planering där man först planerar och sedan agerar, vilket är det man främst förknippar med planering. 

Interaktiv planering innebär att man fattar beslut medan man agerar, alltså att man anpassar sina planer 

efter en bedömning av en aktuell situation. Med reflektion-i-handling innebär det att man framgångsrikt 

omplanerar en verksamhet i klassrummet medan den pågår. I den postaktiva planeringen ingår 

reflektion-över-handling. Reflektion-över-handling är det man gör i postaktiva planeringen efter att en 

aktivitet genomförts. Det är den uppföljning och utvärdering är vad som kännetecknar postaktiv 

planering (Stensmo 2000:235). 

Stensmo behandlar sedan uppgiftsorienterat och elevorienterat ledarskap som baseras på olika principer 

och antaganden om hur undervisning och ledarskap ska utformas i klassrummet. Han menar att den 

enskilde läraren måste hitta sitt bästa sätt att leda och organisera i ett klassrum (Stensmo 2000:8). För att 

identifiera dessa två olika ledarstilar i klassrummet har nedanstående teoretiska modell använts av 

Stensmo. I tabellen kan man se hur respektive arbetsuppgift uppträder i de två olika sammanhangen, 

uppgiftsorienterad ledarstil och elevorienterad ledarstil i klassrummet. Dessa olika arbetsuppgifter 

framgår i vänster spalt i följande teoretiska modell, det är fem olika arbetsuppgifter som även kan 

betraktas som ledaruppgifter i klassrummet där läraren leder och organiserar klassrummet. Beroende på 

hur pass stort kontroll behov läraren exempelvis har i klassrummet kan i denna modell visa vare sig man 

arbetar med ett uppgiftsorienterad eller elevorienterad ledarskap (Stensmo 2000: 12-13). 
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Figur1: Två ledarstilar i klassrummet från ”Ledarstilar i klassrummet” av C.Stensmo 2000, Lund. Modellen är lånad och 

reproduceras med tillstånd av C.Stensmo. 

Arbetsuppgifter  

 

Planering  

 

 

 

 

Kontroll  

 

 

 

 

Motivation 

Uppgiftsorientering  
 
 
Läraren sätter agendan, 
uttolkar själv läro- och 
kursplaner och fattar beslut 
baserad på egen expert 
kunskap. Läraren planerar 
med hela klassen i fokus.  
 
 
Läraren är ansvarig och har 
ledarskapet, beslutar om 
ordning i klassrummet och se
till att elevernas klassrums 
beteenden är ändamålsenligt.
 
 
Yttre motivation; eleverna 
förväntas behöva ”morötter” 
och ”piskor” för att vara 
aktiva. Läraren sätter mål, 
motiverar och bedömer 
elevernas prestationer. 

Elevorientering  
 
 
Eleverna sätter sin egen 
agenda, uttolkar med lärarens
hjälp läro- och kursplaner och
fattar beslut utifrån egna 
behov. Läraren planerar 
utifrån den skilda eleven i 
fokus. 
 
Ordning i klassrummet är en 
fråga om den enskilda eleven
självkontroll; eleverna 
förväntas ta ansvar för att 
deras eget klassrums beteend
är ändamåls enligt. 
 
 Inre motivation; eleverna 
förväntas vara nyfikna och 
aktiva av egen kraft. Eleverna
sätter egna mål och bedömer 
egna prestationer. 
 
 

Gruppering  

 

 

 

 

Individualisering  

Grupper sätts samman för att
lösa ämnesbaserade uppgifter
två huvuden är bättre än ett. 
Läraren bestämmer uppgift 
och gruppkonstellation. 
 
 
Kollektiv läroplan. Klassen 
löser samma typ av uppgifter
Snabba elever inväntar 
långsamma genom att lösa 
extra uppgifter. 

Grupper sätts samman utifrån
elevers gemensamma 
intressen; gruppkonstellatione
bildas av elever utifrån av 
intresse för en särskild 
gruppuppgift.  
 
Individualiserad läroplan. 
Elever arbetar med egna 
uppgifter i egen takt och på 
sitt eget sätt. 
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2.4 Autokratiska, tillåtande och demokratiska ledarstilen 

Stensmo tar sedan upp tre olika ledarstilar som en lärare kan ha som är användbara i ett klassrum. Dessa 

ledarstilar är autokratiska stilen, tillåtande stilen och demokratiska stilen. Jag kommer nedan att beskriva 

dessa olika ledarstilar och förklara vilka effekter de har på elever enligt Stensmo för att jag i senare 

skede ska analysera fram ur elevernas svar vilken ledarstil eleverna föredrar och varför. 

 

Den så kallade autokratiska ledarstilen innebär att den som leder i klassrummet, leder samt planerar 

verksamheten på sina egna villkor. Läraren är den som ensam bestämmer vad som är acceptabelt 

klassrumsbeteende bland eleverna. Eleverna får enligt denna ledarstil inte vara med och påverka 

klassrumsverksamheten. Den autokratiske ledaren ser sig själv ansvarig att fostra elever till lydnad och 

uppförande och uppfattar sig själv som ”den vuxne” som ”vet bäst” och som ska ha kontrollen och 

makten i klassrummet. Effekten av denna ledarstil är att eleverna kan känna rädsla och uppfatta läraren 

som sträng och andra elever kan känna sig upproriska. Det som kännetecknar den tillåtande stilen är 

oklarheter i förväntningar, ändamålsenliga regler i klassrummet, skiftande regler och oklara påföljder. 

Eleverna får själva forma verksamheten i klassrummet på sina villkor. Effekten av denna ledarstil kan 

vara att den förvirrar eleverna då den inte lär eleverna om realiteten som finns ute i samhället. Detta för 

att ute i samhället finns det regler som ska följas och konsekvenser som måste tas för regelbrott. Om 

detta inte är tydligt i klassrummet kan det ge dubbla budskap om samhället. 

Den demokratiska ledarstilen är den stilen som rekommenderas enligt Stensmo. Den kännetecknas av att 

läraren fungerar som en vägledare för eleverna. Lärare och elever bestämmer tillsammans acceptabla 

klassrums beteenden. Man utformar regler gemensamt och fastställer konsekvenser för regelföljsamhet 

respektive regelbrott. Denna stil baseras på att eleverna får klara och tydliga förväntningar på vilka 

regler och påföljder som gäller under skolverksamheten, vilka beteenden som är acceptabla respektive 

oacceptabla. Eleverna förväntas då vara beredda att acceptera och ta ansvar för sina handlingar och 

beteenden samt kunna ta konsekvenser för regelbrott. Effekten av den demokratiska ledarstilen kan vara 

att läraren ”stimulerar” eleverna vilket bidrar till att utveckla en inre motivation. De upprätthåller god 

ordning i klassrummet och lär sig självdisciplin och socialt ansvarstagande och färdigheter som är 

viktiga för deras framtida vuxna liv som samhällsmedborgare (Stensmo 2000:121-122). 
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2.5 Ledarskap som tillhörighet, tillit och acceptans 

Stensmo skriver vidare om det demokratiska klassrummets betydelse i modern tid. Denna uppfattning 

förvaltas av forskarna Adler, Dinkmeyer, Albert och Dreikurs. Dreikurs bygger vidare på detta 

påstående och menar att ett demokratiskt ledarskap är nödvändigt i vårt moderna samhälle. Hans 

argument bygger på att lärare inte kan dominera över eleverna som man kunde förr i tiden, utan i 

dagsläget måste läraren ”vinna” eleverna. Med detta innebär det att lärare måste ha ett förtroende för att 

elever kan fatta kloka och ansvartagande beslut om sin utbildning och sitt liv. Stensmo citerar Albert om 

ledarskap ur ett socialpolitiskt perspektiv, dvs. om ett positivt, demokratiskt klassrum där eleverna ska 

känna sig kapabla, känna tillhörighet och bidra. För att eleverna ska känna sig kapabla i klassrummet 

måste de utveckla en känsla av ”jag kan”. I detta klassrumsklimat innebär det också att misstag är 

tillåtna och att själva ansträngningen är att göra något som räknas och inte själva utfallet, dock ska man 

kunna samtala om negativt resultat. Här innebär det också att notera framsteg och uppmärksamma 

varandras tillgångar. Effekten av detta blir att eleverna utvecklar tillit till sig själva, sina klasskamrater 

och till sina lärare. 

För att känna tillhörighet innebär det att eleverna ska känna sig accepterade, sedda, uppskattade, 

bekräftade och gillade. Att känna sig accepterad innefattar att man accepterar kulturella skillnader, 

elevers personliga olikheter, svårigheter och att man fokuserar sig på beteendet och inte på personen. Att 

eleverna ska känna sig sedda innebär att man inte bara med kroppsspråk utan också i ord visa att man 

ser och lyssnar på varandra. Man ska kunna tala öppet om sina känslor och problem. Att känna sig 

uppskattade innebär att man beskriver varandras beteende och se om och hur dessa bidrar eller inte 

bidrar till varandras bästa. Med bekräftelse innebär det att eleverna och lärare ger varandra positiva 

beskrivningar. Eleven bör känna sig gillad och accepterad även om den gör misstag i klassrummet. Om 

elever och lärare gillar varandra som personer sprids positiv och trygg atmosfär i klassrummet. Eleven 

ska känna att han/hon bidrar till sin skolverksamhet. För att känna att man bidrar innebär det att eleverna 

ska känna sig behövda och att de gör nytta, som att till exempel ha uppdrag i elevråds grupper eller 

kommittéer (Stensmo 2000:145-147). 

Albert citeras vidare i Stensmo att elever och lärare bör utforma en gemensam lista för klassens 

uppförande kod, code of conduct. Här ska man gemensamt bestämma vilka beteenden som är acceptabla 

respektive oacceptabla i klassrummet. Samt vilka förväntningar man har på varandra och vilka 

konsekvenser som följer om oacceptabla beteenden förekommer (Stensmo 2000:147). 

Det demokratiska klassrummet kännetecknas av öppna samtal om problem och glädjeämnen. En dag i 

veckan ska tid avsättas för klassmöten eller klassråd. Dessa timmar ska ägnas åt frågor kring uppförande 

koden, planering där eleverna deltar i beslut gällande livet i klassrummet, det kan behandla läroplanen, 

genomförande av undervisning och utvärdering. Problemlösning ska behandlas där elever tar ansvar för 
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förekommande störande beteenden i klassrummet. Till sist ge uppmuntran till varandra som är den 

primära formen för motivation (Stensmo 2000:147-150). 

 

 

2.6 Situationsanpassat ledarskap  

I Svedberg diskuteras huruvida det finns en ”rätt” ledarstil som är den mest gynnsamma för alla 

situationer. Det diskuteras vidare att man började ställa sig emot påståendet om ideal chefen i början av 

1960- talet då man tvekade över påståendet att det fanns en rätt ”ledarkostym”. Kritikerna menar nu att 

den enda hållbara slutsatsen är att det inte finns någon rätt ”ledarkostym” utan att ett framgångsrikt 

ledarskap beror på situationsbetingade faktorer. Teorier som syftar till ledarskapets situationsbetingade 

faktorer kallas contingency theories. Contingency betyder eventualitet, ovisshet, oförutsedd händelse. 

Denna teori bygger på tanken att ledarskap formas och utövas i gränssnittet mellan en 

relationsdimension och en uppgiftsdimension, som innebär att ledaren agerar instruerande han 

presenterar en uppgift och riktar sig till hur den ska lösas. Sedan övergår ledaren till en stödjande aktör, 

för att utveckla driftighet, positivinställning och känslor inför uppgiften (Svedberg 2007:322).   

Med situationsanpassat ledarskap menas att ledarstilen är beroende av situationen. Ledaren bör till att 

börja med vara uppmärksam och lyhörd på gruppens utvecklingsnivå och sedan variera sin ledarstil och 

avväga graden av relationsorienterat respektive uppgiftsorienterat ledarskap. Med hög relationsorienterat 

ledarskap menas att ledaren prioriterar relationen till sina elever, alltså att man sätter eleven i centrum 

och anpassar undervisningen efter eleven. Detta diskuteras även av Lahdenperä (2008:100), som menar 

att läraren ska anpassa undervisningen till elevers erfarenheter, kultur och språk. Med hög 

uppgiftsorienterat ledarskap menas att en ledare vars enda önskan är att hinna undervisa ostört i sitt 

ämne, vilket är det viktigaste i tillvaron, här sätter man istället ämnet i centrum (Svedberg 2007:323). 

Blanchard och Hersey (Svedberg 2007) beskriver situationsanpassat ledarskap utifrån en 

utvecklingskurva med fyra stadier som karaktäriserar gruppens utvecklingsnivå för en specifik uppgift. 

Målet för ledarens arbete är att gruppen så småningom ska bli självständig i sitt arbetande med denna 

specifika uppgift, det vill säga uppnå empowerment. Det handlar om att frigöra de kunskaper, 

erfarenheter och motivationskrafter som elever redan har och se till att de utnyttjas. På detta sätt bör 

eleverna skapa ett intresse för uppgifterna och känna sig motiverade inför kommande uppgifter genom 

deras skolgång (Svedberg 2007:323).  

Situationsanpassat ledarskap går ut på att ta hänsyn till gruppens utvecklingsnivå. När gruppens 

utvecklingsnivå förändras, behöver ledarstilen också förändras. Utvecklingsnivån beror i sin tur på 

gruppens kompetens och lärarens engagemang. Denna modell beskrivs i punkter från det första till det 

sista stadiet nedan. 
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Det första stadiet kallas inledning och överblick som innebär att elever börjar med att ha låg kompetens 

– högt engagemang. Detta sker när en grupp börjar arbeta med en ny uppgift så är sannolikheten stor att 

gruppens kunskap om uppgiften är låg. Blanchard menar dock att medarbetarna är positiva och vill lära 

sig och har därför högt engagemang. Ledaren bör då använda sig av en instruerande ledarstil med hög 

uppgiftsorientering och låg relationsorientering. Det innebär i praktiken att ledaren skall ge 

instruktioner, visa hur gruppen skall gå tillväga, formulerar arbetsuppgifter och bedömer resultat.  

Det andra stadiet kallas Förändring och tvivel och innebär att elever har låg- måttlig kompetens. Enligt 

detta stadium så har gruppen efter en tid blivit mer verklighetsanpassad och har då hamnat i en 

nedgångsperiod då uppgiften känns svår. Gruppens kompetens har ökat men den är fortfarande inte 

särskilt hög och tvivel gör att gruppens intresse minskar. Ledaren bör nu ge både instruktioner och 

mycket stöd vilket innebär att det är viktigt att ledaren bygger upp goda arbetsrelationer genom att 

hjälpa till med problemlösning och peka på alternativ. 

Det tredje stadiet kallas Genomförande och utveckling som innebär att elever befinner sig en måttlig – 

hög kompetens. Kompetensen har nu ökat och därmed minskar gruppens behov av instruktion och 

coachning. Det är här viktigt att ledaren inte fortsätter att agera som ”hönsmamma” för då kan gruppens 

engagemang äventyras. Gruppen behöver trots det fortfarande stöd i detta stadium och ledaren bör 

därför delegera mer och låta gruppen ta mer ansvar för arbetet.  

 I det fjärde stadiet har eleverna hög kompetens och högt engagemang och har nu uppnått empowement. 

Gruppen är alltså i detta skede både engagerade och kompetenta och litar till sin förmåga. De behöver 

nu lite stöd och lite instruktion. Gruppen har nu blivit nästintill helt självständig. Ledaren bör under 

detta stadium hålla en låg profil och vara tillgänglig vid behov (Svedberg 2007: 324-325).  

Denna modell förutsätter alltså att ledarstilen förändras i takt med att gruppens utvecklingsnivå 

förändras. Ledarens främsta uppgift i situationsanpassat ledarskap är således att hjälpa gruppen 

utvecklas genom de olika stadierna för att bli ett självgående team. Inget stadium är sämre än ett annat 

utan varje stadium är en trappsteg på väg mot produktivitet för att gruppen skall bli självständiga och nå 

egenmakt, dvs. nå empowerment (Svedberg 2007: 325). En kontroversiell slutsats utifrån modellen är att 

disciplinsvårigheter, låg motivationsnivå och dåliga arbetsresultat beror på felaktig vald och dåligt 

matchad ledarstil. Situationsanpassat ledarskap sitter alltså i ledarens handlingar i fokus och tonar ner 

betydelsen av ramfaktorer. Stilflexibilitet och lyhördhet är vad som kännetecknar den 

situationsanpassade ledarstilen (Svedberg 2007:326). 

Fördelen med situationsanpassat ledarskap anser jag är att ledarstilen är komponerad för att lärare ska 

skifta och variera i ledarstilen utifrån den tilldelade uppgiftens arbetsgång och inte förhålla sig till endast 

en ledarstil. Situationsanpassat ledarskap kan dock skapa svårigheter för lärare. Ledarstilen kan 

förutsätta alla gruppen ligger på en jämn nivå både mognads och kunskapsmässigt för att kunna följa 
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kurvan efter gruppens gemensamma utvecklings nivå. En lärare som har en klass beståendes av elever 

med stora skiftande mognads- samt kunskapsnivåer kan detta göra arbetet svårt för läraren att följa upp 

alla elevers olika nivåer i undervisningen utifrån modellen. Denna modell kan betraktas vara utsedd för 

att vägleda en grupp i en uppgift och är kanske inte lika avsedd för att individualisera undervisningen 

för den enskilda individen. Dock kan denna modell också vara en bra modell för att hjälpa elever att 

frigöra och fläkta sina kunskaper, erfarenheter och de motivationskrafter som eleverna redan har men 

som oftast inte kommer till användning (Svedberg 2007:323). 

 

 2.7 Sammanfattning av teorier 

Sammanfattningsvis behandlas teorier bland annat om två olika sätt att leda ett klassrum, vilka är 

uppgiftsorienterad respektive elevorienterat ledarskap. Det som avgör vilket sätt man utövar beror på 

hur mycket ansvar och kontroll man tar på sig som lärare (uppgiftsorienterat) och hur mycket ansvar och 

kontroll man lämnar över till den individuella eleven (elevorienterat). Analysen görs utifrån Stensmos 

fem dimensioner; planering, motivation, kontroll, gruppering och individualisering (Stensmo 2000:12-

13). Utöver finns det tre olika ledarstilar som lärare använder sig av; den autokratiska, den tillåtande och 

den demokratiska ledarstilen. Forskare lyfter upp den demokratiska ledarstilen som medför ett 

demokratiskt klassrum som de menar är nödvändigt i vårt moderna samhälle där målet med att arbeta på 

ett demokratiskt sätt ska forma ansvarsfulla och självständiga elever. Genom det demokratiska 

klassrummet ska eleverna känna sig kapabla, känna tillhörighet och känna att de bidrar (Stensmo 

2000:121-ff).  

Svedberg skriver att de inte finns någon ledarstil som är lämpad för alla situationer. Han talar om 

situationsanpassat ledarskap där han menar att lärare bör variera sin ledarstil efter elever 

utvecklingsnivå. Läraren börjar då med att arbeta instruerande och går successivt över till att arbeta 

stödjande, coachande och till målet som slutligen är delegerande. Då har eleverna vid en nystartad 

uppgift övergått från lågt engagemang och låg kompetens övergått successivt till hög kompetens och 

högt engagemang och uppnått empowerment det vill säga att de arbetar självständigt (Svedberg 

2007:322-325). 

Lähdenperä menar att den svenska skolan präglas av ett monokulturellt tänkande där normen är den 

svenska kulturen. Hon menar att skolan bör arbeta på ett interkulturellt sätt där man inkluderar andra 

kulturer och bygger broar mellan kulturerna. I undervisningen menar hon att lärare bör dra nytta av 

elevernas erfarenheter av den kulturen och kunskapen som eleverna har med sig och att man ska utgå 

från eleven och dess kunskaper när man formar sin undervisning (Lahdenperä 2008: 90). 

Tillsammans kommer de fram till olika sätt att förhålla sig till ledarskap och har i fokus att ta hänsyn till 

elevers behov där behovet av att skapa en god och meningsfull undervisning för varje enskild elev. 
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3.  Metod 
I detta kapitel motiverar jag valet av metod, ger en beskrivning av fokusgrupper och redovisar hur jag 

har genomfört empiriska undersökningen, dvs. hur jag utfört och bearbetat det insamlade 

intervjumaterialet. 

 

 

3.1 Metodval 

Till denna uppsats använde jag mig av en kvalitativ undersökning i form av gruppintervjuer, så kallad 

fokusgrupper. Då syftet var att fördjupa förståelsen till problemområdet anser jag att en kvalitativ metod 

lämpar sig bättre (Rosengren & Arvidson 1997:20). Etnografiska metoden utgör en del av kvalitativa 

undersökningsmetoden som här baseras på observationer eller intervjuer (Backman 1998). Själva ordet 

etnografi betyder folk(be)skrivning. Etnografisk forskning handlar om att försöka förstå andra 

människors sätt att leva och lära, genom människors olika uttryckssätt (Kullberg 2004:11-12). Metoden 

är därför bäst tillämpat för att undersöka elevers uppfattningar av ledarskap.  

 

3.2 Stensmos fem arbetsuppgifter i klassrummet 

Stensmo använder sig av fem arbetsuppgifter, planering, kontroll, motivation, gruppering och 

individualisering för att analysera fram olika ledarstilar som lärare har i klassrummet. Teorimodellen 

beskrivs grundligt under uppsatsens teoridel. Jag har dock i denna uppsats valt att använda dessa 

arbetsuppgifter ur ett elevperspektiv för att få kunskap om elevernas syn på de olika ledarstilarna samt få 

kännedom om vilken ledarstil eleverna föredrar. Detta innebär rent praktiskt att resultatet från 

gruppintervjuerna analyserades utifrån Stensmos modell, vilket bidrog till att jag kunde analysera fram 

vilka ledarstilar eleverna föredrar. Jag anser att dessa fem arbetsuppgifter täcker i stora drag lärares 

viktiga områden i sin vardagliga undervisning i klassrummet. De fem arbetsuppgifterna ger en översikt 

över hur eleverna ser på lärares sätt att leda undervisning och hur de förhåller sig till ledarskap och 

ledarstilar. Dessa fem arbetsuppgifter ligger därför till grund till intervjuguiden med fokusgrupperna där 

jag har ställt frågor som berör och behandlar var och en av dessa fem arbetsuppgifter. 
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3.3 Fokusgrupp 

Jag valde att arbeta med fokusgrupper i mina intervjuer med eleverna. Fokusgruppsintervju handlar om 

ett antal individer i grupp som diskuterar ett givet ämne med varandra. Detta är en form av gruppintervju 

där deltagarna i gruppen vädrar tankar och åsikter kring ett förutbestämt tema eller fråga där målet är att 

gruppdeltagarna ska fritt diskutera med varandra. Deltagarna leds av en moderator och en observatör. 

Moderatorn leder gruppen in i diskussionen och ser till att samtalen flyter på inom det bestämda temat 

utifrån intervjuguiden och observatören bistår moderatorn med praktiska detaljer i tillvägagångssättet 

och antecknar det relevanta från diskussionen. Även deltagarna ska hålla sig inom vissa spelregler som 

bl.a. respektera varandras åsikter och inte avbryta varandras inlägg (Wibeck 1998:2ff). Jag anser att 

fokusgruppsmetoden är ett lämpligt val i den aspekten att kunna studera individers uppfattningar under 

en relativ kort tid (Ibid.,2ff), och att den enskilde i gruppen kan drivas till att tala uttömmande kring 

vissa frågor då gruppen har en stödjande funktion i processen. Det finns förstås även risker med 

fokusgruppsmetoden, dels att individen inte talar fullkomlig sanning i och med andra personers närvaro. 

En annan risk är att vissa i gruppen kan dominera diskussionen, vilket kan hålla tillbaka övriga i 

gruppen (Ibid., 26). 

 

3.4 Urval 

Jag valde att intervjua tolv elever uppdelade i tre olika grupper med fyra elever i respektive grupp, 

samtliga gick i samma klass. Valet av antalet intervjupersoner var dels av tidsmässiga skäl och av 

praktiska svårigheter från elevernas sida, och dels av att reducera risken att vissa i gruppen inte kommer 

till tals (Wibeck 1998:5). Eleverna består av en mångfald med olika etniska nationaliteter. 

 

 

3.5 Sammanställning av intervjuguide 

Då jag har valt att använda Stensmos modell för att analysera problemområdet och uppnå uppsatsens 

syfte har modellen därför präglat intervjufrågorna som ställdes till eleverna. Tanken med intervjuguiden 

var att få en viss struktur på intervjuprocessen, men samtidigt ville jag skapa ett öppet diskussionsforum 

och därför uppstod spontana frågeställningar utifrån nivån på samtalen, vilket ger eleverna möjligheter 

att yttra sig utanför intervjufrågorna. Intervjuguiden användes till alla fokusgrupperna för att underlätta 

jämförelsen mellan grupperna (Wibeck 1998:6). Uppsatsens nyckelord definierades i förväg för att 

underlätta deltagarnas förståelse till begreppen (Ibid., 54f). 
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3.6 Genomförande och bearbetning av intervjuer  

Grundläggande etiska principerna för svensk forskning har följts när det gäller informationskravet och 

samtyckeskravet. Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De måste informeras om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan 

om dem så önskar. Det andra kravet är samtyckeskravet, detta krav innebär att undersökningsdeltagare 

måste ge sitt samtycke till deltagandet (Vetenskapsrådet 2002). Med hänsyn till de forskningsetiska 

principerna presenterade jag mig själv och informerade om bakgrunden till uppsatsen och dess koppling 

till fokusgrupperna, samt vilka rättigheter eleverna har. Eleverna informerades även om deras rättigheter 

gällande anonymiteten under intervjun samt vid publiceringen av intervjumaterialet (Merriam 

1994:188). Jag har fått både muntligt och skriftligt samtycke från eleverna. För att effektivisera 

gruppintervjuerna och fånga elevernas uppmärksamhet informerades eleverna om praktiska regler 

gällande fokusgruppsintervju, om moderatorns, observatörens och elevernas roll under intervjuerna. 

Gruppintervjuerna skedde ostört i ett grupprum som Kullberg rekommenderar (Kullberg 2004:13). 

Tidsramen uppgick till en timma per fokusgrupp. Under intervjun ställdes en fråga i taget och eleverna 

fick svara så uttömmande de kunde, tills de kände sig klara. Eleverna öppnade gångar för varandra i 

talet då de vågade uttrycka sig om sina åsikter och därmed stödja varandra i samtalet. De jämförde 

situationer mellan olika lärare för att de enklare skulle kunna förklara klassrums företeelser med olika 

lärare och ledarstilar som de upplevt. 

Bearbetningen av intervjumaterialet skedde genom upprepande genomläsningar i de löpande 

anteckningar från gruppintervjuerna där målet var att hitta mönster, tema och kategorier som ligger till 

grund för uppsatsen (Patel & Davidsson 1994:101). Bearbetningen gjordes direkt efter respektive 

gruppintervju för att reducera risken till att betydelsefulla detaljer utelämnas (Wibeck 1998:14). Skälet 

till att gruppintervjuerna inte spelades in på band och istället skrevs ner var elevernas blygsamhet till att 

spela in sina röster, detta var även skälet till att de ville vara anonyma. Av den anledningen har jag 

därför inte använt mig av elevernas namn i uppsatsens resultat och analysdel. Lärarnas namn som 

nämndes av eleverna under gruppintervjuerna har jag kodad om till Eva, Bert och David. 



21 
 

3.7 Studiens tillförlitlighet 

Vikten av att vidhålla tillförlitlighet i etnografiska, vetenskapliga undersökningar är avgörande för 

undersökningarnas resultat och dess pålitlighet.  I vetenskapliga undersökningar brukar man tala om 

validitet och reliabilitet. Studiens reliabilitet är grundad i det autentiska intervjuinnehållet med eleverna. 

I autentiska intervjun förekommer öppna frågor, alltså autentiska frågor. Det handlar inte bara om de 

uttalade orden utan också om vad som kan tolkas kontextuellt. Framförallt handlar reliabilitet om hur, 

vad och varför de intervjuade personerna upplever förhållandet i sin omvärld. Med studiens validitet 

menas att forskaren i högsta grad har undersökt det som han/hon var ämnad att undersöka och ger 

undersökningen styrka. För att förstärka uppsatsens validitet har kollegor bedömt uppsatsen samt använt 

mig av en mängd olika teorier och framförallt många informationskällor vilka är; databaser, tidigare 

forskning, studentlitteratur och vetenskapliga artiklar. Med detta innebär det att undersökningen blir 

säker och trovärdig och inte slumpmässig, det vill säga att en annan forskare skulle kunna genomföra  

samma undersökning och få samma resultat (Kullberg 2004:73-ff).
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4. Resultat & analys 
Nedan beskrivs vad jag har fått fram i empiriska undersökningarna med fokusgrupperna. Resultaten 

redovisas enligt Stensmos fem arbetsuppgifter. En del av intervjumaterialet redovisas i form av citat och 

därefter anges analys utifrån mina teorier. Ordningen som följer är följande: först beskrivs resultatet till 

arbetsuppgifterna gruppering och individualisering, strax efter det kommer en analys för dessa två 

arbetsuppgifter gemensamt eftersom dessa områden går in på varandra i resultatet. Därefter följer 

arbetsuppgiften motivation med ett avsnitt av analys. Slutligen kommer arbetsuppgifterna planering och 

kontroll som följs av en gemensam analys, då dessa områden också går in i varandra. 

 

 

4.1 Gruppering 

Vissa av eleverna anser att det är bättre att eleverna själva får välja grupp än att lärarna grupperar 

eleverna, eftersom elever gärna väljer kamrater som de kan arbeta med och känna sig bekväm i sin 

arbetsgrupp. Majoriteten av eleverna anser istället att lärare bör gruppera eleverna, dels för att lärarna 

ska kunna markera att de har makten i klassrummet men också för att klassen ska kunna lära känna 

varandra bättre. De menar att det är trist att större delen av klassen inte riktigt känner varandra just för 

att de inte samarbetar med varandra. 

 
”Det är alltid samma personer man arbetar med. oftast är det svenskar som håller ihop och sedan invandrare 

som bildar små grupper. Visst är det bekvämare att arbeta med någon man känner men i arbetslivet får man 

inte välja vem man vill arbeta med och kommer knappast att ha sina kompisar där heller, så det är väl lika 

bra att vänja sig.” 

 

 

4.2 Individualisering 

”En lärare ska bry sig om elever, även med privata angelägenheter, som en mamma ungefär” 

 

”…vissa elever behöver individuell hjälp, särskilt med språket.” 

 

”Vissa elever har problem hemifrån, till exempel de kommer från andra länder och har andra kulturer som 

inte alltid går ihop med den svenska…lärare måste kunna förstå dem och hjälpa dem.” 

 

Vidare menar eleverna att läraren ska hjälpa elever som har koncentrationssvårigheter, samt måste bry 

sig för att lyckas som bra lärare. Eleverna anser att vissa lärare hjälper tills alla har förstått och andra 

lärare bryr sig inte. Det viktigaste för eleverna är att lärarna förstår dem samt förstår deras individuella 
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situation samt bakgrund. Eleverna anser också att läraren bör anpassa undervisningen till den nivå som 

eleverna befinner sig på och inte bara sätta elever på uppgifter de inte klarar av, annars anser eleverna 

att läraren i så fall ska vara extra hjälpsam o kunna förklara uppgiften ordentligt. 

 

Analys av gruppering och individualisering:  

Majoriteten av eleverna har uttryckt att de föredrar att arbeta med blandade grupper. Anledningen till 

detta hade de var ett de inte fick chansen att lära känna de andra kamraterna i klassen. De svenska 

eleverna höll sig till varandra medan de utländska eleverna höll ihop. De eleverna som istället föredrog 

att hålla sig till homogena grupper utifrån gemensam etnicitet, intresse med mera uttryckte att det var 

bekvämare att arbeta med kamrater man redan kände. Bakomliggande orsak till detta kan vara att 

eleverna är ”bekväma” i sin egen gruppfördelning att de inte längre vågar arbeta i en annan grupp samt 

har redan antagit att de inte kan arbeta med andra personer, vilket visar att dessa elever präglas av ett 

monokulturellt tänkande där de hyser rädsla för det främmande (Lahdenperä 2008:25-26). Problemet 

kan ha uppkommit då läraren ifrån början inte arbetade interkulturellt med eleverna vilket resulterar i att 

vissa av eleverna känner rädsla för att ingå i en heterogengrupp. Att majoriteten av gruppen frivilligt 

föreslog att ingå i heterogena grupper innebär att eleverna är medvetna om att ett interkulturellt arbete är 

viktigt samt saknas, och bör därför praktiseras av lärarena i klassen i första hand (Lahdenperä 

2008:100). Vikten av att skapa heterogena grupper i detta sammanhang är för att eleverna ska kunna lära 

känna varandra och på så sätt reducera fördomar. Läraren kan på detta vis skapa kontakter och ge 

eleverna möjlighet att möta olika typer av etnicitet, språk, klass, genus, minoritet och majoritet 

(Lahdenperä 2008:94). 

Vad det gäller individualisering anser eleverna att lärarna bör ta vara på de elever som har språkliga 

problem men också på de problemen som eleverna kan ta med sig hemifrån. De anser också att läraren 

bör anpassa uppgiften efter gruppens kapacitet och inte bara slänga dit en uppgift och anta att eleverna 

ska kunna lösa denna. Problemet här kan ligga i att läraren inte alltid skaffar sig en förförståelse av 

eleverna och vilken bakgrund samt kunskapsnivå de befinner sig i vilket kan resultera i att eleven känner 

svårigheter och frustration inför en uppgift (Lahdenperä 2008:90). En annan orsak till att eleverna 

känner svårighet inför en uppgift kan vara att läraren inte har situationsanpassat undervisningen 

(Svedberg 2007:323). Orsaken till detta kan vara lärare arbetar uppgiftsorienterat och sätter uppgiften i 

fokus oavsett vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig i (Stensmo 2000:12-13). Förutom detta bör 

även lärare alltid vara medveten om mångfalden i klassrummet och sedan utgå från den, genom att man 

anskaffar kunskaper om mångfalden som befinner sig i ett klassrum bidrar detta till en förståelse av de 

olika kulturerna och levnadsprinciper som präglar olika kulturer. Även här kan vi ana brist på 

interkulturellt arbete i undervisningen (Lahdenperä 2008: 32-34). Genom att arbeta interkulturellt i ett 
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klassrum innebär också att ha elevers bakgrund, erfarenheter och kunskaper i utgångspunkt för 

tankesättet och sedan skapa ett undervisningsinnehåll utifrån dessa. På detta sätt använder man dels 

elevers kunskaper och erfarenheter och får de att känna att de kan bidra vilket kan resultera i att 

undervisningen blir meningsfull som till stor del bidrar till motivationen som ska driva elever till att 

arbeta mot ett resultat med glädje (Lahdenperä 2008:90). 

 

 

4.3 Motivation 

Eleverna menar att de kan motivera sig själva genom att tänka på framtiden och sikta mot ett betyg men 

ibland glömmer de bort sina mål och behöver bli påminda om dessa. Ytterligare en motivationsfaktor 

enligt eleverna är ett roligt och meningsfullt ämne. 

 
”Gör ämnet roligt och påminn oss om våra mål” 

 

”…just nu siktar jag bara på G” 

 
”En gång fick vi skriva om ett grässtrå i en hel månad! Vad är meningen med det?” 

 

”Vi vill inte läsa om Strindberg i en hel termin…” 

 

Om det finns en mening och kunskaper att hämta genom att ”skriva om ett grässtrå” menar eleverna, då 

innebär det att läraren bör motivera varför detta är meningsfullt och göra grässtrået intressant och verka 

meningsfullt. En annan viktig motivationsfaktor som majoriteten av eleverna nämner är varierad 

undervisning, med detta menar de att lärarna ofta håller lektionerna på samma vis. Lärare bör också 

engagera sig och bry sig som en vän anser eleverna. Läraren bör ge beröm och uppmuntran och ge en 

andra chans när det har gått mindre bra anser eleverna. Eleverna uppger att för tillfället är de inte 

motiverade. Vissa angav att de skolkade och hängde i korridorerna medan majoriteten menade att de 

tvingade sig till lektionerna enbart pga. betygen. 

 

Analys av motivation: 

Utifrån elevernas uttryck under intervjuerna var det uppenbart att eleverna för närvarande under deras 

skolgång inte känner sig motiverade. Orsakerna till detta som eleverna uppgav var bland annat enformig 

undervisning, saknar känsla och mening inför uppgifter i undervisning. Att eleverna kan uppleva att 

undervisningen är enformig kan bero på att undervisningen är förutsägbar där inget nytt och roligt 

tillkommer. I vissa fall kan de bero på att läraren håller undervisningen inom en viss stram ram, vilket 
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leder till begränsningar i ledarstilen och resulterar i att eleverna drabbas (Svedberg 2007:326). Men även 

undervisning som saknar tydliga ramar upplever eleverna som något problematiskt. Bakgrunden till 

detta är att eleverna uppger att lärare improviserar undervisningen vilket leder till förvirring hos 

eleverna. Dels uppfattar de inte syftet med undervisningen och dels vet de inte hur de ska visa sina 

kunskaper och inte heller får de koll över sin egen bedömning. Problemet som eleverna i stort anger är 

brist på lyhördhet och stilflexibilitet hos lärarna (Svedberg 2007:325) vilka är delorsaker till att eleverna 

ingår enligt denna analys i en yttre motivations fas, där enda anledningen till att de sätts i rörelse är 

målet att få ett betyg (Ibid., 2000:11). För att eleverna ska drivas av en inre motivation bör alltså lärarna 

arbeta med elevernas inre behov genom att skapa entusiasm hos eleverna och gör undervisningen 

intressant och meningsfull för dem. Slutligen gällande motivationen är jag övertygad om att 

motivationen för eleverna sker i samspelet mellan elevernas grundläggande behov och lärarnas 

bemötande och mottagande av elevernas behov (Ibid., 2000:233). 

 

 

4.4 Planering 

Eleverna anser att lärare ska ha vetskap om vad hon/han ska undervisa i och ska i förväg ha planerat 

lektionen. Läraren ska planera momenten och lektionerna i första hand och sedan om det finns tid över 

så kan eleverna ta över. 

 
”Man bör inte fråga eleven vad de vill göra direkt!” 

 

”Elever och lärare bör planera gemensamt, för att vissa lärare planerar jätte tråkiga ämnen eller lektionen 

som vi inte orkar arbeta med.” 

 

Elever anger exempel från sina lärare om hur de ter sig till planering: 

 
”Eva är som en diktator. Hon sätter en deadline sen är det kört.” 

 

”…hon undervisar tråkigt ämne. Vi vill inte läsa om August Strindberg i en hel termin. Hon kan ju fråga 

oss vad vi tycker?! Jag vill lära mig något som jag sedan kan använda i min framtid.” 
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4.5 Kontroll 

Utifrån arbetsuppgiften kontroll anser majoriteten av eleverna att lärarna bör styra mer över eleverna 

och inte ge upp en maktkamp med elever, men de ska samtidigt vara snälla och förstå sig på eleverna. 

En lärare ska till exempel tillåta att man köper en macka under lektionstid eftersom man arbetar bättre 

när man är mätt och fungerar inte alls när man är hungrig. Lärare bör till exempel ha kontroll över 

föremål som mobiler eller mp3. Vissa lärare menar eleverna märker inte alls att elever använder dessa 

redskap under lektionstid inte heller när de skriver prov. Eleverna anser att det är bättre att lärare har 

kontroll också för att hindra att vissa elever stör andra. 

Majoriteten av eleverna i min undersökning anser själva att lärare bör ha makten och vara stränga men 

på ett balanserat sätt. Vissa elever har kontroll över lärarna i klassen och det påverkar andra elever som 

vill arbeta. De både stör och förstör lärarnas planering. Vissa elever lyssnar enbart på de lärare de har 

respekt för, därför bör vissa lärare tuffa till sig lite menar eleverna. 

 
”Lärarna lämnar ju över makten till eleverna då läraren går ut ur klassrummet under en konflikt med en 

elev” 

 

Eleverna berättar att i vissa klassrum, hos vissa lärare förekommer det kontroll och i andra inte. Vissa 

lärare är tystlåtna och låter eleverna ta över kontrollen. Eleverna anser att läraren bör bestämma i sitt 

klassrum. Eleverna ger exempel från sina egna lärare om hur de ter sig till kontroll: 

 
”Eva är en lärare som har kontroll i klassen, hon visar tydligt att hon bestämmer och envisas man med 

henne så blir det bara värre (…) Eva är en sträng lärare hon är som en diktator (…) Hon ska alltid ha rätt, 

det finns inte mycket för oss att välja på. Hon är allt för bestämd (…) Hon har en tendens att försöka 

uppfostra oss (…) Hon älskar att lära oss vett och etikett, det var så hon växte upp man känner sig så dum 

ibland. Vissa elever kan känna sig kränkta av henne. Man ska inte kränka eleverna.” 

 

”David behandlar oss som dagis barn. Han tar inte oss på allvar känns det som men på något sätt lär vi oss 

något ändå. Han är lite slarvig och glömsk och han har ingen kontroll i klassrummet, han är för snäll.” 

 

”Berts lektioner är de värsta någonsin. Där är det elevernas regler som gäller och inget annat. Bert kan inte 

säga till om något alls och därför går det inte att koncentrera sig under hans lektioner. Det går bara inte.” 

 

Regler är viktiga i skolan anser eleverna. Många bryter regler utan att bli bestraffade menar de. Brutna 

regler bör få påföljder anser eleverna. Vissa elever påstod att de inte tänker på regler i skolan, och tänker 

inte på vad man har för skyldigheter menar de. 
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”Elever gör som de vill.” 

 
 ”Om man skolkar får man frånvaro och det är bra! Man bör inte få komma sent till lektionen heller. Det 

borde markeras tydligt.” 

 

”Det finns regler i samhället, därför bör det finnas tydliga regler i klassrummet också. Det går inte att bete 

sig hur man vill på en arbetsplats, varför ska man få göra det i klassrummet? Alla lärare bör sätta regler och 

visa på konsekvenser om reglerna bryts.” 

 

Analys av planering och kontroll: 

Antydningarna som eleverna uppger speglar den demokratiska ledarstilen när de hävdar att de föredrar 

att läraren planerar och bestämmer undervisningen i första hand. Samtidigt vill eleverna gemensamt med 

lärarna vara med och bestämma och utforma både planeringen men också reglerna som de anser borde 

finnas i klassrummet. Under intervjun fick jag även antydningar om att läraren ska vara sträng och är 

den person som ska bestämma och ha makten i klassrummet. Med denna antydning uppfattas att 

eleverna även föredar den autokratiske ledarstilen som innebär att läraren ensam och på egna villkor 

bestämmer och planerar undervisningen och reglerna i klassrummet. Eleverna angav sin lärare Eva och 

kallade henne ”diktatorn” och de menar att hon var den enda som bestämde i klassrummet och att de 

oftast inte kunde påverka henne med egna förslag. Eva använde sig av den autokratiska ledarstilen enligt 

elevernas beskrivning (Stensmo 2000:121-122). 

Eleverna anser att lektionerna är tråkiga men är därmed mer stimulerande än Berts och Davids lektioner. 

Enligt eleverna brukar Bert planera lektionerna men de är alltid likadana, där man förväntas arbeta på 

samma vis hela tiden. Bert har dock ingen kontroll i sitt klassrum alls menade eleverna. Det är elevernas 

som avgör vad som sker i klassrummet vilket innebär att det inte sker någon undervisning på grund av 

elever som stör och de elever som vill arbeta blir störda. Arbete sker därför inte under denna lektion och 

konsekvensen av detta blir att eleverna inte lär sig någonting under Berts lektioner. 

Davids lektioner beskrev eleverna att undervisningen sällan var planerade. Läraren improviserar 

undervisningen och utgår från dagens situation menar eleverna. Både Bert och Davids ledarstil 

kännetecknas vid den tillåtande ledarstilen, där Bert genomför en rutinartad undervisning och avlägger 

sig kontrollen och låter eleverna avgöra hur lektionen går till. David kännetecknas också av den 

tillåtande ledarstilen där han improviserar undervisningsinnehållet men verkar ha lite mer kontroll under 

sina lektioner (Stensmo 2000:121). Här menar eleverna att skillnaden mellan Berts och Davids lektioner 

är att man lär sig något av Davids lektioner på något vis, men eleverna kunde inte motivera på vilket sätt 

de lärde sig något. 
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Orsaken till att eleverna lär sig något under Davids lektioner kan vara att David har till vana att dra upp 

och diskuterar nya nyheter och företeelser. Han tillåter att eleverna påbörjar ett ämne och utgår från 

elevernas valda ämne i undervisningen. Trots att han inte genomför en planerad undervisning tillför han 

kunskaper till sina elever. Eleverna verkar omedvetet fånga upp dessa kunskaper, detta är ett tecken på 

att eleverna stimuleras till hämtning av kunskaper under Davids lektioner . Trots detta förkastar eleverna 

den tillåtande stilen. Problemet i Davids lektioner är förvirringen i undervisningsupplägget där eleverna 

inte vet vad komma skall och inte heller kan de veta hur de bedöms (Stensmo 2000:121). I och med 

dessa beskrivningar vill eleverna säga att de egentligen föredrar den autokratiske läraren och utesluter 

den tillåtande ledaren helt. 

Däremot skulle de vilja ha en blandning av den autokratiska och den demokratiska stilen då de 

upprepande gånger medgav att de behövde struktur och disciplin där regler och påföljder ingår. En 

lärare som bestämmer och som upprätthåller sin maktposition som lärare, vilket motsvarar den 

autokratiske ledaren. Dock skulle eleverna också vilja vara med och ”bekräfta” lärarens redan planerade 

undervisningsinnehåll eller kanske ändra på något inslag gemensamt med läraren. Eleverna medger även 

att de behöver regler i klassrummet men de vill gärna vara med och utforma dessa gemensamt med 

läraren. När eleverna får vara delaktiga i olika slags planeringar kring deras skolverksamhet och får 

utforma egna regler i form av code of conduct kan de då börja känna att de är kapabla, de känner 

tillhörighet och att de framförallt bidrar och på så sätt skapas ett positivt, demokratiskt klassrum 

(Stensmo 2000:145-147). 
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5. Slutdiskussion och Sammanfattning 
Utifrån uppsatsens syfte, att undersöka utifrån ett mångfaldsperspektiv elevernas syn på lärarnas 

ledarstilar i klassrummet och vilken ledarstil eleverna föredrar hade jag formulerat följande 

frågeställningar; Hur ser och definierar eleverna lärare som ledare? Hur resonerar eleverna kring lärares 

sätt att leda undervisning i klassrummet? Jag kommer i detta avsnitt ge en slutdiskussion där jag 

diskuterar kring de slutsatser som jag har fått fram och redovisar mina tankar om ämnet som sedan följs 

av en kort sammanfattning av hela uppsatsen.   

 

 

5.1 Slutdiskussion 

Generellt visar min analys av empirin att eleverna vill bli förstådda utifrån sin kulturella bakgrund. Detta 

betonas som en viktig aspekt för deras lärande. Eleverna vill att läraren som ledare i undervisningen tar 

hänsyn till de språkliga svårigheter som kan förekomma bland eleverna men också svårigheter under en 

viss arbetsuppgift som de blir tilldelade. För att som lärare kunna svara på elevernas behov och vägleda 

eleverna under till exempel en nypresenterad uppgift bör läraren i första hand ha kunskap om eleverna 

och den kunskapsnivå som de ligger på. Därefter bör läraren inte sänka kraven men däremot ska läraren 

fundera som vägledare genom uppgiften och situationsanpassa ledarstilen genom uppgiftens gång. 

Läraren bör också ha i åtanke att eleverna präglas av och dras mellan den svenska monokulturen och 

den kultur som präglas av hemlandet och bör därför arbeta interkulturellt där läraren formar och leder 

undervisningen utifrån elevers bakgrund, kultur, erfarenheter och kunskaper (Lahdenperä 2008:32-34). 

Att vara lyhörd, flexibel och anpassa undervisningen till eleverna bidrar till att eleverna känner sig 

accepterade, uppskattade och gillade för att vidare känna tillhörighet i den gemenskapen de är omgivna 

i. När läraren utgår från elevernas olika bakgrund samt erfarenheter ger detta eleverna en känsla att de 

kan bidra till en viss kunskap som läraren kanske inte har någon kännedom om och resulterar i en bättre 

självkänsla (Stensmo 2000:145-147).  

Eleverna anser även att läraren bör skapa en interkulturell miljö där olika etniska kulturer möts samman 

och. Ett sätt att arbeta med att föra samman kulturella möten i klassrummet är genom att läraren 

grupperar eleverna i heterogent blandade arbetsgrupper för att hjälpa eleverna att skapa olika kulturella 

möten. Ett särskilt viktigt möte bör vara den svenska med den utländska, vilket bygger broar mellan 

dessa kulturer samt förebygger och förhindrar att fördomar uppstår. En heterogen gruppbildning kan till 

en viss del upplevas obehagligt för vissa elever som kan känna sig annorlunda bland klasskamrater som 

de inte delar gemensamma intressen och gemensam kultur med. Trots detta visar studien att skolan bör 

förbereda eleverna att möta olika människor inför vuxenlivet och det faktum att man inte kan välja 
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arbetspartner ute i arbetslivet, vilket många elever redan var medvetna om. Det är dels av den 

anledningen det är viktigt att lära sig att arbeta med andra kulturella och etniska grupper för öka 

kunskapen samt förståelsen av andra kulturer och för att sedan förebygga att relationsproblem uppstår i 

framtiden. Ett interkulturellt arbetssätt leder till att undervisningen känns relevant och meningsfull för 

eleverna som resulterar i att eleverna uppnår en inre motivation (Lahdenperä 2008: 100 ; Stensmo 

2000). 

Under intervjuerna upprepade eleverna vikten av ordet balans i ledarstilarna. Lärarna skulle därför 

behöva skapa balans mellan den uppgiftsorienterade och elevorienterade ledarstilarna samt balans 

mellan de autokratiska och demokratiska ledarstilarna. Denna blandning innebär att det föredras till 

grund av att eleverna upplever att den autokratiska och uppgiftsorienterade stilen är för strikt och inte 

lämnar utrymme för elevengagemang och den demokratiska och elevorienterade stilen överlämnar för 

mycket ansvar på eleverna och släpper en hel del på lärarkontrollen, vilket eleverna upplever ett behov 

av då de ännu inte har utvecklat sin egen självkontroll. Detta innebär också att läraren bör ta den största 

delen av kontrollen för att styra undervisningen och sedan tillåta att elever att tillför egna förslag och 

idéer. Successivt tilldelar läraren mer och mer ansvar allt efter elevernas egen kunskap och 

mognadsgrad. För att tala om elevers kunskap och mognadsgrad och den önskvärda stilflexibilitet, ska 

jag nedan diskutera vare sig Svedbergs situationsanpassade ledarskap kan vara en bra metod för 

eleverna enligt eleverna själva. 

Som jag förklarade ovan handlar situationsanpassat ledarskap om att det inte finns någon rätt ledarstil 

utan ett framgångsrikt ledarskap beror på situationsbetingade faktorer. Det innebär också att ledaren bör 

vara uppmärksam och lyhörd på gruppens utvecklingsnivå och variera sin ledarstil där läraren får känna 

av och bedöma och balansera graden av relationsorienterat respektive uppgiftsorienterat ledarskap. 

Tankestrukturen är att läraren ska börja med hög uppgiftsorientering och låg relationsorientering och där 

målet är att eleverna successivt ska uppnå empowerment; hög kompetens och högt engagemang 

(Svedberg (2007:324-325). Av denna anledning visar studien att eleverna skulle uppskatta Svedbergs 

situationsanpassade ledarskap. Eleverna har upprepande i intervjuerna påpekat att lärarna borde variera 

undervisningen och utgå från elevernas behov och att läraren bör vara bestämd men i viss mån av 

balans. Det föredras även av eleverna att läraren utifrån situationen ska bedöma när det är lämpligt att 

arbeta på ett uppgiftsorienterat sätt och när läraren så småningom bör arbeta delegerande och 

elevorienterat. Av den analysen anser jag att Svedbergs situationsanpassade ledarskap kan vara en 

ledarstil eller metod att föredra för eleverna och tillämpa av lärarna. Situationsanpassat ledarskap verkar 

vara med eleverna i fokus vara den mest lämpliga och anpassbara ledarstil, eftersom att anpassa 

undervisningen till eleverna och situationen är det bästa alternativet för eleverna.  
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Som vi redan vet handlar situationsanpassat ledarskap om bedömningen av avvägandet mellan 

relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap men också anpassandet efter gruppens 

utvecklingsnivå (Svedberg 2007:322). Något ytterligare positivt med situationsanpassat ledarskap är ett 

utrymme som ges för eleverna där det stegvis ges möjlighet att hitta sina bästa sätt att arbeta och lära. 

Däremot svarar situationsanpassat ledarskap inte fullt ut på de önskemål eleverna har för en ledarstil 

utifrån analysen. Eleverna angav också antydningar om förhållanden som speglar interkulturellt arbete 

som har diskuterats i analyen. 

Lahdenperä behandlar det interkulturella sättet att arbeta med grupp av mångfald som eleverna föredrar. 

Interkulturellt ledarskap påminner till viss del om situationsanpassat ledarskap där eleven är 

utgångspunkten för tankesättet i undervisningen, däremot har interkulturell ledarstil inte i utgångspunkt 

att arbeta utifrån elevernas utvecklingsnivå i den grad situationsanpassat ledarskap gör. Därför är 

situationsanpassat ledarskap fortfarande den som mest föredras av eleverna. Det som dock saknas enligt 

eleverna på situationsanpassat ledarskap är fortfarande det interkulturella arbetet som eleverna föredrar 

med tanke på utbredningen av mångkulturaliteten i klassrummet. 

 

En ledarstil för eleverna att föredra enligt min studie skulle jag därför vilja kalla ett interkulturellt 

situationsanpassat ledarskap. Detta grundade sig på att eleverna ville bli förstådda utifrån deras 

kulturella bakgrund där läraren med hänsyn till deras bakgrund och situation samt kunskapsnivå 

anpassar ledarskapet, samt att lärare bör som ledare upprätthålla balans, lyhördhet och stilflexibilitet i 

undervisningen för att öka motivationen hos eleverna. 

Detta visar betydelsen av det interkulturella arbets- samt tankesättet i skolorna där en interaktion mellan 

kulturer samt gammalt och nytt är nödvändigt. Då samhället är i ständigt förändring innebär detta att 

även klassrummet även befinner sig förändring, vilket måste tas i akt av varje ledare och 

situationsanpassa ledarskapet till de aktuella förändringarna i skolan och klassrummet. Dock förmodar 

jag att den svenska skolan inte kommer att bli helt fri från det monokulturella tänket i organisationen 

eftersom värderingar beaktas alltid utifrån majoritetsgruppen i ett samhälle. Men, det interkulturella 

tänket skall just av den anledningen alltid finnas som utgångspunkt och mål i skolans verksamhet. Jag 

anser att skolan är ett viktigt skede och start att tillämpa det interkulturella tänket in i arbetet, vilket 

skapar goda förutsättningar för elevernas fortsättning inom yrkeslivet och även i andra sociala 

sammanhang. 

Denna slutsats kan jag därmed dra utifrån min fokusgrupp. Därmed menar jag inte att denna slutsats 

svarar för alla elever generellt. En möjlig brist i detta avseende kan vara att om min fokusgrupp hade 

varit större hade jag möjligtvis fått en större variation av beskrivningar om lärar/ledarstilar. 
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Det vore även intressant för vidare forskning att göra en jämförelse av ledarstilar bland olika kulturella 

grupper för att se vad de olika grupperna föredrar för ledarstil. Det skulle även vara intressant att 

genomföra studien ur ett genus perspektiv för att se vare sig det finns skillnader i synen på ledarskap och 

ledarstilar mellan könen. Ytterligare intressant förslag på vidare forskning kan vara att jämföra både 

lärares och elevers syn på ledarstilar. 

 

 
5.2 Sammanfattning  
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka utifrån ett mångfaldsperspektiv elevernas syn 

på lärarnas ledarstilar i klassrummet och vilken ledarstil eleverna föredrar. Metoden var en 

kvalitativ undersökning av fokusgrupper som jag intervjuade beståendes av sammanlagt 

tolv elever i en gymnasieskola i Botkyrka, vilka var indelade i tre olika grupper. Överlag 

visade resultatet att eleverna föredrar ett interkulturellt situationsanpassad ledarskap. Detta 

grundade sig på att eleverna ville bli förstådda utifrån deras kulturella bakgrund där läraren 

med hänsyn till deras bakgrund, situation och kunskapsnivå anpassar ledarskapet. Det 

innebär samt att lärare bör som ledare upprätthålla balans, lyhördhet och stilflexibilitet i 

undervisningen för att öka motivationen hos eleverna.  

 

Nyckelord: Ledarskap, ledarstil, mångfald, situationsanpassat ledarskap, interkulturellt 

ledarskap, kontroll, motivation, gruppering, individualisering, planering 
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Figurer 
 
 
Figur 1, Två ledarstilar i klassrummet från ”Ledarstilar i klassrummet” av C.Stensmo 2000, Lund. 
Modellen är lånad och reproduceras med tillstånd av C.Stensmo. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
 

1. Planering: hur planerar din lärare lektionerna tror du? 
2. Planerar läraren lektionen tillsammans med er elever eller planerar hon ensam? 
3. Får eleverna själva utforma lektionen eller annan verksamhet? 

 
4. Kontroll: kontrollerar läraren mycket i klassen? 
5. Anser du att ni elever har kontroll i klassen? 
6. Vem bestämmer i klassen? 
7. Finns det regler i klassen? 
8. Vem formar reglerna? Enbart läraren eller elever och lärare tillsammans? 
9. Är det fasta eller skiftande regler? 
10. Följs reglerna? Finns det fåföljder för brutna regler? 
11. Känner du att läraren försöker fostra er till lydnad och uppföranden 

 
12. Motivation: Lyckas lärare motivera er? 
13. Om ja, på vilket sätt? 
14. Om nej, av vilken/vilka orsaker? 
15. Hur kan en lärare motivera dig? 
16. Kan du bidra till din egen motivation? 

 
17. Gruppering: Finns det grupperingar i din klass? 
18. Hur skapas grupperingar i din klass? 
19. Hur påverkas du av grupperingarna? 
20. Hur påverkar du dina klasskamrater i grupperingarna? 

 
21. Individualisering: anser du att läraren anpassar sig till elevers alla olikheter? 
22.  Är detta möjligt? 
23. Hur mycket ägnar läraren sig till just DIG i ditt arbete? 
24. Tror du alla elevers olika bakgrund påverkar hur läraren planerar och genomför sin 

undervisning? Motivera. 


