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Samtliga citat är tagna ur Lorraine Monroes bok 
Våga leda i skolan! – En personlig berättelse om ledarskap som 

förändrar.

När en lärare är uppriktig och bestämd i
klassrummet, ger eleverna omedvetet

honom eller henne tillåtelse att undervisa
dem. Och utan den tillåtelsen sker ingen

inlärning. (Monroe 1997: 138)

Sätt alltid människor i första rummet,
papper i andra. (Monroe 1997: 248)

Inte ens den gode ledaren ser och hör
allt. Man måste lära sig vad man kan

strunta i. (Monroe 1997: 248)

En ledare som förväntar sig det bästa av
alla, får det vanligtvis också. (Monroe 1997: 248)
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Background and purpose
There is no further training in management in teacher education programs, which can create 
uncertainty among teachers in terms of management. According to the curriculum, the teacher 
should base it on a democratic approach, but how does it look in real life? The purpose has 
been to investigate how practicing teachers perceived management and their own leadership 
style, whether they made conscious choices and if so, whether they then had any purpose in 
their leadership style. Teachers' views of a good leader and how much influence students have
on the teaching, enter into these issues.

Method
The survey is based on a qualitative research approach, based on interviews with four active 
teachers. Although observations were made they did not play any major role in this 
investigation. They did however provide me with an important context for the interviews
conducted.

Theory
The theoretical basis is drawn from Christer Stensmos books Leadership styles in the 
classroom and Classroom management. From these books, I have picked out what’s relevant 
for my essay and summarized it. The democratic and the authoritarian leader, six different 
leadership styles and their effect on the five dimensions of tasks Mr. Stensmo have written 
about, has been the foundation of this essay. These five dimensions are: control, motivation, 
grouping, individualization and planning.

Conclusions
I have come to the conclusion that the interviewed teachers believed that their management
has an important significance in the classroom, but the teachers, however, may be insecure in 
their leadership style. The majority of the teachers interviewed had not made conscious
choices of leadership styles. One conclusion that has been drawn is that teachers can work 
with leadership issues, without being fully aware of them.
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1. Inledning 

Alla lärare är olika och har sin personliga ledarstil som påverkar eleverna, både positivt och 

negativt. Detta har de flesta människorna, tror jag, träffat på och upplevt med egna 

erfarenheter vid någon tidpunkt. Ledarskapet i klassrummet handlar om att ha kunskap i 

ämnen, kompetens i att undervisa samt ledarkompetens (Stensmo 2008: 7). Som blivande 

lärare är det viktigt att pedagoger uppmärksammar och reflekterar över sitt ledarskap och vad 

det innebär att vara en ledare i klassrummet. Jag har valt att skriva om ledarskap i 

klassrummet för att jag anser att det är ett grundläggande uppdrag som läraren innehar. Hur 

läraren är och hur denna undervisar har stor betydelse för eleverna. Jag tror att jag personligen 

kommer att vara säkrare i min ledarroll efter denna undersökning, samtidigt som jag tror att 

läsarna kan få ett bättre underlag och förståelse kring ämnet ledarskap. I denna undersökning 

vänder jag mig till både yrkesverksamma lärare i skolan samt till blivande lärare. Denna 

uppsats beskriver hur verksamma lärare ser på ledarskap och sin egen ledarstil, om det är 

medvetna val som lärarna gör och om de har något syfte med sin ledarstil, ur ett 

lärarperspektiv. Vad styrdokumenten säger om ledarskap kommer också att tas upp.

Läroplanen framhåller hur en lärare förväntas förhålla sig till eleverna, enligt denna ska 

läraren utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. 

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 §) (Lärarens handbok 

2006: 18).

1.1. Begreppsdefinition av ledarskap 

För att du som läsare ska förstå vad jag avser med begreppet ledarskap i just min studie 

kommer nu en definition så tidigt som möjligt av det. Begreppet ledarskap kan förstås och 

förklaras på olika sätt. I denna studie, i likhet med Stensmo (2008: 7-8), uppfattas ledarskap i 

klassrummet såsom det benämns internationellt: classroom management. Det handlar om vad 

läraren skall göra för att förhindra eller åtgärda elever som beter sig på ett sätt som stör eller 

avbryter undervisningen. Den engelska benämningen management översätts som 

handhavande, drift, hanterande, förvaltning, skötande, ledning, styrelse (Stensmo 2008: 11). 

Jag kommer alltså att använda mig av begreppet ledarskap för engelskans management.
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Begreppet ledarskap återkommer ständigt i texten, med det menar jag inte bara lärarens 

ämneskunskaper, utan även lärarens kompetens i att undervisa samt ledarkompetens som även 

Stensmo (2008: 7) talar om.

2. Bakgrund

Året var 1842 då den svenska folkskolan infördes där lydnad och disciplin var viktiga 

komponenter. Läraren undervisade på det sätt som idag kallas katederundervisning, eleverna 

hade inga möjligheter att ifrågasätta det som undervisades eller de metoder som läraren 

använde i sin undervisning. I mitten av 1900-talet blev det så småningom förändringar av 

både skolsystemet och undervisningen (Ohlson 2007: 106). Alfred Adler och många andra

belyste vikten av att eleverna skulle få en demokratisk fostran i skolan. Detta håller även hans 

efterföljare, Dreikurs, Dinkmeyer och Albert, med om. Ett demokratiskt ledarskap är 

väsentligt i ett modernt samhälle menar Dreikurs, läraren måste idag vinna eleverna medan de 

tidigare kunde dominera dem (Stensmo 2000: 145). Även Dewey hade en god inställning till 

en demokratisk fostran. Deweys uppfattningar handlade mycket om att läraren ska vara en 

medlem i gruppen och välja vad som skall påverka barnen. Lärarens uppgift är att bestämma 

hur disciplin skall delges barnen eftersom läraren har mer erfarenhet och mognare förstånd 

(Dewey 1897: 43).

2.1. Vad är ledarskap i klassrummet?

Ledarskapet i klassrummet är mångfacetterat och komplext. Det ges ingen vidare skolning av

ledarskap inom lärarutbildningarna i Sverige, vilket kan resultera i osäkerhet i ledarskapet hos 

lärarna (Jarlén 2008). Är mitt sätt att undervisa bra? Gör jag något felaktigt och destruktivt? 

Dessa är exempel på frågor som kan dyka upp när man är en ledare i klassrummet. Jarlén som 

skriver om ledarskap menar vidare att lärarens ledarskap är viktigt för att man har en roll där 

man ständigt fattar olika beslut (Jarlén 2008). Lärares ledarskap är betydelsefullt för 

förändring såväl som utveckling och det är enkelt att hitta exempel på dåligt ledarskap

(Lahdenperä 2008: 8). Nya ledare har inte lång erfarenhet och kan vara osäkra, vilket 

resulterar i att dessa ledare väljer en fast och strikt ledarroll. Hur en individs ledarskap är 

förknippas med personlighet och ålder. Ju äldre vi blir, desto mer kunskaper och erfarenheter 

får vi, vilket medför förändringar av vår ledarstil (Ohlson 2007: 123). Lärare verkar inte alltid 

medvetna om sitt eget ledarskap och tänker inte alltid på sig själva som ledare (Wennberg och 

Norberg 2004: 20). Det är viktigt att man vet om att man är en ledare med makt och stor 

påverkan på eleverna. Det är även så att alla lärare inte vill ha makt, vilket man har som 
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ledare, det kan upplevas som att man tvingar människor till något (Wennberg & Norberg 

2004: 139). Utan makt kan inte läraren påverka, men då torde lärarens maktutövning vara till 

nytta för eleverna (Wennberg & Norberg 2004: 140).

Ett ledarskap kan delas in i två delar, enligt Ohlson. Det ena handlar om att skapa struktur 

genom planering, att sätta igång och att styra. Det andra rör sig om att ge stöd, bekräfta samt 

att åstadkomma öppenhet och trygghet. Ledarskap går ideligen ut på att influera människor

(Ohlson 2007: 116). Stensmo däremot menar att lärarens ledarskap i klassrummet handlar om 

hur han eller hon hanterar sin sociala relation till klassen och elevernas relationer till varandra 

i undervisnings- och lärprocesserna. Ledarskapet, sett ur lärarens perspektiv, handlar framför 

allt om att leda och organisera verksamheten för eleverna. Stensmo menar att en praktiserande 

lärare idag bör ha tre typer av kompetenser, dessa är ämneskompetens, didaktisk kompetens

och slutligen ledarkompetens som handlar om att ha kunskap i att organisera och leda klassen 

som en arbetande grupp (Stensmo 2008: 7).

2.2. Vilket ledarskap framhåller styrdokumenten? 

Även läroplanen framhåller att läraren skall utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. I 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står 

det bl.a. följande som skolans uppdrag; 

”Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem.” (Lärarens handbok 2006: 11). 

Vidare står det att läraren skall ”tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen” och även ”förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de 

rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle” (Lärarens handbok 2006: 

18). Det står även att eleverna ska få en demokratisk fostran för att de ska kunna påverka och 

ta ansvar (Lärarens handbok 2006: 18). Styrdokumenten framhåller alltså som sagt det 

demokratiska ledarskapet.
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3. Syfte & Frågeställningar

Med denna uppsats vill jag undersöka och beskriva hur verksamma lärare ser på ledarskap 

och sin egen ledarstil, om det är medvetna val som lärarna gör och om de har något syfte med 

sin ledarstil. Elevernas inflytande på undervisningen och hur en god ledare ska vara enligt 

lärarna kommer även att utgöra en del av studien.

» Hur ser verksamma lärare på ledarskap och sin egen ledarstil?

» Har verksamma lärare gjort medvetna val av ledarstil, och varför har man valt det? 

» Vilka kompetenser ska en god ledare ha i klassrummet, enligt lärarna?

» Hur stort inflytande har eleverna på undervisningen, enligt de intervjuade lärarna?
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4. Tidigare forskning

I detta kapitel redovisas vilken tidigare forskning inom ämnet som har gjorts. Stor omfattning 

inom ämnet ledarskap finns, men endast relevant forskning för undersökningen kommer att 

tas upp. Genom en översikt sätts studien in i ett vetenskapligt sammanhang. Vad har skrivits 

om det här tidigare och hur är det relevant för min undersökning?

Ann Ludvigsson (2009) har skrivit en avhandling som rör ledarskap i skolan. Hon nämner att 

tidigare forskning om ledarskap mest handlar om individuella ledare och deras 

ledaregenskaper. De flesta definitioner av ledarskap handlar om inflytande där en person har 

inverkan över andra för att strukturera och underlätta aktiviteter (Yukl 2002 se Ludvigsson 

2009: 40). Läraren strukturerar innehållet och aktiviteter, ställer frågor till eleverna samt 

kommenterar deras svar. I lärarrollen måste man ha auktoritet och kontroll (Ludvigsson 2009: 

23). Ludvigsson skriver att Mac Gregor (1966) kritiserade teorier som betonar auktoritet och

hot om bestraffning där ledare kontrollerar beteenden för att alla ska nå målen (Ludvigsson 

2009: 34).

En docent i pedagogik och leg. psykolog, vid namn Christer Stensmo, har gjort 

undersökningar om ledarskap och ledarstil i klassrummet som presenteras i hans böcker som 

heter Ledarskap i klassrummet (2008) och Ledarstilar i klassrummet (2000). Han menar att 

läraren har skyldighet att hantera fem olika uppgifter i sitt ledarskap, dessa är; Planering -

lösa problem och fatta beslut som har kommande konsekvenser (Stensmo 2008: 31). 

Kontroll- se till att elevernas beteenden i klassen stämmer överens med de ändamål och 

förväntningar som lärarna, skolan, föräldrarna och eleverna själva har i klassrummet (Stensmo 

2008: 69). Motivation - få elever målmedvetna och intresserade för att nå målen (Stensmo 

2008: 117). Gruppering - hantera gruppdynamik, normbildning och konflikter i klassen samt 

att forma arbetsgrupper (Stensmo 2008: 161-162). Individualisering - Elever är olika och 

därför ska man anpassa verksamheten till varje enskild individs behov och förutsättningar

(Stensmo 2008: 203). Dessa arbetsuppgifter överlappar varandra (Stensmo 2000: 9).

Stensmo skriver även om att forskning visar att det är viktigt med ett situationsanpassat 

ledarskap. Ett varierat ledarskap där man väljer olika strategier för att leda är en 

nödvändighet, enligt Stensmo (2008: 243). Wennberg och Norberg (2004: 162) skriver också 

om detta i sin bok, de menar att ledarskap har med personlighet och förmåga att göra. 
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Ledarskapet kan inte betraktas som statiskt och som ett fast beteende, en ledare har inte ett 

ledarskap en gång för alla. Ledarens uppdrag är att anpassa sitt ledarskap till gruppens 

mognad och förutsättningar, menar de.1 2

Lyckas som lärare (2005) heter Kimbers bok som handlar om hur man kan lyckas att skapa en 

miljö som främjar inlärning. Hon talar om förhållningssätt och ledarskap i klassrummet, att 

man som pedagog medvetet kan arbeta på både individ- och gruppnivå. Kimber menar att alla 

elever har behov av att bli sedda, att den bästa formen av uppmärksamhet är positiv 

uppmärksamhet och beröm och att det är viktigt att uppmuntra eleverna. Hon belyser lärarens 

roll för att elever ska känna sig trygga i klassen och att alla elever måste ges möjlighet att 

utvecklas utifrån sin förutsättning (Kimber 2005).

Huvudsyftet med William Glassers bok Lärare med kvalitet (1996) är att han föreslår olika 

metoder att undervisa som hjälper lärare att handleda. En lärare med kvalitet handleder alltid, 

han eller hon är aldrig auktoritär (Glasser 1996: 16). Den gamla lärarrollen där läraren är den 

som bestämmer och eleverna ska rätta sig efter detta duger inte längre. Glasser belyser hur 

läraren genom ett aktivt ledarskap i klassrummet kan leda eleverna till ett kvalitativt 

skolarbete. Samarbete betonas i denna bok istället för kontroll (Glasser 1996).

Levander (1995) har i boken Psykologi behandlat ämnet ledarskap. Han tar upp ett experiment 

som Kurt Lewin gjorde i slutet på 1930-talet som handlade om olika ledarstilar. Enligt denna 

producerade de auktoritärt ledda grupperna störst kvantitet medan de demokratiskt ledda hade 

bäst kvalité på arbetet. Låt-gå-gruppen där ledaren hade en passiv roll gick det mindre bra för, 

både kvantitativt och kvalitativt var resultaten svagast. I de demokratiska grupperna var 

trivseln och stämningen bäst (Levander 1995: 221). En blandning av olika ledarstilar är mest 

förekommande i verkliga livet menar Levander. Experimentet fick stor uppmärksamhet, och 

efter andra världskriget ville alltfler satsa på ett demokratiskt arbetssätt i skolan (Levander 

1995: 222).

                                               
1 I Makt, känslor och ledarskap i klassrummet (2004) har Wennberg och Norberg bl.a.
behandlat ledarskapet i skolan. De menar att makt, känslor och ledarskap påverkar 
möjligheten till en effektiv pedagogisk verksamhet (Wennberg & Norberg 2004: 20). 

2 Pirjo Lahdenperäs bok Interkulturellt ledarskap (2008) handlar om att skolan måste arbeta 
interkulturellt där ledaren anpassar sitt ledarskap till alla elever. Hon belyser att ledarens kvaliteter är 
centrala och har stor betydelse (Lahdenperä 2008).
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5. Teori

I detta kapitel kommer teorier om mitt ämne att redogöras. Olika teorier om ledarstilar 

kommer att belysas som sedan ska jämföras med verksamma lärares uppfattningar kring 

ledarskapet i praktiken.

5.1. Ledarskap i klassrummet

Stensmo (2008: 240) talar om sex ledarstilar i klassrummet som är namngivna efter sina 

upphovsmän, dessa är Burnard, Canter, Kounin, Dreikurs, Glasser och Gordon. Som figuren 

nedan visar kan ledarstilarna sorteras, såsom Stensmo redovisar det i sin bok. I ena ändan har

ledarstilarna stark kontroll av läraren medan de i den andra ändan har en hög grad av elev

kontroll (Stensmo 2000: 16). Förutom dessa sex ledarstilar talar Stensmo och Ohlson om

ytterligare några sorter av ledarskap. De två som jag kommer att fokusera på i denna 

undersökning kallas den auktoritära och den demokratiska ledaren. Dessa kommer jag att 

presentera kort för att sedan placera i figuren, med fokus på om de innefattar lärar- eller 

elevkontroll. Det kan dock sammanfattas som att den första ledarstilen har kännetecken av det 

auktoritära ledarskapet och för varje ledarstil åt höger blir det mer av ett låt-gå ledarskap.

Någonstans mitt emellan dem finner vi det demokratiska ledarskapet.

Figur 1: Gruppering av sex modeller för ledarskap i klassrummet (Stensmo 2000: 17).

5.2. Den auktoritära och den demokratiska ledaren

Den auktoritära ledaren bestämmer själv arbetssättet, uppgifterna och samarbetspartner

(Stensmo 2008: 13). Ett annat perspektiv att se på detta är att auktoritära ledare bedriver 

undervisningen med tydliga regler, ordning och reda som ger många elever ro och en bra 

arbetsmiljö i klassrummet, vilket passar många elever bra (Kimber 2005: 15). En ledare med 
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auktoritet bör inte förväxlas med en auktoritär ledare, att ha auktoritet betyder att man har ett 

förtroende att leda andra (Ohlson 2007: 117), ledaren har fått ett medgivande från dem som 

leds (Ohlson 2007: 145). En ledare bör visa auktoritet när det behövs (Ohlson 2007: 217).

Detta i anslutning till tabellen ovan kan jag tydligt placera detta ledarskap längst till vänster, 

dvs. att den har hög grad av lärarkontroll, vilket Burnard talar för.

En annan ledarstil är den demokratiska ledaren, det innebär att arbetssättet är mer av

gruppdiskussioner där eleverna får planera och genomföra uppgifterna, med tips från läraren

(Stensmo 2008: 13). Den demokratiska ledaren samarbetar för att ta hänsyn till allas åsikter, 

alla får vara delaktiga när beslut fattas. En demokratisk ledare bör vara en auktoritet som 

vågar fatta obehagliga beslut. Denna ledare höjer sig inte över dem som leds, utan de ses som 

likställda (Ohlson 2007: 118). Forskning och experiment visar att ett demokratiskt arbetssätt 

ger bäst resultat (Levander 1995: 221). I samband med tabellen ovan kan jag placera detta 

ledarskap i mitten, alltså att den inrymmer både lärar- och elevkontroll. Detta förordar även 

Kounin och Dreikurs som tabellen visar.

5.3. Stensmos sex ledarstilar i klassrummet och deras syn på de fem dimensionerna 

av arbetsuppgifter

Stensmos sex ledarstilar kommer nu att presenteras och de fem dimensioner av 

arbetsuppgifter som han talar om kommer att omfattas här; kontroll, motivation, gruppering, 

individualisering och planering. Dessa dimensioner är ledarens arbetsuppgifter enligt 

Stensmo, därför ligger fokus på dessa. Dessa sex ledarstilar är namngivna efter sina 

upphovsmän som jag redovisar här. Jag vill dock påpeka att dessa grundare säger mycket 

annat om ledarskap men jag har noga valt och plockat ut det som är relevant för denna studie. 

Jag är även medveten om att jag använt mig av Stensmos tolkningar av dessa ledarstilar. 

5.3.1. Burnard: Beteendemodifikation

Denna ledarstil förbinds med Sonia Burnard och behaviorismen, som talar om 

beteendemodifikation som går ut på att ge form och kontrollera elevernas beteende i 

klassrummet med positiv och negativ förstärkning. I skolan har läraren någon form av 

kontroll över eleven. Burnard menar att man kan kontrollera andras beteenden med hjälp av 

yttre medel. En form av beteendemodifikation är att man som ledare försöker minska 

olämpliga beteenden i klassrummet och öka lämpliga beteenden (Stensmo 2000: 231-232). 

Man kan använda förstärkning och straff och med hjälp av dessa medel kan läraren lyckas 
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med att få eleverna att göra det de förväntas göra i skolan. En strategi är uppmärksamhet och 

ignorerande som går ut på att man ignorerar olämpliga beteenden och förstärker lämpliga 

beteenden (Stensmo 2008: 241). Burnard betonar att lärarens undervisning ska innehålla 

ändamålsenligt socialt beteende och ska med hjälp av förstärkning förändra olämpligt 

beteende (Stensmo 2000: 232- 233). 

5.3.2. Canter: Självsäker disciplin 

Lee och Marlene Canter utgår från ett kognitiv- beteendeterapeutiskt program som kallas 

självsäkerhetsträning (assertive training). Denna grundas på att beteenden kan kategoriseras i 

självosäkra, aggressiva och självsäkra beteenden. Det självsäkra beteendet, som Canter tycker 

att läraren bör ha, ger uttryck för det berättigade i egna mål och behov, utan att reducera 

andras (Stensmo 2008: 241). En lärare med denna hållning vill samarbeta med eleverna och 

klarlägger varför elever inte ska bete sig oacceptabelt (Stensmo 2000: 65). Lärare bör ha ett 

självsäkert beteende för att påverka elevernas beteende med hjälp av positiv och negativ 

förstärkning (Stensmo 2008: 241). Läraren kan, enligt Canter, hävda krav på ordning i 

klassen, denna tar även befälet och formar livet i klassrummet utifrån egna behov av ordning 

och reda. Detta säger Canter är bra för att eleverna ska få en trygg klassrumsmiljö (Stensmo 

2008: 81). Canter menar (såsom Burnard) att man kan kontrollera andras beteenden med hjälp 

av yttre medel. Man kan använda förstärkning och straff även hos Canter (Stensmo 2000: 

231-232). Han menar att läraren kan påverka eleverna att prestera och bli motiverade

(Stensmo 2000: 232- 233). Han betonar också (likt Burnard) att man med hjälp av 

förstärkning kan förändra olämpligt beteende i gruppen (Stensmo 2000: 232- 233).

5.3.3. Kounin: Disciplin och gruppledarskap

För det dynamiska perspektivet är motivationen central, där Jacob Kounin utgår från Lewins 

fältteori. En teori som han är känd för är ”krusningseffekten” som går ut på att läraren 

korrigerar en elevs beteenden som i sin tur påverkar de andra eleverna. Kounin har empiriskt 

studerat hur erfarna lärare arbetar i klassrummet, genom videoinspelningar. Lärare har, som 

Kounin kallar det, ”medvaro” som tyder på att läraren förmedlar till eleverna att denna är 

medveten om de olika aktiviteter som samtidigt pågår i klassrummet, utan att ha ögonkontakt. 

Läraren kan på det sättet förebygga och avstyra olämpliga beteenden. Skickliga lärare har 

också förmåga till överlappning, vilket betyder att de kan genomföra flera uppgifter samtidigt.

Kounins s.k. krusningseffekt är olika former av tillsägelser, med hjälp av dessa medel kan 

läraren kontrollera och lyckas med att få eleverna att göra det de förväntas göra i skolan
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(Stensmo 2000: 231-232). Kounin tror på att motivation skapas när läraren är entusiastisk och 

varierar sin undervisning (Stensmo 2000: 232- 233). Han menar att det är bra om läraren 

grupperar klassen i undergrupper som arbetar med ett gemensamt tema (Stensmo 2000: 232-

233). Kounin tar upp interaktiv planering, vilket innebär att man fattar beslut medan man 

planerar (Stensmo 2000: 235-236).

5.3.4. Dreikurs: Äkta och falska mål

Rudolf Dreikurs studerade hos psykoanalytikern Alfred Adler, som menade att människor 

motiveras av ett ”socialt intresse”. Handlingar som människan utför syftar till tillfredställning 

av vårt behov att ha en social gemenskap. Att sträva mot social gemenskap betecknar 

Dreikurs som ett äkta mål (Stensmo 2008: 242). Dreikurs menar att eleverna ska vara med i 

klassrummet och fatta beslut, här framläggs det demokratiska klassrummet (Stensmo 2008: 

149). Han talar om att ett demokratiskt ledarskap krävs i dagens skola. Förr kunde läraren 

dominera eleverna medan de idag måste ”vinna” eleverna. Dreikurs tror på yttre kontroll i 

form av uppmuntran, han menar att eleverna ska utveckla självkontroll (Stensmo 2000: 231-

232). Dreikurs anser att uppmuntran av elever gör att de vill genomföra uppgifter i en positiv 

atmosfär och motiverar eleverna. Han tror att beröm kan få eleverna att bli beroende av den 

berömmande läraren, medan eleverna blir självständiga genom uppmuntran (Stensmo 2000: 

232- 233). För att eleverna ska känna sig motiverade krävs att de känner tillhörighet i klassen.

Dreikurs betonar att individualisering är viktigt (Stensmo 2008: 150). Dreikurs (även Glasser 

och Gordon) tycker att det sociala livet i klassrummet måste planeras noga som själva 

undervisningen. De säger även att eleverna måste vara engagerade i planeringen (Stensmo 

2000: 235-236).

5.3.5. Glasser: Realitet, kontroll och kvalitet

Människans val och ansvar är betydande när det gäller det humanistiska perspektivet. William 

Glasser är en psykiater som utvecklade realitetsterapi (1965). Denna syftar till att hjälpa 

individer att ta eget ansvar för sina handlingar och deras konsekvenser. Glasser menar att 

ingen kan kontrollera en annan människas handlingar, bara den enskilde kan kontrollera sitt 

handlande och läraren kan hjälpa eleverna att ta ansvar för sig själva (Stensmo 2000: 231-

232). Glassers fem grundläggande behov avgör människans beteende och kan motivera

eleverna, dessa är överlevnad, kärlek, makt, nöje och tillhörighet (Stensmo 2000: 232- 233). 

Glasser menar att grupperna ska få arbeta med frågor där ingen har något givet eller färdigt 

svar. Han framhåller ett samarbete i klassrummet (Stensmo 2000: 232- 233). Glasser är den 
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som går in djupast i individualiseringen. Han menar att verksamheten måste utformas så att 

alla elever kan arbeta enskilt med personligt betydelsefulla uppgifter. Lärarens uppgift är att 

vara en handledare för varje enskild individ (Stensmo 2000: 234-235).

5.3.6. Gordon: Aktivt lärarskap

Thomas Gordon studerade klientcentrerad psykoterapi, en form av terapi som grundas på tre 

begrepp; äkthet, accepterande och empati. Äkthet är samma sak som jag-budskap, exempel på 

detta är när läraren kan uttrycka sina känslor och åsikter om en elevs beteende, ”jag blir 

irriterad när du kommer för sent”. Gordons ledarstil handlar om självkontroll och menar att 

läraren inte kan kontrollera elevernas beteenden, utan han eller hon lär eleverna att själva 

kontrollera sina beteenden (Stensmo 2008: 223). Gordon har intryck av att det fyrkantiga 

klassrummet med ca 30 elever inte är en bra lärandemiljö (Stensmo 2008: 225). Läraren måste 

individualisera med utarbetade enskilda program samt att föräldrarna måste engageras 

(Stensmo 2008: 225). För att vara en god förebild, som Gordon menar att man bör vara, måste 

läraren ”leva som hon lär” (Stensmo 2008: 222). Gordon framhåller även han samarbete i 

klassrummet. Han menar att man måste hitta en balans mellan arbete i helklass, arbete i små 

grupper och enskilt arbete. Mycket arbete i helklass är uttråkande (Stensmo 2000: 232- 233).
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5.4. Sammanfattning och jämförelse mellan de sex ledarstilarna 

Ledarstilarnas syn på motivation är deras syn på kontroll. De som menar att läraren kan och 

bör kontrollera eleverna ser motivationen som ett yttre förhållande; mål och belöningar sätter 

människan i rörelse. Burnard och Canter menar att läraren kan påverka eleverna att prestera 

medan de andra ledarstilarna ser motivation som ett inre förhållande; inre behov som sätter 

människan i rörelse (Stensmo 2000: 232- 233). Ledarstilarnas syn på gruppens betydelse för 

verksamheten behandlas dock från olika utgångspunkter. Alla ledarstilar förutom Kounin

framhåller att alla är olika och att ledarskapet måste anpassas till allas olikheter; 

undervisningen och ledarskapet måste individualiseras (Stensmo 2000: 234-235). När det 

gäller planering är det preaktiv planering som behandlas hos de sex ledarstilarna. Det går ut 

på att man planerar först för att sedan agera, ett undantag är dock Kounin. Burnard och Canter 

menar exempelvis att det är viktigt att dokumentera elevbeteenden innan man sätter in några 

åtgärder (Stensmo 2000: 235-236).

Dessa ledarstilar har sin grund i olika skolor inom psykologi. Burnard och Canter har sin 

grund i behavioristisk psykologi. Gordon och Glasser baserar sina strategier på humanistisk 

psykologi. Dreikurs grundar sig på Adlers dynamiska psykologi. Kounin däremot har en 

särskild ställning i jämförelse med de övriga fem, hans teori har sin grund i empiriska studier i 

klassrummet. Videofilmade aktiviteter har utforskats och tolkats med hjälp av Lewins 

socialpsykologiska teori. Hans metod är därmed induktiv (från praktik till teori) (Stensmo 

2000: 229). Behaviorismen kan tolkas som kontrollerande av beteenden, i denna 

undersökning kan det representera de ledarstilar som står för stark lärarkontroll (auktoritär 

ledarstil). De andra två perspektiven, humanistisk och dynamisk, kan i generella termer sägas 

betona elevens perspektiv och en fri vilja, som i denna undersökning kan representera de stilar 

som framhåller fri vilja och hög grad elevkontroll (demokratisk och låt-gå ledarstil). 
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6. Material & Metod

I detta kapitel kommer material och metod att redogöras som har använts i undersökningen. 

Hur undersökningen genomfördes kommer bl.a. att presenteras samt etiska principer, 

validitet och reliabilitet av studien.

6.1. Val av metod

När man ska genomföra en undersökning använder man sig av en eller flera metoder, det är 

tillvägagångssättet som man använt för att få svar på frågor och för att få ny kunskap inom 

området som undersöks. Metoderna går ut på hur man hämtat in, organiserat och tolkat 

informationen (Larsen 2009: 17). Det finns två huvudtyper av metoder, kvalitativa och 

kvantitativa metoder (Larsen 2009: 21). I min undersökning har jag använt mig av kvalitativ 

metod såsom intervjuer. Forskare som är kritiska till den kvalitativa metoden hänvisar till 

positivismen för att den betonar att data bör vara kvantitativa (Kvale & Brinkmann 2009: 72). 

Med andra ord kan man säga att jag använt mig av en hermeneutisk ansats då jag försökt 

förstå och tolka det de intervjuade lärarna framfört. Hermeneutiken som ansats för denna 

undersökning går ut på att man skapar sig en förståelse och tolkar. Jag har velat gå in mer på 

djupet för att få resultat på ett rikligt sätt, därför valdes denna metod då den ansågs mest 

lämplig för min undersökning. Om jag hade valt kvantitativ metod tror jag inte på att det hade 

givit mig tillräckligt med förklaringar och förståelse av problemet. Jag tror med andra ord att 

det hade givit mig ytlig information och inte ett djup av förståelse för att kunna besvara 

frågeställningarna. Innan jag påbörjade arbetet valdes först ämnet som skulle ligga till grund 

för min undersökning. När detta var bestämt och jag hade formulerat syfte och 

frågeställningar var det dags att sätta igång och välja en metod. Jag valde var och hur jag 

skulle gå tillväga för att få den instrumentdata jag behövde till min undersökning. Jag kände 

att jag ville nå ett fåtal lärare för att gå in mer på djupet och förstå hur de resonerar kring sitt 

val av ledarstilar, därför valdes intervjuer som metod. Jag anpassade sedan min intervjuguide 

till ämnet ledarskap där lärarna fick besvara olika sorters frågor som rör ledarskap och om 

deras ledarstilar. Jag hade en bred intervjuguide för att kunna besvara mina frågeställningar. 

Jag vill även påpeka att intervjuerna är enskilda och kan bara representera de enskilda lärarnas 

uppfattningar, de företräder bara sig själva.

6.2. Val av undersökningsgrupp

Jag kontaktade sex lågstadielärare, via mail, på en och samma skola i hopp om att få svar från 

minst fyra lärare. Dessa var slumpmässigt valda och det resulterade med att fyra kvinnliga 
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lärare valde att ställa upp. Resterande två lärare kunde inte ställa upp då de var upptagna, 

vilket jag har full förståelse för. Jag förklarade för alla lärare vad syftet med min 

undersökning är, hur jag tänkt gå tillväga och att deras bidrag är konfidentiellt. Jag 

välkomnades till skolan av dessa fyra lärare och de fick bestämma tid och plats som passade 

dem bäst. Det blev under fyra olika dagar då jag besökte denna skola. När jag väl var framme 

presenterade jag mig och gav återigen den information som var nödvändig. 

6.3. Genomförande av intervjuer

Jag har använt mig av frågor som ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord

(Patel & Davidson 2003: 78). För att underlätta samtalet är det viktigt att intervjuaren kan 

samtala med intervjupersonen för att denna inte ska känna sig hämmad, under alla intervjuer 

var både intervjupersonen och intervjuaren medskapare i samtalen (Patel & Davidson 2003: 

78). Min intervjuguide (se bilaga) bestod av elva frågor. Jag hade som mål att ha öppna frågor 

som intervjupersonen kan tolka fritt beroende på inställning och erfarenhet. Detta kallas låg 

grad av strukturering (Patel & Davidson 2003: 71). Samtidigt hade jag standardiserade 

intervjufrågor där jag ställde frågorna i samma ordning till alla intervjupersonerna, (Patel & 

Davidson 2003: 72) bortsett från följdfrågorna som kunde se olika ut beroende på vad 

personerna berättade. Intervjupersonerna fick den tid de behövde för att svara på frågorna och 

jag hade dessutom format frågorna till öppna frågor. Vissa frågor kunde besvaras med ”ja” 

eller ”nej”, men här var det viktigt för mig att få personen att utveckla eller motivera sina svar 

mer, därför är följdfrågor ett viktigt inslag.  Min intervjuguide lade jag upp på ett sätt såsom 

Patel och Davidson föreslår, den inleddes med bakgrundfrågor och neutrala frågor, och den 

avslutades med en fråga som ger möjlighet för intervjupersonen att tillägga något som inte 

tagits med. Mellan inledning och avslutning tog jag med de frågor som rör mina 

frågeställningar (Patel & Davidson 2003: 73). Jag försökte undvika långa och ledande frågor 

samt negationer och förutsättandefrågor (Patel & Davidson 2003: 74). 

Vi satt i lärarnas klassrum när intervjuerna genomfördes och jag frågade även om deras 

medgivande för inspelning av intervju. Jag använde mig av en ny mobiltelefon med bra 

ljudupptagning, och intervjuerna varade i ca 40 minuter. All data jag fått har analyserats noga 

och sammanfattats för att därpå tagit med det som är relevant för undersökningen. 

Intervjuerna har transkriberats, vilket tagit mycket tid att genomföra.
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6.4. Genomförande av observationer

En observation är något vi sett och som antecknats (Larsen 2009: 89). Jag har gjort passivt 

deltagande observation där fokus är på att beskriva det som sker, (Larsen 2009: 90) och det 

skrevs ner direkt på papper. Det är användbart att använda sig av observationer exempelvis 

när man vill observera fysiska handlingar, verbala yttranden, känslouttryck och relationer 

mellan individer (Patel & Davidson 2003: 87), vilket kan vara betydelsefullt i lärarens 

ledarskap. Jag var med under en lektion i fyra olika klasser och följde därmed fyra olika 

lärare. Jag inriktade mig på att se hur läraren arbetar i klassrummet, hur ledarskapet ser ut, vad 

för ledarstil de använder sig av och dessutom vilka kläder de bär och även förhållningssättet 

de har gentemot barnen. Dessa observationer har givit mig en annan förståelse och ett annat 

sammanhang till intervjuerna. De har dock liten betydelse i denna undersökning och kan ses 

som ett komplement till intervjuerna. Jag är medveten om att jag inte observerade under en 

lång tid och att jag inte kan ha det som en grund för denna undersökning, men det inte är inte 

min tanke heller. Min fundering kring detta är att jag ska kunna komplettera informationen 

som jag fått från intervjuerna och få en bättre helhetsförståelse och ett annat sammanhang. 

6.5. Fördelar och nackdelar med metoden

Fördelar med intervjuer är att man får reda på tankar, värderingar och hållningar. Nackdelar är 

att forskaren bestämmer vad man ska prata om. Man får veta hur den intervjuade säger sig 

göra utan att se det i praktiken. Med kvalitativa metoder kan man förstå det specifika och 

individuella. Därmed kan man inte se det generella, utan man går in på djupet. Med 

kvantitativa metoder däremot kan man få ett generellt vetande och hitta mönster. Å andra 

sidan begränsas den individuella aspekten (Larsen 2009). Möjliga felkällor kan uppstå med 

både kvalitativa och kvantitativa metoder. När det gäller intervjuer kan intervjuaren bl.a. 

påverka informanten genom uppträdande eller yttre särdrag, vilket jag försökte avstå från. 

Ledande frågor måste undvikas för då påverkar man svaret genom frågeformuleringen, vilket 

jag också tänkte mycket på. En annan felkälla är att man kan påverka svaret på en fråga av 

andra frågor som ställts tidigare, därför är ordningsföljden viktig (Larsen 2009: 108-109).

Detta hade jag med mig i baktanken hela tiden under undersökningens gång. När det gäller 

observationerna som jag genomfört men inte använt mig av här, har jag fått hjälp av med att 

få en bättre förståelse och jag är medveten om att de lektioner jag observerat kan vara väldigt 

olika från hur det vardagligen ser ut, detta talar även Patel och Davidson (2003: 88) om. Ingen 

dag är den andra lik och för att få en helhetssyn måste man följa en lärare under en längre tid, 

vilket jag pga. tidsbrist inte kan göra.
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6.6. Validitet och reliabilitet

Så hög grad validitet och reliabilitet som möjligt är bra för att undersökningen ska bli 

trovärdig. Med validitet menas giltighet och relevans. Att ställa de rätta frågorna är viktigt

(Larsen 2009: 40-41). Att ändra på frågorna i efterhand gör att man får högre validitet och då 

gäller det att man gör ändringar under intervjuns gång (Larsen 2009: 80-81). Detta kunde 

förekomma i min undersökning, samt att följdfrågor tillkom. Reliabilitet däremot är pålitlighet 

och precision, vilket också är viktigt. Hög reliabilitet betyder att en annan forskare som gör 

samma undersökning ska få samma resultat (Larsen 2009: 41-42). Reliabiliteten är låg i 

kvalitativa undersökningar för att materialet tolkas. Jag har försökt hålla hög reliabilitet 

genom att ha ordning på intervjuerna, det finns en risk att man blandar ihop vem som sagt vad

(Larsen 2009: 81). Jag känner att jag har varit noggrann vid hanteringen av data. Utskrifter av 

intervjuer är konstruktioner från muntligt samtal till skriven text. Ord i en utskrift kan 

förmedla olika betydelser beroende på var den som skriver ut väljer att placera punkter och 

kommatecken. Ett annat problem med utskrifter av intervjuer är; var slutar en mening? Var 

finns det en paus? (Kvale & Brinkmann 2009: 200-201). Det finns ingen sann, objektiv 

omvandling från muntlig till skriftlig form (Kvale & Brinkmann 2009: 202-203). Annat som 

också spelar roll för validitet och reliabilitet är primärdata (ny data) som man samlar in själv 

med olika metoder, vilket jag gjort. Sekundärdata är forskningsdata, alltså data som andra 

gjort från andra undersökningar (Larsen 2009: 45). I och med att metoden jag använt inte 

bygger på några siffror innebär det att jag har tolkat materialet. Detta har en påverkan och jag 

har försökt att se materialet med öppna ögon. Jag har fått mitt material i form av primärdata 

där intervjupersonerna talar om sig själva, därför anser jag att materialet uppfyllt kravet 

validitet, och just av den anledningen att det blir trovärdigt uppfylls även kravet reliabilitet. 

Jag kommer senare även kritiskt granska undersökningen.

6.7. Etiska principer

Informationskravet - de som berörts i min studie har informerats om studiens syfte och att det 

är frivilligt att delta i min undersökning, de kunde när som helst avbryta sin medverkan

(Stukát 2005: 131). Samtyckeskravet - deltagarna fick själva bestämma över sin medverkan  

(Stukát 2005: 131). Konfidentialitetskravet - privat data har inte avslöjats i undersökningen. 

När deltagare uttalar sig i offentliga rapporter måste deras privata integritet skyddas (Kvale & 

Brinkmann 2009: 88-89). Skolan och lärarna som intervjuades är anonyma och detta 

underrättades de om. Nyttjandekravet - de data som samlats in får endast användas för 

forskningsändamål, och det är jag medveten om (Stukát 2005: 132).
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7. Analys- och resultatredovisning

I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera undersökningsmaterialet. Av den 

anledningen att skolan och lärarna är anonymiserade i denna undersökning kommer jag att 

namnge de fyra intervjuade lärarna som lärare 1, lärare 2 osv.

7.1. Ledarstilar

Under denna rubrik kommer jag att presentera hur de intervjuade lärarna ser på sina

ledarstilar som de arbetar med i praktiken. Hittills har endast teorier om ledarstilar 

presenterats, här kan man få en inblick i hur det är i praktiken. Här besvaras 

frågeställningarna om hur lärarna ser på ledarskap och sin egen ledarstil, samt om de valt 

det medvetet och varför man i sådant fall gjort det.

7.1.1. Demokratisk ledare

Lärare 1 är en kvinna som arbetat inom skolan i 6 år.  Hon berättade att den kunskap hon har 

om ledarskap är det hon förvärvat inom lärarutbildningen, och det är inte speciellt mycket 

tycker hon. Hon menar att hon inte funderar på sin egen ledarstil och på hur hon egentligen

gör, men hon tycker att det lutar åt ett demokratiskt ledarskap. Lärare 1 ansluter sig till det

demokratiska ledarskapet som går ut på att ta hänsyn till allas åsikter och att alla får vara 

delaktiga när beslut fattas (Ohlson 2007: 118). Dessutom följer hon styrdokumenten som 

säger att skolan ska verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§) (Lärarens handbok 2006: 

18). Ett demokratiskt ledarskap förordar även Kounin och Dreikurs som nämnts tidigare i 

undersökningen.

7.1.2. Både demokratisk- och auktoritär ledare

Lärare 2 är en kvinna som arbetat inom skolan i 3 år. Hon har ingen specifik utbildning i 

ledarskap. Hon berättade under intervjun att hon kan vara en auktoritär ledare när det behövs, 

och att hennes ledarstil är den hon är personligen. Hon har sålunda inte valt det sade hon.

Kimber skriver i sin bok att en auktoritär ledare bestämmer arbetssättet och uppgifterna själv, 

men ett annat perspektiv att se på detta ledarskap är att ledaren bedriver undervisningen med 

tydliga regler, ordning och reda som ger en del elever ro (Kimber 2005: 15). Auktoritär ledare 

förknippas i allmänhet med något destruktivt beroende på hur man ser på begreppet, men så 

måste fallet inte vara, som alternativ skulle detta kunna kallas för en ledare med auktoritet 

istället. Detta förefaller troligt eftersom tydligare regler och mer ordning är bra för att 
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eleverna ska få ro i klassrummet. Menar lärarna auktoritär ledare eller en ledare med 

auktoritet? Detta kommer att diskuteras längre fram. Lärare 2 tycker att det är viktigt dock att 

man inte sätter sig över eleverna, utan att samma förordningar ska gälla. Homogena regler

måste det röra sig om för att det låter rimligt att läraren lär som han eller hon själv gör. För att 

vara en god förebild, som Gordon förespråkar att man bör vara, måste ledaren ”leva som hon 

lär” (Stensmo 2008: 222). Det som lärare 2 säger är i likhet med den demokratiska ledarens 

förhållningssätt, att ledaren inte höjer sig över dem som leds, utan de ses som likställda

(Ohlson 2007: 118). En ledare med auktoritet som har demokratiska inslag och respekt för 

elever kan troligtvis vara bra för en del barngrupper.

Lärare 3 är en kvinna som jobbat i skolan i 4 år. Hon har i liten omfattning läst ledarskap 

inom lärarutbildningen. Lärare 3 tror att man måste ha en blandad ledarstil. Demokratisk 

anser hon att hon är då de röstar ofta säger hon, men hon menar att man måste ha struktur och 

vara tydlig, och att en auktoritär ledare kan vara ett hårt ord för det tycker hon. Men en tydlig 

strukturerad lärarroll är dock viktigt att ha. Utifrån vad lärare 3 säger kan man tolka det som 

att hon är en blandning av både demokratisk och auktoritär ledare. För henne är auktoritärt 

ledarskap dock förknippat med negativism, vilket inte alltid behöver vara fallet (mer om detta 

diskuteras längre fram). Lärare 3 tror inte att en ledare bara har en stil, utan flera olika. Det 

kan dock finnas en risk med att variera och ha en blandad ledarstil. Det kan vara bra att inte 

ha alltför stora gap och ha en mjuk övergång mellan olika stilar för att det förefaller troligt att 

man inte bör vara alltför auktoritär en dag och nästa dag alltför demokratisk, det kan 

konfundera barnen och de kanske inte vet vad som riktigt gäller då. Det kan däremot vara bra 

om man är mitt emellan för att variera och ha olika ledarstilar beroende på situation och 

grupp. Auktoritär måste man vara ibland tycker lärare 3, och detta är förmodligen bra för att 

vissa barn behöver det för att fungera i klassrummet, så länge man inte tillfogar skada. 

Auktoritärt ledarskap är i överensstämmelse med Burnard, Canter och i liten utsträckning 

Kounins ledarstilar.

Lärare 4 är en annan kvinnlig intervjuperson som har arbetat i skolan i 3,5 år. Hon anser att 

hon inte har någon utbildning i ledarskap alls. Lärare 4 framförde att hennes ledarstil kan vara

både demokratisk och auktoritär, men hon var tveksam. Hon tror att hon är en blandning av 

olika stilar, men hon har dock inte valt någon ledarstil medvetet. Hon är den som bestämmer i 

klassrummet, men barnen får lägga in och påverka sade hon. Hon tycker inte om att vara för 

hård, men å andra sidan tycker hon att barnen behöver det. Detta explicerar för att hon är en 
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blandning av olika stilar och har intryck av att det påträffas för- och nackdelar med stilarna. 

Levander (1995) menar att en blandning av olika ledarstilar är mest förekommande i verkliga 

livet (Levander 1995: 222). Lewins experiment som behandlade olika ledarstilar resulterade i 

att de auktoritärt ledda grupperna producerade störst kvantitet medan de demokratiskt ledda 

hade bäst kvalité på arbetet. I de demokratiska grupperna var trivseln och stämningen bäst

(Levander 1995: 221). Detta experiment stämmer antagligen bra i reella livet. Men så måste 

fallet inte alltid vara för att resultatet kanske hade sett annorlunda ut om man undersökt en 

blandad ledarstil med inslag av båda stilarna. Det skulle troligen utfalla bra för att vissa barn 

kan vara i behov av en blandning av olika stilar.

7.2. Elevernas roll

Här presenteras elevernas och lärarens roll samt besvaras frågeställningen om hur stort 

inflytande eleverna har på undervisningen.

7.2.1. Eleverna har inflytande på undervisningen

Lärare 2 tycker att eleverna har inflytande på hennes undervisning. Hon menar att de kanske 

inte alltid kan säga ”såhär vill vi göra”, men att hon försöker tolka eleverna och det hon

märker värderas lyfter hon. Eleverna kan säga till och har inflytande, tycker hon. Om eleverna 

kommer med innovationer och förslag på det de vill göra, brukar de få göra det och på det 

sättet kan de vara med i planeringen. Oftast är det så att hon tar med sig det eleverna sagt till 

sin planering, då har hon som utgångspunkt det hon vill att de ska utveckla och berör även

elevernas önskemål. På det sättet är de med i planering, anser hon. Enligt läroplanen ska 

eleverna få ta initiativ, ansvar och kunna påverka (Lärarens handbok 2006: 11). Den 

demokratiska ledaren får med eleverna i planeringen, tar hänsyn till allas åsikter samt får alla 

att vara delaktiga när beslut fattas (Stensmo 2008: 13). Därför kan lärare 2 anknytas till en 

demokratisk ledarstil, men som tidigare nämnt kan hon ha inslag av den auktoritära

ledarstilen. Om eleverna har förslag så får de oftast verkställa det, det är betydelsefullt tycker 

hon. Barnen torde känna sig delaktiga och för övrigt måste undervisningen vara fängslande

för dem, vilket det sannolikt inte alltid kan vara om endast läraren planerar.

Lärare 1 är den som tar sig an planering och utvärdering. Hon berättade att det kan vara något 

under dagen som väcker elevernas intressen. Hon berättade att; ”nyligen arbetade vi med 

meddelanden och brev. Eleverna ville göra egna till varandra i klassen, och självklart tyckte
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jag. Vi tog ett arbetspass för det och det var något som de hade kommit på, det var inte jag 

som hade bestämt det”. Lärare 1 syftar till att det är vikigt att föra in något som barnen 

intresserar sig för, om tid erhålls för det. Hon försöker fånga dem när de är intresserade för att 

de lär sig bäst då. I läroplanen står det att man ska förbereda eleverna för delaktighet och 

medansvar och samtidigt ge elever de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 

demokratiskt samhälle (Lärarens handbok 2006: 18). Därför måste man prioritera det som 

eleverna vill göra för att det, som lärare 1 har sagt här, är så eleverna lär sig som mest. Det 

låter troligt att det är väsentligt att följa eleverna och se vad de framför allt vill lära sig för att 

det ska ske som bäst.

7.2.2. Läraren har rollen

Eleverna är inte med i planering och utvärdering, konstaterade lärare 4. Hon tror att det är för 

att hon är för ny för att ha mod att släppa. Så småningom kanske hon vågar ge mer frihet och 

låta eleverna få driva i högre grad än vad de får idag, hoppas hon. I vissa ämnen kan de vara i 

samverkan och planera, men inte i alla. Hon försöker dock hitta det de vill göra, för att det ska 

vara roligt. Barnens önskemål värderas högt, tycker lärare 4, att de upplever att de kan vara 

med och påverka. Ohlson menar att nya ledare inte har lång erfarenhet och kan vara osäkra, 

vilket resulterar i att dessa ledare väljer en fast och strikt ledarroll. Hon säger dessutom att en 

individs ledarskap är förknippat med personlighet och ålder. Ju äldre vi blir, desto mer 

kunskaper och erfarenheter får vi, vilket medför förändringar av vår ledarstil (Ohlson 2007: 

123). På detta sätt resonerade lärare 2, att hon är för ny för att våga släppa. Hon menar att med 

mer erfarenhet kan hon ändra sin ledarstil och känna sig tryggare. Det kan säkerligen hända, 

men kritik till detta tankesätt kan vara att man fastnar i sin ledarstil som man bygger upp. Det 

kan vara invecklat att korrigera sitt ledarskap efter ett antal år för att det blivit vanemässigt 

och att ha mod att prova något nytt kan vara besvärligt. Som alternativ bör man satsa på en 

ledarstil som anses bra från början, att ha det som utgångspunkt, för att ha möjlighet att 

modifiera stilen med hjälp av erfarenhet. Detta kan tolkas som att man inte ska avvakta med 

att förändra sin ledarstil, om man tror att ett annat alternativ är bättre för barnen. 

Generellt så bestämmer inte eleverna, berättade lärare 3. Lärarna har ändamål och dessa kan 

inte förändras. I den grundläggande strukturen finns det inte mycket att förändra, men 

däremot måste man ideligen se var eleverna ligger, menar hon. Man kan inte inleda där man

förmodar att eleverna befinner sig säger hon, man har dem som utgångspunkt. Lärare 3 menar 

att eleverna inte är med i den grova planeringen, om de däremot arbetar individuellt eller i 
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grupper får de besluta om ibland. De kan vara med och påverka, om de vill, i de mindre 

delarna. Lärare 3 menar att hon har makten, barnen vet att hon bestämmer men det är inte så 

att deras åsikter inte betyder något. I läroplanen står det att läraren skall tillsammans med 

eleverna planera och utvärdera undervisningen (Lärarens handbok 2006: 18). Med 

utgångspunkt i de intervjuade lärarnas respons kan det tolkas som att de är tveksamma till om 

detta tillvägagångssätt fungerar i praktiken. Planering och utvärdering i det stora hela tar de 

intervjuade lärarna hand om. Lärare 3 menar således att lärarna måste uppnå målen och det är 

outförbart om de anpassar sig efter eleverna bara. Det förefaller troligt att man måste ha med 

sig eleverna för att uppnå målen. Läraren kan förmoda att målen är uppnådda, men frågan är 

om eleverna engagerat sig eller erhållit kunskap? 

7.3. Den gode ledaren/egenskaper

Här presenteras hur en god ledare ska vara, ur de intervjuade lärarnas perspektiv. Sedan 

kommer jag att utgå från de fem dimensionerna och introducera hur de intervjuade lärarna 

arbetar med dessa. Vissa av dessa dimensioner har större omfattning beroende på hur de 

praktiserande lärarna arbetar. Här besvaras frågeställningen om vilka kompetenser en god 

ledare ska ha i klassrummet.

7.3.1. Tydlig, stark och strukturerad ledare

En god ledare ska enligt Lärare 1 och 3 vara tydlig och ha struktur. Lärarens ledarskap 

betyder allt, enligt lärare 3, och om man inte har ett bra ledarskap då får man ingen ro i 

klassrummet och eleverna får ingen trygghet berättade hon. Ledarskapet är a och o i 

klassrummet tycker hon. Lärare 3 menar att lärare som inte har tydliga lärarrollar resulterar i

kaos, och då funkar inte eleverna som inte kan jobba eller slappna av. Om läraren intar en 

passiv roll så kan eleverna inte fungera på ett bra sätt. Eleverna behöver en person som styr 

upp verksamheten för att det ska fungera, annars hade lärare inte behövts, eller? Eleverna 

skulle då klara sig själva. Lärare 3 tycker att man ska ha en grundstruktur för att sedan göra 

utflykter från den. Detta kan vara en bra metod att använda sig av för att barnen måste kunna

komma tillbaka till sin struktur där de kan slappna av och känna sig trygga. Trygghet i 

klassrummet är också viktigt anser lärare 3, samtidigt är det betydande att ledaren själv känner 

sig trygg menar hon. Ett ledarskap kan enligt Ohlson delas in i två delar, att styra och skapa 

struktur samt att ge stöd, bekräfta samt att åstadkomma öppenhet och trygghet (Ohlson 2007: 

116). Burnard och Canter menar att läraren kan påverka eleverna att prestera och bli 
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motiverade medan de andra ledarstilarna ser motivation som ett inre behov som sätter 

människan i rörelse (Stensmo 2000: 232- 233). Burnard och Canter teorier om motivation 

stämmer förmodligen i verkligheten då läraren kan påverka eleverna att prestera och bli 

motiverade, detta kan göras såsom de flesta intervjupersonerna säger, genom att ha struktur. 

Om ledaren har struktur och kan få med sig eleverna så kan de bli motiverade och fungera i 

gruppen. Genom strukturen i klassrummet bör ledaren förväntas skapa en trygghet för 

eleverna, de vet vad som gäller och de håller med om att det som gäller är bra för dem. 

Glasser däremot framför att fem grundläggande behov avgör människans beteende, och dessa 

är överlevnad, kärlek, makt, nöje och tillhörighet (Stensmo 2000: 232- 233). Det verkar 

rimligt att läraren kan påverka eleverna att prestera. Om en elev känner kärlek och glädje 

exempelvis såsom Glasser påstår, behöver det inte alltid betyda att denna blir motiverad, men 

en sannolikhet är att eleven möjligtvis även behöver dessa komponenter utöver för att känna

sig motiverad.

7.3.2. En medveten ledare med bra ämneskunskaper och respekt

Lärare 2 tycker att det är viktigt att man får reflektera över sitt ledarskap för att det ska 

fungera bra. Man gör inte det så ofta när man arbetar pga. tidsbrist, tycker hon, därför är det 

viktigt att få fundera på hur man är och vad man gör som ledare för att kunna utvecklas till en 

bättre ledare. Lärare 4 menar att hon heller inte har tänkt på sitt ledarskap, hon har inte 

reflekterat över det alls känner hon. Det är dock viktigt för en ledare att vara medveten om hur 

man jobbar tycker hon. Jarlén som skriver om ledarskap menar dessutom att det inte ges 

någon vidare skolning av ledarskap inom lärarutbildningarna i Sverige, vilket kan resultera i 

osäkerhet i ledarskapet hos lärarna när de kommer ut i arbetslivet (Jarlén 2008). Dessutom 

verkar lärare inte alltid medvetna om sitt eget ledarskap och tänker inte alltid på sig själva 

som ledare (Wennberg och Norberg 2004: 20). Det är av allt att döma viktigt att man känner 

till att man är en ledare med betydande påverkan på eleverna. Om man inte vet vilken

betydelse man har kan det vara svårt att förverkliga sin uppgift som ledare. Utifrån 

intervjuerna har en förståelse byggts av att en del verksamma lärare eventuellt inte är så 

medvetna som de egentligen vill vara.

Lärare 4 tycker att det är betydande för en ledare att ha kunskaper i ämnena man undervisar, 

detta förespråkar även Stensmo som säger att ledarskap handlar om ämneskunskaper, 

didaktisk kompetens samt ledarkompetens (Stensmo 2008: 7). Detta torde vara en

självklarhet, utan kunskaper har ledarskapet ingen betydelse. Det förefaller troligt att 
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kunskaper måste förmedlas till barnen på ett skickligt tillvägagångssätt och detta är väldigt 

problematiskt i skolan då det kan göras på många olika förfarande. Lärarens ledarskap i 

klassrummet har stor betydelse tycker lärare 4. Jarlén menar också att ledarskap är viktigt för 

att man har en roll där man ständigt fattar olika beslut (Jarlén 2008). 

Lärare 4 menar vidare att en bra ledare inte utnyttjar sin maktposition och att ömsesidig 

respekt är betydande. Detta kan försummas då man kan möta ledare som tar sig an sin status 

för att ha makt och utnyttja sin ställning, som en del har egna skolerfarenheter av. Troligen är 

det inte rättvist för eleverna av den orsaken att de är yngre. Det är viktigt att man inte utnyttjar 

sin maktposition och säger ”jag är lärare, du ska lyda mig”, man placerar sig över eleverna på 

detta vis, vilket troligtvis inte passar in i dagens skola. Det finns å andra sidan de lärare som 

inte vill ha makt menar Wennberg & Norberg (2004: 139), vilket man har som ledare, för att 

det kan upplevas som att man betvingar människor till något. Utan makt kan inte läraren 

påverka, men då torde lärarens maktutövning vara till fördel för eleverna (Wennberg & 

Norberg 2004: 140).

7.4. En god ledare med utgångspunkt i de fem dimensionerna

Resultatet från intervjuerna kommer jag här att analysera utifrån Stensmos modell. Dessa 

dimensioner motsvarar alltså en lärares uppgift i klassrummet.

7.4.1. Kontroll

7.4.1.1 Yttre kontroll

Lärare 1 tycker att det är viktigt att eleverna inte skriker i klassrummet, hon försöker dämpa 

dem hela tiden. Det är viktigt att ha ro i klassrummet för att alla inte kan jobba om det är hög 

volym, det är även bra för henne som ledare anser hon. Hon tycker att det funkar bra och hon 

själv vill ha det så, av den anledningen har hon valt det medvetet. Kounins s.k. 

krusningseffekt (olika former av tillsägelser) betonas där han menar att med hjälp av detta kan 

läraren lyckas med att få eleverna att göra det de förväntas göra i skolan (Stensmo 2000: 231-

232). Detta kan resoneras som att läraren kan, genom att dämpa eleverna och inte ha en hög 

volym i klassrummet, påverka dem till att göra det som förväntas. Lärare 2 tyckte också att 

det är viktigt att inte skrika i klassrummet, då gör hon själv inte det, och detta resulterar i att 

barnen inte skriker till varandra. Detta kan också förenas med Kounins ledarstil och 

krusningseffekten, som kan tydas som att läraren korrigerar en elevs beteende för att eleven i 
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sin tur inte ska påverka de andra. Läraren kan avvärja och förhindra olämpliga beteenden från

att sprida sig i klassrummet (Stensmo 2000: 85).

Lärare 2 berättade att hon ger eleverna belöningar då de gör som de blivit tillsagda att göra, då 

får de välja och påverka tillbaka. Eleverna vet om att om de gör som de ska finns det tid över 

till annat, då kan lärare 2 ägna tiden till att göra något mer spontant, sade hon. Detta kan 

återigen anknytas till Burnard, Canter och Kounin som menar att läraren kan kontrollera 

beteenden med hjälp av yttre medel. Burnard och Canter menar att man kan använda 

förstärkning och straff för att kontrollera beteenden (Stensmo 2000: 231-232). Detta anser

även lärare 2, att med hjälp av belöning kan hon kontrollera eleverna till att göra det dem ska.

Glasser däremot menar att man inte kan kontrollera andra, man kan bara kontrollera sig själv 

och läraren kan hjälpa eleverna att ta ansvar för sig själva (Stensmo 2000: 231-232).

Lärare 3 berättade att de har sina rutiner i klassrummet och det är det som gäller. Hon är 

ganska fyrkantig vilket är bra tycker hon, och sedan släpper hon lite då och då. Eleverna kan 

inte nå målen själva menar lärare 3, hon är den med struktur och ger uppgifter. Barnen får 

vara med och besluta och forma de små ramarna, vilket är viktigt tycker lärare 2 också. Lärare 

2 menar att det är hon som styr i klassrummet för att hon vet vilka kunskaper eleverna ska ha i 

slutet av skolåret. 

Att vara en bestämd ledare är en viktig egenskap, anser Lärare 1. Att man står för det man har 

sagt. Hon tyckte att hon var lite för snäll i början, ”ja, gör det, sitt bredvid den”, när hon var 

det så blev det för stökigt och rörigt. Men om man är mer bestämd på en gång då vet de vad 

som gäller, tror hon. Detta till skillnad från Gordon som talar om självkontroll och självansvar 

som är en huvuduppgift som barnen måste undervisas om (Stensmo 2000: 231-232). Eleverna 

ska enligt Gordon ta ansvar och kontroll själva. Det kan dock uppfattas vara svårt för eleverna 

att själva ta ansvar när dem är små, i denna studie talar vi om lågstadielärare. Det kan fungera, 

beroende på åldrar och individer, vissa kanske klarar det medan andra inte gör det. 

Lärare 4 tycker om regler och eleverna vet vad som gäller. Hon tycker att det är bra om man 

åtminstone har det där fyrkantiga i sitt klassrum. Man måste ha regler och vara ganska 

fyrkantig när det gäller små barn. Lärare 4 berättar att ”när vi experimenterar t.ex. kan jag inte 

släppa alla barn, utan då gäller 1,2 och 3 nu släpper alla ner sockerbiten. Då kan det bli att alla 

väntar på varandra och ingen gör något i förväg”. Där känner hon att hon måste vara ganska 
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fyrkantig, men hon tror dock att det beror på vilket ämne det är man arbetar med. Gordons

självkontroll och självansvar (Stensmo 2000: 231-232) håller lärare 4 inte med om. Hon 

känner att hon måste ha hög grad av kontroll, beroende på ämnet. Detta kan säkerligen många 

lärare hålla med henne om, ibland kan man vilja arbeta gemensamt med barnen och reflektera 

tillsammans, exempelvis när man gör experiment som lärare 4 talade om. 

Lärare 3 tycker att det ska vara någorlunda ordning för att alla ska känna ett lugn. Hon menar 

att om böcker ligger överallt då kan ingen fokusera på det man ska, alla behöver ha struktur i 

olika grad. Ibland måste man bli arg och det är en egenskap som lärare 3 inte tycker om. Det 

brukar hon säga till barnen ”jag vill inte vara en arg fröken, jag vill vara en glad fröken, kan vi 

inte se till att det är så”. Burnard talar om en form av beteendemodifikation som går ut på att 

man som ledare försöker minska olämpliga beteenden i klassrummet och öka lämpliga 

beteenden (Stensmo 2008: 241). Lärare 3 tex. försöker minska olämpliga beteenden genom att 

säga att hon inte vill vara en arg fröken, hon vill vara en glad fröken, då är det barnen som ska 

se till att det blir så. Ett annat perspektiv att se på detta är inre kontroll och Gordons jag-

budskap som kan läsas nedan. 

7.4.1.2. Inre kontroll

Gordon pratar om jag-budskap och ett exempel på detta är när läraren kan uttrycka sina 

känslor och åsikter om en elevs beteende, ”jag blir irriterad när du kommer för sent”

(Stensmo 2008: 243). Lärare 3 använder sig av meningen ”jag vill inte vara en arg fröken…” 

Jag-budskap är viktigt vid konflikthantering menar Gordon (Stensmo 2008: 243). På detta sätt 

kan läraren påverka eleven att ändra på sitt olämpliga beteende, utan att använda sig av 

belöning eller straff som andra ledarstilar talar för. Gordons ledarstil handlar som sagts

tidigare om självkontroll där läraren inte kan kontrollera elevernas beteenden, utan han eller 

hon lär eleverna att själva kontrollera sina beteenden (Stensmo 2008: 223). Just denna metod 

som lärare 3 använde har hon gemensamt med Gordon.  
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7.4.2. Individualisering

7.4.2.1. Se enskilda individer

Lärare 1 försöker se alla elever, det är inte lätt menar hon. Hon tycker att hon lyssnar mycket 

på barnen och att de får mycket utrymme. Även lärare 4 försöker se varje individ. Att se 

individerna och att arbeta individuellt kan vara två olika aspekter att se på individualisering. 

Man kan se alla individer, men det betyder inte att man praktiskt arbetar med detta. 

7.4.2.2. Arbeta individuellt

Lärare 4 däremot arbetar utefter hur eleverna är som personer och försöker hitta vägar för att 

det ska fundera för varje individ. Vissa får t.ex. arbeta individuellt när alla andra har samling, 

beroende på elevens behov. Lärare 3 tror att man utvecklas och ändrar sin ledarstil hela tiden. 

Hon berättade att hon har en annan grupp och känner att där måste hon ändra på sig, hon kan 

inte vara samma ledare och ha samma lärarroll som i sin vanliga grupp. Även hon arbetar 

individuellt och anpassar sig efter eleven.

Alla ledarstilar förutom Kounin framhåller att alla är olika och att ledarskapet måste anpassas 

till allas olikheter; undervisningen och ledarskapet måste individualiseras. Glasser är den som 

går in djupast i individualiseringen som menar att verksamheten måste utformas så att alla 

elever kan arbeta enskilt med personligt betydelsefulla uppgifter. Detta gör lärare 4 som 

tycker att det är väsentligt. Lärarens uppgift, enligt Glasser, är att läraren ska vara en 

handledare för varje enskild individ (Stensmo 2000: 234-235), detta är önskemålet, men är 

detta praktiskt möjligt av den anledningen att läraren har alltför många elever som måste 

fokuseras på samtidigt? Men självklart kan det vara bra att ha det som ett mål. 

7.4.3. Motivation

7.4.3.1. Yttre förhållande; mål och belöningar sätter människan i rörelse

Lärare 2 berättade att hon har märkt att eleverna lyssnar mycket bättre om hon själv sänker 

rösten och har en levande röst. Men hon betonar igen att hon inte tänker mycket på det, utan 

det är så hon är som person. Lärare 2 tycker att lärarens ledarskap har stor betydelse. Hon 

menar att ledaren ska vara en inspiratör för att eleverna ska vilja lära sig och bli motiverade. 

Blir de inte det så blir det inte lärorikt heller, då utvecklar man inga kunskaper. Lärare 2 

tycker att tydlighet är viktigt och att eleverna får struktur på sin skoldag. Eleverna ska veta

vad som kommer att hända under dagen och på slutet sammanfattar hon dagen för att eleverna 

ska få en röd tråd. Lärare 2 tycker att ledaren har stor påverkan på klimatet i klassrummet 
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samt att eleverna vänder sig mycket till läraren. Hon menar att man kan ha en dålig dag som i 

sin tur påverkar klassen. Man måste vara medveten om detta som ledare anser hon. De 

ledarstilarna som menar att läraren kan kontrollera eleverna säger att motivationen påverkas 

av att mål och belöningar sätter människan i rörelse. Burnard och Canter menar att läraren kan 

påverka eleverna att prestera (Stensmo 2000: 232- 233). Lärare 2 säger att hon kan påverka 

eleverna genom att hon själv talar med en låg och levande röst, ett mål som för henne är 

viktigt att uppnå, för att eleverna också ska tala med låg röst. På det sättet kan hon få eleverna 

att bli motiverade, enligt lärare 2.

Lärare 4 tycker att det är viktigt med arbetsro, det jobbar hon mycket med. Hon förklarar för 

barnen varför de ska ha det så och varför de ska jobba med det de gör. Hon menar att det är 

viktigt att komma nära deras verklighet. Hon förklarar av den anledningen att de ska jobba 

med ett visst ämne för att kunna klara av att gå i årskurs 3. Inte att de t.ex. jobbar med detta 

för att de ska få ett bra jobb i framtiden. Dreikurs anser att uppmuntran av elever gör att de 

vill genomföra uppgifter i en positiv atmosfär och blir självtändiga (Stensmo 2000: 232- 233). 

Här kan vi se hur lärare 4 försöker uppmuntra eleverna till att jobba med sina uppgifter för att 

nå målen. Ett annat perspektiv att se på detta är att man kan kontrollera eleverna via målen 

som ska uppnås. Detta menar Burnard och Canter sätter människan i rörelse, att här påverkar 

läraren eleverna att prestera. 

7.4.3.2. Inre förhållande; inre behov sätter människan i rörelse

En bra ledare trycker inte ner någon tycker Lärare 1, det har hon sett att man gör och det är 

inte bra. Det är viktigt att se alla elever, ta dem i handen varje morgon och se dem i ögonen, 

det gör hon varenda morgon. Det kan vara så att man inte hinner se, titta eller hjälpa alla, då 

har hon i alla fall gjort det på morgonen. Hon känner att man inte hinner med det med varje 

elev i alla dagar. Glassers fem grundläggande behov avgör människans beteende, dessa är 

överlevnad, kärlek, makt, nöje och tillhörighet (Stensmo 2000: 232- 233). Om eleverna blir 

sedda och uppskattade istället för att tryckas ner, känner de kärlek och nöje samt också 

tillhörighet, detta kan resultera i att de troligtvis motiveras mer än om de inte skulle känna så.
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7.4.4. Gruppering

Lärare 4 jobbar mycket med gruppering t.ex. vilka som ska sitta och arbeta tillsammans. De 

andra tre intervjuade lärarna pratade inte om gruppering i klassrummet. Kan det vara så att det 

inte betraktas höra till lärarens ledarskap? Gordon menar att man måste hitta en balans mellan 

arbete i helklass, arbete i små grupper och enskilt arbete. Mycket arbete i helklass är 

uttråkande. Kounin menar att det är bra om läraren grupperar klassen i undergrupper som 

arbetar med ett gemensamt tema. Glasser och Gordon framhåller också samarbete i 

klassrummet (Stensmo 2000: 232- 233). Lärare 4 arbetar i viss grad såsom dessa ledarstilar 

framhåller, vilket är viktigt i klassrummet. 

7.4.5. Planering

7.4.5.1. Preaktiv planering

Preaktiv planering behandlas i fem av Stensmos ledarstilar, det går ut på att man planerar 

först för att sedan agera. Lärare 2 sade att det är viktigt att vara väl planerad till lektionerna, 

dvs. preaktiv planering menade hon. Hon eftersträvar att kunna arbeta ytterligare med att vara 

tydlig för att när hon är otydlig förstår inte barnen helt. Därför är det viktigt att vara väl 

planerad menar hon. Gruppen fungerar mycket bättre när de vet vad de ska göra.

7.4.5.2. Interaktiv planering

Kounin är ett undantag som tar upp interaktiv planering, vilket innebär att man fattar beslut 

medan man planerar (Stensmo 2000: 235-236). Lärare 1 och 4 talade om att ta tag i det som

händer direkt, då måste man agera, fatta beslut och omplanera. Det är betydelsefullt att ta tag i 

omständigheter som händer omedelbart, tycker lärare 1. Är det någon konflikt är det viktigt 

att man tar det direkt och inte säger ”vi tar det sen”. Lärare 4 tycker också att det är viktigt att 

man tar tag i saker som händer direkt och inte låter det falla bort bara för att man känner att 

man inte har tid. Här är det mest lämpligast att använda sig av, som Kounin gör, interaktiv 

planering, då man fattar beslut medan man planerar. Detta är viktigt för att man ska försöka 

anpassa planeringen och verksamheten till eleverna, särskilt om de inte är med i planeringen

för övrigt. Om en konflikt dyker upp spontant är det viktigt att man inte låter det vara, såsom 

vissa lärare sade, man måste respektera att det är det nödvändigaste för eleverna just för den 

stunden, därför måste tid sättas för det. Självklart kan det heller inte vara fel att vara väl

förberedd till lektioner, men vid konflikter bl.a. är det viktigt att man är flexibel och inte 

tänker ”jag har planerat detta, därför måste vi göra det nu”.
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8. Slutsatser och sammanfattning 

I detta kapitel kommer jag att summera det jag har kommit fram till, med hänsyn till syftet och 

frågeställningarna. Jag kommer även att diskutera och granska undersökningen, samt ge 

förslag på vidare forskning inom området. 

8.1. Ledarskap 

Ledarskap som begrepp kan uppfattas på olika sätt, men i denna studie ska ledarskap förstås 

som det benämns på engelska: classroom management. Vad läraren ska göra för att hantera, 

sköta, leda eller styra verksamheten. Enligt styrdokumenten och bl.a. Dewey och Dreikurs 

bedöms att eleverna måste uppfostras demokratiskt. Men alla individer och lärare är olika 

samt att alla har sin personliga ledarstil. Därför är det viktigt att uppmärksamma och 

reflektera över sitt ledarskap som påverkar eleverna. Detta är framförallt viktigt då det inte 

ges någon vidare skolning av ledarskap i Sveriges lärarutbildningar. Många lärare kan känna 

sig osäkra och otrygga i sitt sätt att undervisa, man vet inte om man gör något destruktivt som 

påverkar eleverna mer än man anar. En ledare i klassrummet fattar många beslut varje dag 

utan att oftast tänka på det. Läraren måste därför vara medveten om sitt ledarskap samt dess

påverkan på eleverna anser jag.

8.2. Ledarstilar i klassrummet

De flesta av ledarstilarna som har introducerats har inslag som jag kan hålla med om, de har 

beståndsdelar som kan vara bra att undersöka i praktiken. En slutsats är att en ledare kan ha 

olika inslag av olika ledarstilar. Alla ledarstilar kan ha för- och nackdelar, därför är det viktigt 

att man skapar sin egen ledarstil utifrån det man tycker är bra för eleverna. Ett 

situationsanpassat ledarskap framhåller Stemsmo, ett varierat ledarskap där man väljer olika 

strategier för att leda är en nödvändighet (Stensmo 2008: 243). De intervjuade lärarna kanske 

själva kände att deras ledarstil lutade åt ex. ett auktoritärt ledarskap, men som jag i analysen 

kunde visa på hade dessa lärare olika inslag av Stensmos sex ledarstilar. Från ett auktoritärt 

till ett låt-gå ledarskap kunde dessa lärare visa att de hade inslag av. Slutsatser som jag kan 

sammanfatta är att lärare 1 inte funderar mycket på sin ledarstil och på hur hon egentligen gör, 

men hon tycker att det är mest likt ett demokratiskt ledarskap. Lärare 2 berättade att hon kan 

vara en auktoritär ledare när det behövs, och att hennes ledarstil är den hon är som person, 

hon har sålunda inte valt det sade hon. Utifrån vad lärare 3 framfört kan jag dra slutsatsen av 

att hon är en blandning av både demokratisk och auktoritär ledare, hon tror att man måste ha 
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en blandad ledarstil. Lärare 4 framlade att hennes ledarstil kan vara både demokratisk och 

auktoritär, men hon är tveksam. Hon tror att hon är en blandning av olika stilar, men hon har 

dock inte valt någon ledarstil medvetet. Utifrån detta kan man se att de flesta av dessa lärare 

inte arbetar medvetet med sitt ledarskap och en större medvetenhet hos lärarna eftertraktade 

jag. En trolig anledning till varför det är så är att ledarskap inte har en stor plats inom 

lärarutbildningarna, vilket gör att man kan känna sig osäker eller att man överhuvudtaget inte 

tänker på det. En konklusion kan alltså dras utifrån intervjusvaren att lärarna inte arbetar 

medvetet med sitt ledarskap i klassrummet. De arbetar säkerligen på ett bra sätt förmodar jag, 

men inga ord sätts på det, vilket kan försvåra processen att arbeta mot att förbättra sitt 

ledarskap. Om man arbetar medvetet och reflekterar över sitt ledarskap kan det fungera bättre. 

Det är viktigt att man känner till att man är en ledare med betydande påverkan på eleverna. 

Om man inte vet vilken betydelse man har kan det bli svårt att förverkliga sin uppgift, därför 

är det viktigt att arbeta medvetet anser jag. 

8.3. Blandning av olika ledarstilar

Forskning visar, som man kan läsa tidigare i denna undersökning, att en blandning av olika 

ledarstilar är mest förekommande i verkliga livet samt att de auktoritärt ledda grupperna 

producerade störst kvantitet medan de demokratiskt ledda hade bäst kvalité på arbetet. I de 

demokratiska grupperna var trivseln och stämningen bäst. Detta stämmer antagligen bra i 

reella livet. Men så måste fallet inte alltid vara för att resultatet kanske hade sett annorlunda ut 

om man undersökt en blandad ledarstil med inslag av båda stilarna. Jag förmodar att det hade 

resulterat bra för att barnen behöver en blandning av stilar för att möta och ta till sig olika 

perspektiv och förhållningssätt. Om en ledare endast är auktoritär kan eleverna få en 

uppfattning om att detta är det enda och bästa sättet att vara på. Man måste visa på alternativ 

för barnen för att de därigenom ska få välja vilken stil de vill använda sig av när de blir äldre. 

Då har de också fått erfarenhet av olika stilar som de kan ta med sig. Jag tror att ledaren har 

stor påverkan på eleverna som eleverna kan minnas hela livet, och som de dessutom kan 

imitera när de blir äldre. Äldre individer kan ha förutvarande ledare som förebilder, vilket gör 

att rådande ledare har stor betydelse. Det kan finnas en risk dock med att variera och ha en 

alltför blandad ledarstil förmodar jag. Jag menar då att man kan ha ett alltför stort gap mellan 

ledarstilarna, utan att hålla en mjuk övergång. Det jag syftar på är att man t.ex. inte bör vara 

alltför auktoritär en dag och nästa dag alltför demokratisk, det kan göra barnen konfunderade 

tror jag och de kanske inte vet vad som riktigt gäller. Det kan däremot vara bra om man är lite 

mitt emellan för att variera och ha olika ledarstilar beroende på situation och grupp. Stensmo 
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skriver om att forskning visar att det är viktigt med ett situationsanpassat ledarskap, ett 

ledarskap där man varierar olika strategier för att leda (Stensmo 2008: 243). Detta tror jag 

också personligen skulle fungera bra i praktiken, men problemet här kan bli att man inte vet 

riktigt hur det egna ledarskapet är egentligen. Wennberg och Norberg (2004: 162) säger även 

de att ledarskapet inte kan betraktas som statiskt och som ett fast beteende, en ledare har inte 

ett ledarskap en gång för alla. Ledarens uppdrag är att anpassa sitt ledarskap till gruppens 

mognad och förutsättningar, menar de.

8.4. Elevernas delaktighet i planering och utvärdering

Jag kan dra en annan slutsats utifrån de intervjuade lärarnas svar om att de verkar tveksamma 

till om eleverna kan vara med i planering och utvärdering i praktiken, såsom det står i 

läroplanen att man ska. Ingen av de fyra intervjuade hade eleverna med i planering och 

utvärdering direkt, men indirekt utgår de från barnen och planerar med eleverna i fokus. Det 

förefaller troligt att man måste utgå från eleverna och deras intressen, annars kan det vara 

meningslöst om eleverna inte blir motiverade till undervisningen som bedrivs. En anledning 

till varför man inte har eleverna med i planering och utvärdering kan vara att lärarna känner 

att det är tidsbrist. 

8.5. Kritisk granskning av undersökningen 

I denna undersökning har jag använt mig av Stensmo i praktiskt taget hela undersökningen. 

Det finns både för- och nackdelar med detta. En nackdel är att jag mest använt mig av 

Stensmos tolkningar av andra ledarstilar, och inte av primärkällor. Ett undantag är Glassers 

bok som jag har läst och jämfört med vad Stensmo säger gällande honom. Det kan dock bli fel 

även här för att hans bok är en översättning från engelskan. Varför det har blivit så är pga. 

tidsbrist och dessutom kan det bli komplicerat att själv gå till upphovsmännens böcker. Det tar 

för lång tid att sammanfatta så många olika böcker, som dessutom bör vara på engelska. 

Fördelen däremot är att jag kunnat ta del av många olika teorier ytligt i denna undersökning. 

Om man däremot vill gå in mer på djupet kan det vara skickligast att gå till primärkällan, 

vilket jag anser inte behövdes till denna undersökning. Jag har dessutom använt mig av sex 

olika ledarstilar, här skulle man kunna begränsa sig och inte ta med så många. Anledningen 

till varför jag gjorde det var för att jag vill visa på alternativ och tydliggöra att det finns 

väldigt många olika ledarstilar, det finns inte bara en stil som är den bästa och rätta.
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Vissa frågor kan vara känsliga och obehagliga för vissa människor. Detta kunde jag känna av 

under intervjuernas gång. Vissa vill kanske inte uttala sig om att de har inslag av ett 

auktoritärt ledarskap, vilket kan ha resulterat i oärliga svar. En annan möjlig felkälla i mitt 

resultat är att de fyra intervjuade lärarna möjligtvis tolkade begreppet auktoritärt ledarskap på 

olika sätt. Jag misstänker att det kan ha skett en sammanblandning mellan ett auktoritärt 

ledarskap och en ledare med auktoritet. Detta misstänktes i efterhand när resultatet var 

färdigställt, då insåg jag att det möjligtvis går att tolka dessa begrepp på olika sätt. En 

auktoritär ledare kan oftast tolkas som ett hårt ord och associeras med synonymerna 

odemokratisk, diktatorisk och befallande bl.a. En auktoritär ledare kan för mig förknippas 

med en ledare som inte tar hänsyn till andra. En ledare som har auktoritet däremot kan ses 

som en ledare som har makt, sakkunskap och myndighet. I detta arbete syftade jag på en 

auktoritär ledare när jag sammanställde min intervjuguide, och hade en hypotes om att alla 

lärare skulle ha ett demokratiskt förhållningssätt. Hur intervjupersonerna tolkade detta 

begrepp är svårt att avgöra i efterhand och därmed svårt att veta om min hypotes stämde. 

Lärare 3 sade att en auktoritär ledare är ett hårt ord för en ledare som vill ha struktur. Här kan 

hon möjligtvis sökt ett annat begrepp; ledare med auktoritet? Auktoritär ledare förknippas 

med något destruktivt beroende på hur man ser på begreppet, men så måste fallet inte vara för 

att jag nog skulle kalla det för en ledare med auktoritet istället, vilket mildrar förhållandet. 

Detta är viktigt eftersom tydligare regler och mer ordning är bra för att eleverna ska få ro i 

klassrummet. En demokratisk ledare skulle kunna ha de inslagen också självklart, ha struktur 

och mer ordning. En ledare med auktoritet som har demokratiska inslag och respekt för 

eleverna kan sammanfattningsvis vara ett bra förhållningssätt som ledare. Ludvigsson (2009: 

23) skriver att i lärarrollen måste man ha auktoritet och kontroll. Hon menar också att kritik 

har uppkommit mot teorier som betonar auktoritet och hot om bestraffning där ledare 

kontrollerar beteenden för att alla ska nå målen (Ludvigsson 2009: 34). Ohlson (2007: 217) 

menar även hon att en ledare bör visa auktoritet när det behövs. Glasser däremot (en av 

Stensmos ledarstilar) menar att en lärare med kvalitet handleder alltid, han eller hon är aldrig 

auktoritär, samarbete betonas istället för kontroll (Glasser 1996: 16). Som man kan se 

diskuterar dessa författare både auktoritet och auktoritär. De två första säger att läraren bör 

visa auktoritet, medan den sistnämnda säger att en ledare aldrig ska vara auktoritär. Även här 

tror jag att det är en skillnad på begreppen och att en auktoritär ledare oftast förknippas som 

negativt, vilket också kan ha uppfattats av de intervjuade lärarna i denna undersökning. En

fortsatt forskning inom området kan vara hur dessa begrepp uppfattas av verksamma lärare. 

Många lärare kanske döljer att de använder sig av ett ”auktoritärt” ledarskap för att det är 
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negativt laddat. Finns det en annan mildare motsvarighet? Skulle detta då kunna vara en 

ledare med auktoritet?

8.6. Förslag på fortsatt forskning inom området

Ett annat förslag på vidare forskning är att fördjupa sig inom ett fåtal ledarstilar och inte sex 

stycken som i detta arbete. Detta medför att man kan gå in mer på djupet och få en bättre 

förståelse samt beröra alla ledarstilar, vilket kanske inte gjordes här fullt ut. Detta gjorde inte 

jag för att jag använde mig av det som var relevant för mitt resultat. Under arbetets gång har 

frågor väckts som jag tycker är intressant att fördjupa sig inom; är det viktigt att vara 

medveten om sitt ledarskap, eller är det tillräckligt att man vet om att det jag gör är bra? Är 

Stensmos fem dimensioner en ledares arbetsuppgifter, eller finns det andra eller fler? Vilken 

ledarstil använder verksamma lärare sig mest av? Här kan en enkätundersökning vara till stor 

hjälp för att nå så många lärare som möjligt. Varför sätts inte mer fokus inom 

lärarutbildningarna på ledarskap, av den orsaken att det har en stor betydelse? Här kan man gå 

steget längre och komma fram till ett resultat genom att intervjua ansvariga inom 

lärarutbildningarna i Sverige. 
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10. Bilaga 1

Nedan kan man få ta del av de intervjufrågor som respondenterna fick svara på.

10.1. Intervjuguide

1. Berätta kort om dig själv (Kön, ålder, utbildning, hur länge du arbetat inom skolan)

2. Har du någon utbildning i ledarskap? 

3. Hur vill du beskriva din ledarstil?

4. Varför har du valt denna ledarstil? Är det ett medvetet val?

5. Skulle du vilja ändra på något i din ledarstil? Vad?

6. Vad är din starka respektive svaga sida som ledare?

7. Vilken betydelse har lärarens ledarskap i klassrummet?

8. Vad är ett bra ledarskap för dig och vilka kompetenser ska man ha som ledare?

9. Finns det nackdelar med att vara en ledare i klassrummet? Motivera!

10. Har eleverna något inflytande på undervisningen? Är de med i planering och utvärdering 

av undervisningen?

11. Har du något att tillägga?


