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Abstract  

By: Claudia Demir, Autumn term 2010. Leadership and Leadership Styles in the Classroom- 

an interview study from a teacher’s point of view. Bachelor Thesis 15credits. Teacher’s 

Education, Södertörn University College. 

Supervisor: Lisbeth Stedt   

The purpose with this examine was to study the teachers perception of leadership in the 

classroom and also how they experience the conditions of this. The method used was 

qualitative, and builds on a total of six interviews. Stensmos five leadership tasks in the 

classroom that constitute leadership context have provided the theoretical basis of this study. 

The leadership tasks have therefore been used as theoretical tools in this study to analyze the 

teachers’ reasoning about their own leadership style. In general, results showed that the 

teachers talk about dissimilar qualities within different kinds of leadership tasks which results 

in different consequences and effects on the pupils, the teaching and on the teacher leadership 

in the classroom. The study also shows that some teachers reason about leadership styles in a 

way that I would like to call autocratic situational leadership and democratic situational 

leadership. The concept is based on the finding that teachers who advocate the application of 

an autocratic leadership style express the standpoint that it is the circumstances and the 

situation in the classroom that demands this kind of leadership style. This is the reason why 

teachers interpret the autocratic leadership style as an application of a situation related 

leadership. The teachers that articulate a democratic approach also express the necessity to 

adapt their leadership style to the level of the pupils and thereby the teachers interpret the 

democratic leadership style to be situational leadership as well. 

 

Keywords: Leadership, leadership styles, situational leadership, control, motivation, 

grouping, individualisation, planning.  

 

Nyckelord: Ledarskap, ledarstil, situationsanpassat ledarskap, kontroll, motivation, 

gruppering, individualisering, planering.  
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1. Bakgrund 

Inom kort är min tre och ett halvt år långa utbildning till lärare till ända. Under dessa år som 

har gått har jag både utvecklat didaktiska kunskaper såväl som ämneskunskaper.  Men som 

blivande pedagog är det betydelsefullt att fördjupa sina pedagogiska kunskaper och reflektera 

över vad det egentligen innebär att vara ledare i klassrummet. Vi vet alla att klassrummet 

kräver ramar, strukturer och ledarskap för att fungera. Ledarskap är ett aktuellt ämne och det 

förs mycket diskussioner i samhället om lärare som ledare i klassrummet. Samhället är i en 

ständig förändring och man tänker att skolan bör spegla denna förändrig. 

Samhällsförändringen öppnar upp för nya möjligheter men ställer också nya krav på ledare.  

Forskare, politiker och styrdokument diskuterar alla sin syn på ledarskap. 

 

Forskaren Stensmo gör en distinktion mellan ett uppgiftsorienterat och elevorienterat 

ledarskap, där det förstnämnda handlar om lärarkontroll och det sistnämnda handlar om 

elevkontroll. Stensmo menar att den nya lärarrollen baseras på principen att eleverna ska 

utveckla självkontroll och eget ansvar för sitt lärande (Stensmo 2000: 8, 12-13). I kontrast till 

Stensmo, anser utbildningsministern Jan Björklund, enligt en artikel (Thulin, 2010), att det 

behövs en mer lärarledd katederundervisning. Björklund menar att valet av en pedagogisk 

metod är en fråga som rör läraren men argumentet för en mer lärarledd katederundervisning är 

att ett individuellt kunskapsinhämtande är mycket problematiskt och svårt för svaga elever. 

Den faktiska innebörden av katederundervisning är att läraren står framför eleverna och 

undervisar. Björklund menar att lärarens muntliga berättande för eleverna har idag blivit 

tabubelagt. Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att vår utbildningsminister Björklund 

förespråkar en mer, lärarledd och uppgiftsorienterat katederundervisning, medan läroplanen 

Lpo94, som är det basala dokumentet för den obligatoriska grundskolan att följa, förespråkar 

ett demokratiskt och elevorienterat ledarskap. Eleverna bör ta större och större ansvar för det 

egna arbetet och ha ett påtaglig inverkan på undervisningens utformning (Lpo94: 5, 13-14). 

Det som blir tydligt här är att läroplanen frångår det uppgiftsorienterade ledarskapet och 

betonar istället ett elevorienterat ledarskap. Lärarnas ledarskap är alltså en stor fråga hos 

media, politiker och inte minst i relation till våra lärarutbildningar i Sverige. Jag vill med 

denna uppsats veta mer om hur lärarna själva tänker kring ledarskapet i klassrummet eftersom 

det är lärarna som utför detta ledarskap.  
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Stensmo definierar lärarnas ledarskap utifrån fem ledaruppgifter som ingår i ledarskapets 

kontext. Dessa ledaruppgifter är planering, kontroll, motivation, gruppering och 

individualisering. Utifrån Stensmos definition av de fem ledaruppgifterna som ingår i 

ledarskapet vill jag veta hur lärarna själva upplever och tänker kring dessa ledaruppgifter, hur 

de agerar, hanterar och hur de förstår ledaruppgifterna. Lärarnas egna perspektiv, hur lärare 

själva egentligen tänker kring deras sätt att leda undervisningen är viktigt för att förstå vad 

som egentligen händer i praktiken, och hur lärarna handskas dessa ledaruppgifter, som utgör 

ledarskapet, ute i skolorna. Lärarnas ledarskap är ett ämne som ständigt diskuteras och skrivs 

om och som ledare i klassrummet förväntas man leva upp till olika förväntningar. Därför vill 

jag i denna uppsats fokusera på lärarna själva, vad lärarna har för ledarstil och hur lärarna 

själva ser på och resonerar kring sin ledarstil utifrån de fem ledaruppgifterna som ringar in 

ledarskapet i klassrummet.  
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 1.2 Syftebeskrivning och frågeställning: 

Syftet med denna uppsats är att studera lärares uppfattningar om ledarskapet i klassrummet 

samt hur de uppfattar villkoren för detta. Genom att intervjua sex lärare avser jag att få 

tillgång till lärarnas perspektiv. Detta sker utifrån Stensmos definition av vad en lärares 

ledarskap innebär. Därmed ställs följande forskningsfråga:  

 

 Hur arbetar lärare med - och resonerar kring de fem ledaruppgifterna, planering, 

kontroll, motivation, gruppering, individualisering, i klassrummet? 
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2. Tidigare forskning 

Många vetenskapliga uttryck har gjorts kring ledarskap och ledarstilar. I boken Grupp 

psykologi (2007) behandlar Svedberg gruppdynamiker i fråga om organisationer och 

ledarskap. Svedberg lyfter fram interaktionen som uppstår i relationen mellan ledarna, de som 

styr och de styrda. Svedberg framhåller en situationsanpassad ledarstil, han betonar att det inte 

finns en bästa ledarstil utan att det handlar om att anpassa ledarstilen till situationen och till 

gruppen i klassrummet. Ledarstilen ska varieras beroende på elevernas nivå på utveckling och 

progress i klassrummet. Detta innebär alltså att man inte väljer en enda stil i klassrummet utan 

man varierar stilen beroende på elevernas utveckling i klassrum. Svedberg skriver att den 

mest lämpliga ledarstilen beror på situationen. För att kunna felfritt bedöma situationen är 

villkoret för ledaren att vara lyhörd och kunna avläsa gruppens utvecklingsnivå och därefter 

anpassa sin ledarstil, detta genom lagom grad av relations- respektive uppgiftsorientering. 

Med hög grad av relationsorienterat ledarskap menas att ledaren prioriterar förhållandet till 

sina elever, eleven sätts i fokus och undervisningen individanpassas. Hög grad av 

uppgiftsorienterat ledarskap innebär att ledaren vill undervisa ostört i ämnet, och ämnet sätts 

här i fokus (Svedberg 2007: 322-325). 

Hersey och Blanchard (Svedberg 2007) är kända representanter för sin teori om 

situationsanpassat ledarskap. De beskriver det situationsanpassade ledarskapet utifrån en 

utvecklingskurva med fyra stadier som utmärker gruppens utvecklingsnivå för en viss uppgift. 

Målet är att eleverna ska bli helt självständiga. När utvecklingsnivån förändras behöver 

ledarstilen också ändras. I första stadiet handlar det om att kunskapen om den specifika 

uppgiften är väldigt låg, men eleverna är intresserade och vill lära sig. Därför menar Hersey 

och Blanchard att det mest lämpliga i det första stadiet är en instruerande ledarstil med hög 

uppgiftsorientering och låg elevorientering. Ledaren ska alltså ge tydliga instruktioner och 

bedöma elevernas resultat. I det andra stadiet blir eleven/gruppen mer verklighetsanpassad 

och hamnar i en nedgångsperiod och uppgiften känns svårare än förväntat. Gruppens 

kompetens har ökat men inte särskilt mycket och intresset har på grund av tvivel minskat. Nu 

behövs en ledare som ger mycket instruktioner och stöd och som hjälper till med 

problemlösning och visar på alternativ. I det tredje stadiet har kompetensen ökat och behovet 

av instruktioner har minskat. Gruppen behöver fortfarande stöd men ledaren bör successivt ge 

mer och mer ansvar för arbetet till gruppen. I det fjärde stadiet har gruppen blivit nästan helt 

självständiga, de är engagerade och litar på sin förmåga. Ledaren bör inta en låg profil genom 

att visa tillgänglighet och tillit. Hersey och Blanchards menar att denna modell leder till att 
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ledaren hjälper gruppen att utvecklas genom de fyra stadierna för att slutligen bli helt 

självständiga (Svedberg 2007: 322-325).  

 

I boken Det pedagogiska ledarskapet (2000) analyserar Maltén samspelet mellan ledarskap 

och människosyn, ledarskap och makt samt ledarskap och organisation. Även Maltén 

framhåller och rekommenderar ett situationsanpassat ledarskap. Han menar att detta ledarskap 

handlar om att man utövar det ledarskap som situationen kräver. Maltén menar att i det 

situationsanpassade ledarskapet ska man ta hänsyn till elevernas behov och svaret på vilka 

strategier som är bäst beror helt och hållet på omständigheterna och situationen i 

klassrummet. Valet av ledarstil, menar Maltén, är mest intressant till gruppmedlemmarnas 

mognad som är beroende av motivation och skicklighet (Maltén 2000: 73). Både Svedberg 

och Maltén menar alltså att lärare inte kan välja en enda ledarstil utan ledarstilen måste 

anpassas till situationen i klassrummet.   

 

Ann Ludvigsson har i sin avhandling Samproducerat ledarskap (2009) skrivit om ledarskap i 

skolan. Ludvigssons perspektiv är hur ledarskapet formas i och av samspelet mellan 

skolledare och lärare i det vardagliga arbetet. Hur skolledare och lärare ser på varandra, hur de 

förstår och påverkar varandra i det vardagliga arbetet samt vilken betydelse 

skolsammanhanget har för samspelet. Ludvigsson har studerat tre kommunala skolor, F-6 

skolor, just för att få en variation av ledarskapet i skolor med liknande premisser och kommit 

fram till att ledarskapet är något som skolledare och lärare ovillkorligen formar tillsammans. 

Med tanke på detta resonemang bör det sannolikt vara likadant i klassrummet, elev- lärare 

interaktion kan vara det som formar ledarskapet. 

 

En annan avhandling som präglar ämnet ledarskap är skriven av Pär Engström Samtal och 

ledarskap – en studie av medarbetarsamtal i grundskolan (2005). Genom termen ledarskap 

försöker Engström förstå relationen mellan chef/rektor och medarbetare/lärare. I studien ingår 

tolv samtal utspridda på sju skolor i fem kommuner. Studiens syfte var att genom 

medarbetarsamtal öka både den teoretiska och empiriska insikten om rektors ledarskap i 

skolverksamheten och samarbetets innebörd för detta ledarskap men också att öka insikten om 

institutionella samtal i allmänhet. Ännu ett syfte med studien var att genom samtal och 
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ledarskap samt tidigare forskning om medarbetarsamtal bidra med teoriutveckling av 

medarbetarsamtal. Ett resultat med avhandlingen är att rektorn ser personalens dialoger som 

en möjlighet till att bygga upp en tro i lärarna och även som ett sätt att få information om de 

enskilda lärarna men också om skolaktiviteterna.  

 

Forskaren Stensmo har länge forskat om lärare och ledarstilar i klassrummet. I sin bok 

Ledarstilar i klassrummet (2000) lyfter Stensmo fram tre olika ledarstilar som en lärare kan 

ha och som är användbara i klassrummet, dessa är autokratiskt ledarstil, tillåtande ledarstil 

och demokratiskt ledarstil. Inom den autokratiska ledarstilen är läraren den som leder och 

organiserar skolverksamheten efter sina egna villkor. Denna ledarstil handlar om att läraren 

beslutar själv vad som anses vara acceptabel klassrumsbeteende och själv beslutar regler samt 

fastställer konsekvenser vid regelbrott. Eleverna får enligt den autokratiska ledarstilen inte 

vara med och påverka verksamheten i klassrummet. Den autokratiska läraren anser sig vara 

ansvarig att fostra eleverna till lydnad och till ett gott klassrumsuppförande. Denna ledarstil 

baserar på att läraren ska kontrollera och inneha makt i klassrummet samt att läraren är den 

som alltid vet bäst. Inom denna ledarstil kan eleverna uppfatta läraren som sträng vilket i sin 

tur kan leda till att eleverna upplever rädsla och känna sig upproriska. I den tillåtande 

ledarstilen lämnar läraren ansvaret till eleverna att själva forma klassrumsverksamheten på 

sina egna villkor. Det som utmärker denna ledarstil är otydliga förväntningar om goda 

klassrumsbeteende, skiftande regler och otydliga konsekvenser. Denna ledarstil ger ingen 

chans till eleverna att lära sig livets realiteter, då samhället ställer krav på att man ska följa 

vissa regler och ta konsekvenser för vissa regelbrott. Den tillåtande ledarstilen leder alltså till 

att göra eleverna förvirrade och tro på att de kan göra vad de vill samtidigt som de från annat 

håll får anvisningar om att detta inte är acceptabelt. Eleverna kan på så sätt få dubbla budskap 

om samhället. Den demokratiska läraren är den som vägleder eleverna genom att tillsammans 

med eleverna besluta om godtagbara klassrumsbeteende, skapa regler och bestämma 

konsekvenser för regelföljsamhet samt regelbrott. Ledarstilen grundas på uppfattningar om att 

elever vill ha klara och distinkta förväntningar på acceptabla och oacceptabla 

klassrumsbeteende samt strävar efter tydliga regler och är beredda att ansvara för 

konsekvenser av regelbrott. Utifrån den demokratiska ledarstilen lär sig eleverna 

självdisciplin och socialt ansvarstagande, skickligheter och förmågor som är betydelsefulla för 

deras framtida liv som vuxna medborgare (Stensmo 2000: 121-122). 
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Stensmo menar att forskningen har under de senare åren koncentrerat sig på hur lärare 

fungerar som ledare i skola och klassrum. Man talar ofta om lärarens ansvar att leda lärandet 

och undervisningen. Stensmo redogör för forskning som har gjorts bland olika lärarnas 

ledarstil. Stensmo skriver att lärare behöver tre olika kompetenser för att genomföra sitt arbete 

i skola och klassrum. Dessa kompetenser är ämneskompetens, didaktisk kompetens och 

ledarkompetens. Ämneskompetensen handlar om att läraren har en akademisk kunskap om 

och kompetens i de ämnen som läraren undervisar i. Didaktisk kompetens går ut på att läraren 

har insikt om och kompetens i skolundervisningens struktur och innehåll. Ledarkompetensen 

innebär att läraren måste ha insikt om och kompetens i att leda och ordna arbetet i 

klassrummet och även i andra pedagogiska rum. Lärarens ledarskap i klassrummet menar 

Stensmo handlar om att leda och ordna skolklassen, hantera frågor om disciplin, ordning och 

elevomsorg, gruppera eleverna inför olika skoluppgifter, samt individualisera elevers lärande 

och arbete. Detta ledarskap innehåller fem olika ledaruppgifter: planering, kontroll, 

motivation, gruppering och individualisering (Stensmo 2000: 7-9). Dessa ledaruppgifter 

definieras i teorianknytningen och är utgångspunkten för att uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Stensmo behandlar i sin studie sex olika ledarstilar genom att gruppera dessa längst en linje, i 

ena änden finner man ledarstilar som grundas på att läraren har kontrollen, uppgiftsorienterad 

ledarskap och i andra änden handlar det om ledarstilar som ger möjlighet till att eleven har 

självkontroll, elevorienterad ledarskap (Stensmo 2000: 16-17). Dessa ledarstilar kommer att 

tas upp i teorianknytningen utifrån en uppgifts- och elevorienterat ledarskap. Ledarstilarna 

namnges efter sina grundare: Burnard, Canter, Kounin, Dreikurs, Glasser och Gordon. 

 

Tidigare forskningar som nämnts ovan behandlar ledarskap på olika sätt, och visar på olika 

dimensioner av ledarskap i skola och klassrum. I denna uppsats är det lärarnas egen syn kring 

ledarskap i klassrummet som står i fokus. 
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3. Teorianknytning och begreppsbildning 

Socialpsykologi är drygt en hundraåring vetenskap om individen och dess samspel med 

omgivningen. Stensmo skriver att i socialpsykologisk ledarskapsforskning skiljer man mellan 

elevorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap (Stensmo 2000: 12). Även Svedberg berör de 

två perspektiven på ledarskap när han talar om kunskap som produkt och kunskap som 

process. I det förstnämnda utgår man från att kunskapen är teoretisk och ska förmedlas genom 

experter/lärare och i det sistnämnda utgår man från att kunskapen är emotionell och utvecklas 

genom den aktiva individen (Svedberg 2007: 14, 377). Teorier som denna uppsats utgår ifrån 

är socialpsykologiska teorier där man behandlar hur man verkar som ledare i klassrummet.  

 

3.1 Ledarskap 

Stensmo skriver i sin bok om lärare som ledare i skola och klassrum, Stensmo menar att man 

ofta talar om lärarens uppdrag är att leda lärandet och undervisningen. I klassrummet innebär 

ledarskap att leda och organisera skolklassen där man tar hänsyn och hanterar frågor om 

disciplin och elevomsorg, att grupperna elever för olika arbetsuppgifter och individualisera 

dess arbete och lärande (Stensmo 2000: 7-9). Beteckningen ledarskap används genomgående i 

uppsatsen och refererar till ovanstående förklaring, lärare som leder och organiserar 

undervisning i klassrummet. 

 

3.2 Stensmos fem ledaruppgifter 

Stensmo beskriver fem ledaruppgifter som ingår i ledarskapets kontext och menar att 

ledarskapet i klassrummet består av de fem ledaruppgifterna vilka överlappar varandra. Han 

menar att det som skiljer ledarstilar åt, är kravet på kontroll i klassrummet. Hur fördelningen 

av ansvaret i klassrummet ser ut beror på om läraren använder ett uppgiftsorienterat eller ett 

elevorienterat ledarskap (Stensmo 2000: 8-12). Stensmos fem ledaruppgifter som ingår i 

ledarskapets kontext utgör uppsatsens teoretiska verktyg. Jag har alltså valt att använda de 

fem ledaruppgifterna för att uppfylla uppsatsens syfte. Tanken är att se hur lärarna arbetar och 

resonerar kring de fem definierade ledaruppgifterna som utgör ledarskapets kontext. Även 

min intervjuguide har präglats av de fem ledaruppgifterna. Stensmos teorier om ledarstilar 

kommer alltså att användas för att analysera det empiriska materialet i min uppsats och för att 

tydligt framhålla hur de fem ledaruppgifterna överlappar och hur de ingår i ledarskapets 

kontext har nedanstående teoretiska modell används av Stensmo. I redogörelsen av de fem 
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ledaruppgifterna beskrivs även hur respektive arbetsuppgift framträder i en uppgiftsorienterat 

och elevorienterat ledarskap.  

 

 

Figur 1.1 Ledaruppgifter i klassrummet från ”Ledarstilar i klassrummet” av C. Stensmo 2000, Lund 

 

Kontroll: genom kontroll försäkrar läraren sig om att elevernas klassrumsbeteende stämmer 

överens med de syften och förväntningar som skolan, lärarna, föräldrarna och eleverna själva 

har för arbetet i klassrummet. Kontrollen uttrycks genom regler och rutiner i klassrummet. 

Kontroll ur ett uppgiftsorienterat perspektiv går ut på att läraren bestämmer ordningen i 

klassrummet och ser till att elevernas klassrumsbeteende är lämpligt. Ur ett elevorienterat 

perspektiv förväntas elevernas själva ta ansvar för att deras eget klassrumsbeteende ska vara 

lämpligt. Ordningen i klassrummet är en fråga om elevens självkontroll. 

Motivation: är det som leder eleven mot ett bestämt mål. Mål kan vara att uppnå något eller 

också att undvika något. Eleverna måste förfoga över målen för att de ska uppfattas som 

viktiga. Stensmo förklarar motivation som något interaktivt som uppkommer i samverkan 

mellan individens behov och omgivningens bemötande. Stensmo tar upp yttre och inre 



13 
 

motivation där den förstnämnda yttre – extrinsic, handlar om att arbeta i avsikt att sträva efter 

mål och belöningar och det inre, inre – intrinsic, innebär att det är individers inre behov som 

intresserar och sätter individer i rörelse (Stensmo 2000: 9-11, 232-233). Motivation ur ett 

uppgiftsorienterat synsätt innebär att läraren utgår från att eleverna är i behov av belöningar 

och straffrelaterande motivationssträvanden. Läraren sätter upp mål, motiverar och bedömer 

elevernas arbete. Då eleverna sätter upp egna mål och bedömer sin egen insats handlar det om 

ett elevorienterat ledarskap. 

Gruppering: i skolan finns många olika grupperingar som eleverna ingår i, t ex könsgrupper, 

åldersblandade grupper eller särskilda undervisningsgrupper. Man tittar på vilka sociala 

grupperingar eleverna sorteras under samt hur dessa samarbetar med varandra (Stensmo 2000: 

11). Gruppering utifrån en uppgiftsorienterat syn innebär att läraren är den som själv väljer ut 

uppgifter och sätter ihop gruppkonstellationer. Ur ett elevorienterat synvinkel handlar det om 

att eleverna själva skapar gruppkonstellationer utifrån deras intresse för en särskild 

gruppuppgift. 

Individualisering: är ett centralt tema i läroplaner som handlar om att utgå från varje enskild 

elev, vilket kan betyda en variation av uppgift, arbetsform eller inlärningsmetod (Stensmo 

2000: 11). Undervisning och ledarskap måste individualiseras. Om läraren förhåller sig till 

individualisering ur ett uppgiftsorienterat synsätt kommer denne att utgå från ett 

grupprelaterat perspektiv där eleverna får arbeta med likadana uppgifter oavsett vilken nivå de 

befinner sig i. Ur ett elevorienterat perspektiv ges eleverna möjlighet att arbeta med 

individuellt utformade uppgifter som är anpassade efter elevernas egna kunskapsnivåer.  

Planering: är den uppgiften som sammanhåller de övriga ledaruppgifterna. Det handlar om att 

läraren ska, genom erfarenheter från det förflutna, fatta beslut för det som är viktigt för 

framtiden. Planeringen kan vara preaktiv, interaktiv och postaktiv. Med preaktiv planering 

menas att man först planerar och sedan agerar. Interaktiv planering handlar om beslut medan 

man agerar, att omplanera arbetet i klassrummet medan den pågår. Postaktiv planering är den 

planering man gör efteråt. Planering ur ett uppgiftsorienterat ledarstil innebär att läraren är 

den som tolkar läro- och kursplaner och fattar själv beslut. Läraren planerar med hela klassen 

i fokus. Ur ett elevorienterat ledarstil planerar läraren utifrån den enskilda eleven i fokus och 

tolkar tillsammans med eleverna läro- och kursplaner (Stensmo 2000: 9-13, 235). 
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3.3 Uppgiftsorienterat ledarskap 

Burnard, Canter och Kounin 

I dessa tre ledarstilar är lärarkontroll centralt. Burnards ledarstil grundas på behavioristen 

Skinners beteendemodifikation som handlar om att inlärning förklaras som en 

beteendeförändring genom övningar och erfarenheter. Kontroll handlar här om att läraren 

försöker påverka elevernas uppförande genom bestraffningar och belöningar så att de ägnar 

tiden i klassrummet till arbete med uppgifterna. Vad gäller motivationen använder man positiv 

och negativ förstärkning. Läraren och gruppen ska samverka om elevbeteenden. När det 

handlar om individualisering så reagerar varje elev olika på bestraffning och belöningar 

därför måste man anpassa dessa så att det passar just den elev det handlar om. Tillämpning av 

beteendemodifikationen i klassrummet behöver en god planering (Stensmo 2000: 20, 52-53).  

Det centrala i Canters ledarstil är lärarkontroll. Läraren är den som leder och har kommandot 

i klassrummet. Läraren formar livet i klassrummet efter sina behov. Detta leder enligt Canters 

till att eleverna får en trygg klassrumsmiljö. Synen på motivationen betonar belöningar och 

positiv förstärkning. För att eleverna ska prestera och uppföra sig väl används positiv 

förstärkning, däremot elimineras inte straff och tillsägningar. Klassen ses som en grupp i syfte 

att skapa bra gruppklimat, läraren använder belöningar gemensamt för hela gruppen. 

Individualisering tas upp i bemärkelsen av individuella disciplinprogram. Planering av 

disciplin och ordning är här lika viktig som planering av undervisningen. På så sätt främjas 

både det intellektuella och det sociala lärandet (Stensmo 2000: 56, 80-82). Inom Kounins 

ledarstil är lärarens medvaro (medvetenhet om olika aktiviteter som samtidigt pågår i 

klassrum), och förmåga till överlappning (att samtidigt hantera olika arbetsuppgifter), 

avgörande för lärarens möjlighet att kontrollera i klassrummet. Motivationen formas då 

uppgiften ges en positiv värde genom lärarens entusiasm och variation av undervisning. 

Kounin menar att ett rutinbetonat verksamhet kan leda till att minska elevernas motivation 

och även leda till att eleverna får en känsla av att ”de inte kommer någonstans”. Gruppfokus 

är här centralt, läraren behandlar hela klassen som en grupp. Vad gäller individualisering 

skiljer Kounin mellan ”en-till-många-relation” och ”en-till-en-relation” och menar att det 

förstnämnda går ut på att hela klassen är aktiv och det sistnämnda uppfattas som 

individualisering då enskilda elever är aktiva och resten åskådar. Läraren ska här vara flexibel 

och lämna sin planering om tillståndet i klassrummet kräver någonting annat (Stensmo 2000: 

101-102, 110-111). 
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3.4 Elevorienterat ledarskap 

Dreikurs, Glasser och Gordon 

I dessa tre ledarstilar är elevkontroll centalt. Inom Dreikurs ledarstil menar man att läraren har 

i de lägre klasserna ansvaret för disciplinen i klassrummet, men detta måste sedan ersättas 

med elevernas självdisciplin. I denna ledarstil framhålls demokrati där man menar att 

självdisciplin är grunden för demokrati. Beslutsfattande i klassrummet sker genom demokrati 

under klassråd. Dreikurs menar att uppmuntran är det som skapar motivationen. Enligt 

Dreikurs gör uppmuntran eleven självständig medan beröm gör eleven beroende av den 

berömmande läraren. Med beröm påpekar läraren att eleven har levt upp till hennes krav. 

Dreikurs syn på gruppering är att man i grupparbeten lär sig av varandra såväl som i ett ämne 

som sociala förmågor. Synen på individualisering handlar om att lärarens förväntningar på 

eleverna måste individualiseras. Planering ska göras för att hålla ordning på den sociala 

verksamheten i klassrummet (Stensmo 2000: 149-151).  

Glasser tolkar kontroll ur två aspekter, kontrollteorin och realitetsterapin. Enligt kontrollteorin 

kan lärare endast påverka eleverna eftersom eleverna själva kan kontrollera sitt uppförande. 

Inom realitetsterapin kan läraren kontrollera och påverka eleverna. I fråga om motivation 

handlar det i realitetsterapin om att motivationen förekommer via de inre motiven, om 

behoven av att älska och bli älskad samt uppleva värdefullhet. Inom kontrollteorin handlar det 

om överlevnad, kärlek men även om makt och frihet. Beträffande gruppering menas här att 

grupparbeten i skolverksamheter utvecklar samarbetsfärdigheter och även ökar elevernas 

arbete i klassrummet. Individualisering sker här genom att eleverna ges möjlighet att arbeta 

med uppgifter som känns viktiga för den individuella individen. Läraren är här en ledare som 

vägvisar den enskilda elevens lärande, snarare än en boss som styr en gemenskap. Planering 

av klassrumsdisciplin är här betydelsefullt (Stensmo 2000: 185-186). Inom Gordons ledarstil 

menar man att läraren inte kan kontrollera eleverna utan istället lära eleverna att kontrollera 

sig själva och sitt klassrumsbeteende. Vad gäller motivationen är självförverkligandemotiv 

den främsta drivkraften. Beträffande gruppering är det här viktigt att skapa en balans mellan 

storgruppsarbete, klassarbete, smågruppsarbete samt individuellt arbete. Att anpassa krav, 

kommunikation och undervisning till den enskilde individens unikhet är viktigt för 

individualiseringen. Viktigt är även att läraren individualiserar sitt sociala umgänge med 

eleverna. För att skapa en god lärande kontext krävs en god planering så att koncentration 

ägnas åt uppgiften (Stensmo 2000: 223-225). 
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4. Metod 

Här nedan motiveras val av metod, sammanställning av intervjuguide (finns även som bilaga), 

urvalsbeskrivning, forskningsetiska principer, genomförandet av den empiriska 

undersökningen samt genomförandet av bearbetningen av det insamlade materialet. 

 

4.1 Metodval 

Den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska traditionen har valts ut som forskningsområde för 

denna uppsats. Inom den hermeneutiska kunskapssynen koncentrerar man sig på tolkning och 

förståelse av mänskliga aktiviteter (Thomassen 2007: 178-181). Att förstå och tolka 

omvärlden ur ett subjekts perspektiv är huvudsyftet i den hermeneutiska kunskapssynen 

(Thomassen 2007). Hermeneutiken står för den kvalitativa förståelsen och tolkningssystemet 

där forskaren har en roll som är mottaglig, subjektiv och engagerad (Patel & Davidson 2003: 

29). Till denna uppsats har alltså en kvalitativ undersökning i form av kvalitativa intervjuer 

använts. Enligt uppsatsens syfte, ansåg jag att en kvalitativ intervju som metod var mest 

lämplig då syftet med sådana kvalitativa intervjuer är att undersöka den intervjuade personens 

uppfattning om ett speciellt ämne. Intervjuaren och intervjupersonen är i en sådan intervju 

medskapare i dialogen (Patel & Davidson 2003: 78). Huvuduppgiften för det kvalitativa 

synsättet är att tolka och förstå resultatet. Det handlar om att man vill karaktärisera och 

gestalta något (Stukát 2005: 32).   

 

4.2 Stensmos ledaruppgifter som teoretisk metod 

I teoridelen har Stensmos fem ledaruppgifter grundligt beskrivits. Stensmo utgår från de fem 

ledaruppgifterna för att analysera fram olika ledarstilar i klassrummet.  Jag valde att använda 

Stensmos fem ledaruppgifter som mina teoretiska redskap för att uppfylla syftet med denna 

uppsats. Detta innebär att resultatet från intervjuerna har analyseras utifrån Stensmos 

ledaruppgifter. Som tidigare nämnt låg de fem ledaruppgifterna som underlag för min 

intervjuguide. Dessa ledaruppgifter gav en god sammanfattning över lärarnas uppfattningar 

om ledarskapet i klassrummet.  
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4.3 Sammanställning av intervjuguide  

Eftersom analysen görs utifrån Stensmos fem dimensioner: planering, motivation, kontroll, 

gruppering och individualisering, har som tidigare nämnts, dessa präglat intervjuguiden. Idén 

med intervjuguiden var att ha en viss struktur över teman och frågor som är intressanta för 

denna undersökning och eftersom dessa ledaruppgifter ringar in ledarskapets kontext, har 

dessa utgjort mina teman i intervjuguiden. Kvale skriver att en halvstrukturerad intervju 

handlar om att förstå teman i den levda vardagsvärlden ur intervjupersonens egen synvinkel. 

Den halvstrukturerade intervjun är varken ett öppet samtal eller slutet enkätformulering, det är 

en intervjuguide som fokuserar på vissa teman som innehåller förslag till frågor. I en sådan 

intervju finns utrymme för förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd för att 

följa upp specifika svar och de beskrivningar som intervjupersonerna ger (Kvale 2009: 43, 

140). Eftersom huvudsyftet med denna uppsats var att studera lärares uppfattningar om 

ledarskapet i klassrummet samt hur de upplever villkoren för detta, ansåg jag att en 

halvstrukturerad intervju var mest lämplig då den handlar om att söka förstå teman ur 

intervjupersonens egna perspektiv.  

 

4.4 Urval 

I undersökningen har sex lärare intervjuats. Lärarna kommer från två olika skolor som båda är 

en F-9 skolor men som ligger i två olika kommuner. Av praktiska skäl har urvalet inte styrts. 

Urvalet gjordes genom att ta kontakt med rektorn på en skola och därefter tog rektorn ansvaret 

att förmedla frågan vidare till lärarna. De lärare som var intresserade av att delta i 

undersökningen utgjorde mitt urval. Med hänsyn till konfidentialitetskravet beskrivs 

informanterna inte vid namn. Alla informanter var kvinnor. En av lärarna är utbildat till 

idrottslärare, bildlärare och 1-7 lärare samt jobbar idag i årskurs fem. Den andra läraren har 

tre års utbildning på lärarhögskolan och jobbar i årskurs tre. Den tredje läraren är utbildad i 

Svenska, SO, bild, musik och idrott och jobbar idag i en årskurs fem. Den fjärde läraren är 

utbildad i England och jobbar i en årskurs tre. Den femte är utbildad till årskurs 1-7 och 

jobbar idag i en trea. Och slutligen är den sjätte läraren utbildad mot de yngre åldrarna med 

inriktning mot språk och språkutveckling och arbetar idag i en årskurs tre. Eftersom denna 

undersökning utgick från lärarperspektiv så var det självklart att urvalsgruppen skulle bestå av 

lärare. Enligt uppsatsens syfte, är det endast lärare som kan ge den informationen som denna 

uppsats söker. Detta kan delvis jämföras med det som Hartman kallar för ändamålsenliga 

urval, som innebär att man är intresserad av att finna de individer som kan ge den 
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informationen man söker, man söker alltså en bestämt kunskap och väljer att intervjua 

personer som man tror kan ge denna kunskap. Hartman menar vidare att detta urval är mest 

vanlig inom kvalitativa undersökningar (Hartman 2004: 284).  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Kullberg skriver att i vetenskapliga termer utgör validitet ett mått på om forskaren verkligen 

undersöker det som har varit avsikten att undersöka och reliabiliteten innebär pålitlighet och 

utgör ett mått på precisionen och säkerheten i den använda metoden (kullberg 2004: 73). För 

att styrka undersökningens validitet har jag använt olika teorier och olika informationskällor 

inom detta område, vilket gör att undersökningen blir säker. Jag har även under intervjuerna 

validerat dvs. upprepat informanternas svar för att bekräfta rätt förståelse. För att ännu mer 

stärka validiteten har intervjun formats så att den avslutas med en allmän fråga som lämnar 

öppning för vad lärarna anser att ledarskap är, även detta för att bekräfta lärarens tankar och 

resonemang. Studien är grundad på intervjuer, på det kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuinnehållet med lärarna. Den halvstrukturerade intervjun fokuserar på att förstå teman 

ur intervjupersonens egen synvinkel där intervjuaren har utrymme att ändra frågornas form 

och ordning om det behövs för att följa upp specifika svar från intervjupersonen. 

Reliabiliteten har i denna studie handlat om att både vara noggrann i förberedelserna, vad 

gäller datainsamlingen men även i tolknings- och analysarbetet. Inför datainsamlingen har 

noggrannheten handlat om att tydligt förbereda typ av intervju och intervjufrågor, och 

intervjupersonerna har under intervjun fått den tid de behöver för att svara utan att bli 

avbrutna. Inför tolknings- och analysarbetet har noggrannheten handlat om att lyssna 

upprepande gånger på intervjuinspelningarna.  

 

4.6 Forskningsetiska principer 

I vetenskapsrådet (2002) om etiska principer för svensk forskning tas fyra huvudkrav upp, 

vilka handlar om att skydda individen samtidigt som man ska leverera en god forskning. Det 

första kravet, informationskravet handlar om att forskaren är skyldig att upplysa deltagarna 

om deras uppgift i undersökningen och även informera om villkor som rör deras deltagande. 

Deltagarna ska även informeras om att deltagandet är frivilligt samt att de har rättighet att 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätt att bestämma över 

sin medverkan i undersökningen och forskaren har skyldighet att införskaffa samtycke från 
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deltagarna. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna inte ska kunna identifieras av 

obehöriga. Det fjärde kravet, nyttjandekravet handlar om att det insamlade informationen får 

endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Med avseende till de etiska 

principerna informerade jag deltagarna om bakgrunden och syftet med undersökningen och 

nämnde att deltagandet är frivilligt samt att lärarna när som helst kan avbryta sin medverkan. 

För att tillämpa samtyckeskravet frågade jag deltagarna om samtycke för inspelning av 

intervjuer. Deltagarna informerades även om konfidentialitetskravet och därför har jag i denna 

uppsats inte nämnt deltagarna vid namn och inte heller lagt ut information som kan identifiera 

skolorna. Nyttjandekravet har tillämpats genom att tala om undersökningens syfte och genom 

att försäkra deltagarna om att intervjuinformationen endast kommer att användas till 

undersökningen.  

 

4.7 Bearbetning av intervjuer 

Eftersom intervjuerna bandades in började jag bearbetningen med att transkribera 

intervjuerna, sedan delade jag upp informanternas svar i olika kategorier. För att enklare 

kunna urskilja mönster ur informanternas svar, delas dessa in i teman. I dessa teman fann jag 

olika kvalitéer som lärarna berör vilka kommer att presenteras i resultatdelen. Jag sorterade 

alltså upp informanternas svar efter teman i intervjuguiden för att få en överblick över vad 

varje informant har uttryckt om samma tema. Detta kan jämföras med det som Larsen skriver 

om, att i analysering av kvalitativt material handlar det om att finna mönster, se tendenser och 

hitta exempel (Larsen 2009: 104).  
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5. Resultat & analys 

Här nedan följer en analys från empiriska undersökningen med lärarintervjuer som jag vill 

redovisa genom en temabaserad disposition. Varje tema baseras på det som utmärker 

respektive arbetsuppgift och i dessa teman kommer olika kvalitéer att framställas. 

Redovisningen sker enligt Stensmos ledaruppgifter och därefter ges en analys utifrån teorier.  

 

5.1 Planering 

Här nedan följer en redovisning av lärarnas resonemang kring ledaruppgiften planering. 

Lärarna talar om planering utifrån olika perspektiv och man kan tydligt finna olika kvalitéer i 

lärarnas planering vilka framställs i det följande.   

 

Planering utifrån lärarperspektiv 

Vissa av lärarna menar att det är de själva som planerar lektionerna, det är de som vet målet 

för lektionen och menar att eleverna inte alltid har kunskap om de olika målen och därför 

avstår lärarna från att involvera eleverna i planeringen. En av lärarna menar att det inte alltid 

går att vara flexibel och diskutera med eleverna om deras förslag att arbeta på ett annat sätt än 

det som läraren redan planerat, det huvudsakliga för eleverna är att de vet vad läraren har 

planerat och inte att de ska vara med och planera. Läraren menar vidare att utifrån läroplanen 

och de mål som finns uppsatta planerar läraren själv lektionen med hänsyn till hela klassen. 

En av lärarna uttrycker detta på följande sätt:  

 

... tydligt att jag är ledaren som har satt upp målet för eller jag presenterar målet för lektionen 

och jag talar om vad som ska hända under det här passet då. 

 

Dessa lärares planering som verkar uttrycka ett lärarperspektiv kan tolkas utifrån det Stensmo 

kallar för ett uppgiftsorienterat ledarskap där läraren är den som tolkar läro- och kursplan och 

planerar, fattar beslut på egen hand samt planerar med hela klassen i fokus. Att den citerade 

läraren lägger betoningen på att det tydligt är hon som är ledaren i klassrummet kan tolkas 

som att läraren är den som leder och har kommandot i klassrummet (Stensmo 2000: 56). Detta 
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kan både ses som en fördel för eleverna, att de får en trygg och förutsägbar klassrumsmiljö, 

men å andra sidan kan det även vara en nackdel som innebär att eleverna inte får möjlighet att 

lära sig att ta ansvar och kontrollera sitt eget liv, sina handlingar och sitt klassrumsbeteende 

(Stensmo 2000: 81, 223). Detta innebär i sin tur en risk för att läraren brister i att förhålla sig 

demokratiskt då ett socialt ansvarstagande kan ses som en viktig aspekt inom det 

demokratiska ledarskapet (Stensmo 2000: 122). Att läraren betonar ett ledarskap som 

uttrycker kommando och befäl i klassrummet kan alltså både ha nackdelar som handlar om att 

eleverna körs över och inte får en möjlighet till att utveckla ett ansvarstagande och ett 

demokratiskt förhållningssätt men kan även uppfattas positivt då en tydlig ledare skapar en 

trygg klassrumsmiljö. Att läraren menar att det ska vara tydligt att det är hon som är ledaren i 

klassrummet kan tolkas som att läraren tillämpar en autokratisk ledarstil som handlar om att 

läraren är den som har kontroll och makt i klassrummet och är den som vet bäst (Stensmo 

2000: 121). Följderna med denna ledarstil kan bli att eleverna inte får möjlighet att vara med 

och påverka verksamheten eller utforma regler i klassrummet (Stensmo 2000: 121). 

 

Planering utifrån elevperspektiv 

Andra lärare talar om planering som inkluderar eleverna. En av lärarna menar att hon försöker 

få med eleverna i hennes planering på så sätt att läsa målen för olika ämnen tillsammans med 

eleverna och därefter diskutera vilket upplägg och planering som läraren har tänkt för arbetet 

och eleverna får tycka till och komma med tänkbara förslag och tillägg. Läraren menar att hon 

är flexibel vad gäller godtagbara förslag från eleverna men självklart finns det ramar men som 

ger väldigt stort utrymme för eleverna. Vidare anser läraren att det är väldigt viktigt att lyssna 

på eleverna så att de inte får för sig att det är bara läraren som sitter på kunskaper. Eleverna 

menar läraren har mycket kunskaper med sig redan från början och man måste tänka på vad 

eleverna kan innan man startar något nytt, därför menar läraren att hon har en diskussion med 

klassen innan de påbörjar ett nytt arbetsområde.  

 

… det är viktigt att eleverna förstår målen för olika ämnen vi brukar läsa upp målen 

tillsammans i klassen och diskutera olika förslag och planera ... tyst… asså vad de redan kan 

är viktigt att lyssna på så att de inte tror att det är bara jag som sitter på kunskaperna de har 

mycket med sig från början och därför har vi en diskussion innan man startar ett nytt 

arbetsområde... tyst… just för att planera upp 
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En annan lärare talar om vikten av att ta hänsyn till eleverna i planeringen och menar att när 

hon planerar en lektion gör hon det inte så detaljerat eftersom det inte alltid går att följa. 

Läraren menar vidare att klassen inte fungerar på samma sätt varje dag, man måste känna av 

situationen och hur eleverna mår och därefter tänka ut ett arbetssätt som passar just dessa 

elever och denna dag. 

 

Jag planerar vad jag ska göra, men inte så detaljerat för det går ändå inte att följa sen det 

kommer alltid upp annat som gör att planeringen inte håller och måste ändras 

  

Stensmo skriver om ett elevorienterat ledarskap som innebär att lärare tillsammans med elever 

tolkar och förklarar läro- och kursplaner och planerar utifrån fokus på eleven. Utifrån detta 

kan läraren tolkas förhålla sig elevorienterat i sin planering, då hon läser målen tillsammans 

med eleverna och därefter planerar tillsammans med eleverna med hänsyn till vad eleverna 

kan innan man påbörjar ett nytt arbetsområde (Stensmo 2000: 12). Läraren som menar att hon 

inte planerar lektionen så detaljerat eftersom det inte alltid går att följa med tanke att klassen 

inte fungerar på samma sätt varje dag och att man måste först känna av situationen för att 

därefter tänka ut ett arbetssätt som passar just dessa elever och denna dag, kan tolkas som att 

läraren tillämpar en interaktiv planering som handlar om att planera om verksamheten efter 

den rådande situationen i undervisningstillfället (Stensmo 2000: 235). Fördelarna med en 

sådan planering blir att läraren intar en flexibilitet som innebär att man agerar efter det som 

verksamheten kräver (Stensmo 2000: 111). Man kan även förstå och tolka denna lärares sätt 

att resonera kring planering utifrån ett situationsanpassat ledarstil som både Maltén och 

Svedberg talar om där de menar att i en situationsanpassat ledarskap handlar det om att 

anpassa sin ledarstil till det som situationen kräver samt att strategierna som man väljer beror 

helt på vilka omständigheter som råder (Maltén 2000: 73) (Svedberg 2007: 322). Lärarens 

resonemang kan alltså både tolkas som en tillämpning av en interaktiv planering men även 

som en tillämpning av ett situationsanpassat ledarskap där läraren menar att man måste känna 

av situationen och med hänsyn till detta planera arbetssätt. Fördelen med ett 

situationsanpassat ledarskap är att eleven är utgångspunkten för tankesättet i undervisningen, 

precis såsom ett elevorienterat ledarskap uttrycker (Stensmo 2000: 12). Att läraren tolkas 

tillämpa ett situationsanpassat ledarskap då hon menar att hon inte planerar så noggrant 

eftersom planeringen ändras efter omständigheter som råder i klassrummet kan innebära att 
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läraren utgår från elevorientering och sätter eleverna i centrum istället för att sätta ämnet i 

centrum (Svedberg 2007: 323).  

 

Planering av ordningen i klassrummet - lika viktigt som planering av själva 

undervisningen 

En av lärarna anser att hon tänker väldigt mycket på syftet med lektioner när hon planerar upp 

arbetet. Läraren menar att hon både tänker på vilka ämneskunskaper en lektion ska förmedla 

men tänker också på det sociala i lektionen, hur man arbetar i en omgivning med trettiotre 

individer. Läraren menar att hon arbetar mycket med att lära eleverna att ha en god ordning i 

klassrummet där alla elever är medvetna om, och är med och beslutar reglerna så att eleverna 

följer de med tanke på att det är en stor klass.  

 

Jag menar liksom att man måste jobba med det sociala när man har så stora klasser som 

trettiotre elever det är minst lika viktigt som att lägga upp själva undervisningen … tyst… 

lektionen ska både ge eleverna kunskaper inom ett visst ämne men också kunskaper om 

vilken ordning det ska vara i klassrummet. 

 

Att läraren uttrycker att hon arbetar med att lära eleverna ordning i klassrummet och att hon 

både tar hänsyn till vilka ämneskunskaper och sociala kunskaper en lektion ska förmedla kan 

tolkas som att läraren anser att planering av disciplin är lika viktig som planering av 

undervisningen, men kan även förstås som att lärarens planering görs för att hålla ordning på 

den sociala verksamheten i klassrummet såsom Dreikurs uttrycker det (Stensmo 2000: 82, 

149). Konsekvenserna av en sådan planering kan vara att läraren både vill främja det 

intellektuella men även det sociala lärandet (Stensmo 2000: 82). Samtidigt kan lärarens 

uttryck även tolkas spegla en demokratisk ledarstil då hon hävdar att en god ordning i 

klassrummet är viktigt, där alla elever har en medvetenhet om och är med och beslutar 

klassrumsregler. Fördelen med den demokratiska ledarstilen är att eleverna lär sig 

självdisciplin och socialt ansvarstagande och förmågor som är viktiga för deras framtida liv 

som medborgare (Stensmo 2000: 121-122). Lärarens uttryckssätt kan alltså både tolkas som 

att läraren i sin planering utgår från att planering av ordning och disciplin är lika viktig som 

planering av undervisningen men kan även förstås som att läraren lär eleverna demokratiska 
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aspekter som självdisciplin och ansvarstagande när hon påstår att alla ska vara medvetna om 

och besluta regler i klassrummet så att alla elever följer de. 

 

5.2 Kontroll 

Här nedan följer en redovisning av lärarnas resonemang kring ledaruppgiften kontroll.  

Utifrån lärarnas formuleringar kan man finna två olika kvalitéer på kontroll vilka framställs 

under detta tema. 

 

Lärarkontroll 

Flera av lärarna anser att det är läraren som ska bestämma i klassrummet och ser sin uppgift 

att kontrollera att uppföljningen av regler utförs i klassrummet samt konstaterar att det är de 

själva som avgör ordningen och att det är väldigt svårt att gå utanför ramarna. Flera av lärarna 

menar även att det krävs ett tydligare ledarskap när man har trettio elever i klassen än om man 

skulle ha mindre klasser. En av lärarna menar att man kan rama in saker som eleverna får 

bestämma över men i grunden är det i alla fall läraren själv som bestämmer över vad eleverna 

får bestämma. Om eleverna får bestämma något är det inom ramarna för vad läraren har 

bestämt. Läraren menar vidare att om det inte finns en tydlighet om att det är hon som 

bestämmer, finns det en risk att förvirra eleverna om vem som egentligen bestämmer i 

klassrummet samt att otydligheten kan leda till att eleverna tar över ledarskapet.  

 

Jag tycker ju att det är jag ledaren som ska bestämma i klassrummet därför att det måste 

finnas ett tydligt ledarskap annars vill en grupp eller några andra elever då ta över ledarskapet 

om det finns en osäkerhet vem det är som är ledaren”.  

… att lita på att det jag som bestämmer att det är mina regler som gäller här de ska inte kunna 

mäta sig med mig jag bemästrar situationen. Gruppen kräver nu extremt strama tyglar super 

tydligt övertydliga gränser och ständig påminnelse om vad som gäller och vem som 

bestämmer. 

 

 Läraren menar även att hon är ansvarig för att eleverna ska lära sig och att de ska 

engagera sig i arbetet 
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Jag bestämmer allting, det är väldigt svårt att låta de gå utanför ramarna överhuvudtaget det är 

svårt att ha något annat än väldigt fyrkantigt de minsta lilla man försöker gå utanför ramarna 

så fallerar allt de blir ingen bra jag måste alltid vara uppmärksam på allt som händer i 

klassrummet både se till att uppgifterna görs men också att hela tiden säga åt de som stör 

eftersom det här är en väldig stökig klass just nu därför känns det som att jag måste ha det 

väldigt fyrkantigt. 

 

Formuleringarna som lärarna uppger speglar den autokratiska ledarstilen som innebär att 

läraren är den som beslutar om vad som är acceptabelt klassrumsbeteende, formulerar regler 

samt leder verksamheten efter sina egna villkor (Stensmo 2000: 121-122). Konsekvenserna 

med detta kan vara att en sådan ledarstil gör det svårt att införa förändringar och vara öppen 

då en autokratisk lärare organiserar verksamheten enligt sina principer (Stensmo 2000: 121). 

Ännu en konsekvens med ett autokratiskt förhållningssätt kan bli att vissa elever kan uppleva 

en rädsla och känna sig upproriska (Stensmo 2000: 121).  Men samtidigt hävdar båda de 

citerade lärarna att de måste ha det väldigt fyrkantigt eftersom klassen för tillfället är stökig 

och att gruppen behöver nu extremt strama tyglar vilket kan tolkas som att lärarna tillämpar 

ett situationsanpassat ledarstil. Utifrån lärarnas uttryck kan de alltså förstås använda en 

fyrkantig ledarstil eftersom klassen för tillfället är stökig. Lärarna kan alltså tolkas anpassa sin 

ledarstil efter eleverna och omständigheterna som just nu råder i klassrummet. Förklaringen 

till lärarnas förhållningssätt kan vara att lärarna är medvetna om vilka karaktärer som 

kännetecknar deras aktuella elever (Stensmo 2000:12) och därför väljer lärarna strama tyglar 

och en fyrkantig ledarstil som enligt lärarna passar klassen för tillfället. Lärarna tycks alltså 

tillämpa en autokratisk ledarstil och samtidigt förespråka en situationsanpassat ledarstil. Att 

en av lärarna menar att det måste finnas en tydlighet om att det är hon bestämmer för att det 

inte ska skapa en förvirring och osäkerhet bland eleverna om vem som egentligen är ledaren 

kan förstås och förklaras som att läraren förkastar den tillåtande ledarstilen, hon vill inte 

uppfattas som den otydliga läraren som gör eleverna förvirrade och får de att tro på att de kan 

göra vad de, precis som den tillåtande ledarstilen ger uttryck för (Stensmo 2000: 121-122).  

 

Elevkontroll 

Ännu en kvalité som uttrycks av lärarna är vikten av elevinflytande. Lärarna menar att de 

försöker ge eleverna större och större ansvar hela tiden både för sitt uppförande men också för 
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sitt arbete och menar att en del kan hantera det bättre och en del behöver mer stöd. Vidare 

betonar vissa lärare att de försöker förhålla sig demokratiskt till klassen och menar att 

reglerna gör klassen tillsammans på klassrådet där alla elever yttrar sin åsikt och är med och 

bestämmer. Eleverna ska enligt lärarna vara självständiga och kunna ansvara för både sitt 

lärande och sitt beteende när de kommer upp i de äldre årskurserna. Lärarna menar att 

eleverna är de som styr klassrumsreglerna, eleverna förstår själva vad de ska ha för regler och 

sätter upp reglerna i klassrådet. Lärarna uttrycker även vikten av att ge eleverna studieteknik 

så att de mer och mer kan ta ansvar för sig själva. En av lärarna tycker att det är viktigt att få 

eleverna att själva utvärdera sina arbeten och tänka på vad som är nästa steg för de, läraren 

anser att det är hennes ansvar att lära eleverna att tänka på detta vis, att vara självständiga. 

 

… försöker ge dem större och större ansvar men det är lite olika en del kan hantera det bättre 

och andra tycker fortfarande att det är ganska så svårt så där måste ja hjälpa till mycket mera 

/…/ det gäller att som lärare vara på olika sätt mot de olika eleverna men målet är att de ska 

bli självständiga /…/ och ansvara för sig själv både vad gäller undervisning och beteende. 

 

… ge dem teknik för, studieteknik helt enkelt så att de kan ta mer o mer ansvar målet är att de 

helt ska klara det själva sen på högstadiet 

 

Lärarens uttryck om att ge eleverna större och större ansvar för att de sedan ska vara 

självständiga och ansvara för sitt lärande samt att ge mer stöd åt de som fortfarande tycker att 

det är svårt kan förstås ur det situationsanpassade ledarskapet som Hersey och Blanchard 

förklarar utifrån en utvecklingskurva med fyra stadier. Man menar att läraren behöver anpassa 

ledarstilen efter varje utvecklingsnivå. Tanken är att läraren ska börja med hög 

uppgiftsorientering och låg relationsorientering och målet är att eleverna ska successivt uppnå 

hög kompetens och hög engagemang (Svedberg 2007: 324-325), detta kan jämföras med att 

läraren menar att eleverna hanterar ansvaret olika och att hon därför ger mycket mer hjälp till 

de som behöver det samt att man som lärare ska vara på olika sätt mot olika elever. Läraren 

kan alltså tolkas anpassa sin ledarstil till elevernas olika nivåer. Målet är alltså att ge 

studieteknik för att alla eleverna ska uppnå hög kompetens och engagemang både i sitt 

ansvarstagande men också i sitt arbete. Följderna med denna utvecklingskurva är att eleverna 

blir helt självständiga (Svedberg 2007: 323). Men å andra sidan kan man ur lärarnas yttrande, 
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om att försöka förhålla sig demokratiskt där eleverna själva får styra och sätta upp regler i 

klassrummet och även ta ansvar för sig själva, tolka att läraren tillämpar den demokratiska 

ledarstilen som innebär att eleverna skapar regler och ansvarar för konsekvenserna.  Detta kan 

leda till att eleverna lär sig ansvarstagande som är betydelsefullt för det framtida livet. 

Förklaringen till att läraren försöker lära eleverna att ta ansvar kan vara att läraren vill 

förbereda eleverna för det framtida livet som vuxna medborgare (Stensmo 2000: 121-122). 

Konsekvenserna av ett demokratiskt förhållningssätt, av att eleverna får ta del av utformning 

av regler gällande deras skolverksamhet, kan bli att eleverna känner sig kapabla, och känna en 

tillhörighet, samt uppleva att de bidrar med något (Stensmo 2000: 145-147).  

 

5.3 Motivation 

Här nedan följer en redovisning av lärarnas syn på motivation. I detta tema återfinns tre olika 

kvalitéer som utmärker lärarnas syn på motivation. 

 

Beröm, feedback och uppmuntran 

Majoriteten av lärarna anser att belöningar, positiv uppmuntran och bekräftelse är 

betydelsefulla aspekter för att motivera eleverna. Ett exempel är att flera lärare menar att de 

bekräftar eleverna genom utvärdering av skolveckan varje fredag, lärarna menar att denna 

utvärdering har som syfte att förmedla mycket positiv förstärkning och feedback utan några 

som helst ”pekpinnar”. Nästan alla lärare menar att det är jätteviktigt med motivation och 

nämner vidare att de försöker berömma och uppmuntra eleverna när de gör ett bra arbete, 

lärarna menar att uppmuntran lyfter eleverna, när de har gjort något bra ska de få veta det 

också. Lärarna talar nästan alla om vikten av feedback, lärarna framhåller betydelsen av att 

eleverna ska ge feedback till varandra, att de både ska bedöma och ge feedback på varandras 

arbeten men också på sina egna, på så sätt menar lärarna att det blir meningsfyllt att arbeta.  

 

Mycket uppmuntran och beröm att man tar hela tiden de här uppåt puffarna, man kan 

överrösta hur mycket som helst med det, att man lägger ned mycket tid på det att höja eleven 

under varje lektion. 
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Jätteviktigt att de är motiverade, jag försöker höja de och ge positivt feedback så mycket o så 

ofta det går /…/ uppmuntra de personligen de tror jag lyfter de när de får veta att något är bra 

eller att de gjort något som är positivt, det ska de veta  

 

Dessa uttryck som lärarna anger om motivation speglar många av de ledarstilar som Stensmo 

har studerat. Dreikurs menar att uppmuntran är det som skapar motivationen och förklarar 

uppmuntran då man positivt värdesätter elevernas arbete (Stensmo 2000: 149-151). Detta kan 

jämföras med att flera av lärarna använder sig av utvärdering varje vecka med syfte att 

positivt förstärka och uppmuntra eleverna. Att lärarna uppmuntrar eleverna kan förklaras som 

att lärarna vill visa att de positiv uppmärksammar elevernas ansträngning (Stensmo 2000 

143). Uppmuntran kan leda till att göra eleverna självständiga och även leda till att hjälpa 

eleverna att värdera sina egna prestationer och uppleva en känsla av framsteg och tillit 

(Stensmo 2000: 141). Lärarna menar även att de försöker berömma eleverna vilket kan 

innebära att lärarna vill påpeka att eleverna har levt upp till lärarnas krav (Stensmo 2000: 

233). Konsekvenserna med detta kan både bli att eleverna blir beroende av den berömmande 

läraren men även att eleverna börjar jämföra sig med varandra vilket kan resultera i 

tävlingssituationer. Men å andra sidan kan uteblivet beröm leda till känslor av misslyckande 

(Stensmo 2000: 143). Att läraren framhåller vikten av att eleverna ska ge feedback på 

varandras arbeten för att känna meningsfullhet i arbetet kan innebära att läraren ser på 

motivation som något som sker i interaktion mellan elevernas behov och lärarens bemötande 

av elevernas behov (Stensmo 2000: 233).  

  

Belöningssystem 

Några av lärarna nämner att de använder en form av belöningssystem, ett stjärnsystem som 

går ut på att man får en stjärna varje gång man skriver kommentarer kring sitt arbete när man 

avslutar ett område. Belöningssystem menar dessa lärare kan både användas för att motivera 

eleverna till ett välfungerande arbete men kan lika väl användas till ett välfungerande 

klassrumsbeteende.  

 

Till exempel ett stjärnsystem /…/ det finns många sådana här system men att ha en morot är 

jättebra, till exempel om ett barn inte vill läsa hemma så kan man komma överens med 
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föräldrarna att de kan ha en liten belöning om man ex läser fyra sidor fram, att man kan ha 

någonting till att börja med som man kan längta till och sen kan man i princip ta bort det där 

men annars om det ska gälla för en hel grupp att få de att jobba mot något man gärna vill så 

har det funkat med den här trappan stjärnsystemet som man får per lektion där man har jobbat 

och samarbetat, det är olika kriterier som man ska uppfylla och då diskuterar man det, har vi 

gjort det den här lektionen och så ger man en stjärna för det, när man har nått upp till 10 

stjärnor så gör vi en rolig aktivitet som de vill. 

 

Detta lärares uttryck tyder på belöning som ett medel för att förmå eleverna att prestera 

bra och uppnå ett mål. En bakomliggande orsak till att läraren använder belöningar för 

att uppnå mål och få eleverna att prestera kan vara att läraren ser på motivation som 

något yttre där enda anledningen till att sätta eleverna i rörelse är för att uppnå ett mål 

(Stensmo 200: 232). Läraren menar alltså att man kan använda sig av belöningssystem 

för att motivera eleverna till ett mål eller ett välfungerade klassrumsuppförande. 

Konsekvensera för ett sådant förhållningssätt kan bli att eleverna inte får möjligheten att 

uppleva den inre motivationen, som handlar om deras inre behov och som engagerar 

och sätter eleverna i rörelse (Stensmo 2000: 233). 

 

Variationsrik undervisning 

Vissa lärare lägger betoningen på en variationsrik undervisning för att motivera eleverna och 

behålla elevernas lust att lära. Lärarna anser att det är viktigt att ha växlingar i lektionen så att 

lektionen inte upplevs som trist och enformig för eleverna. Lärarna menar att de försöker hela 

tiden se till att det aldrig blir upprepning i aktiviteterna utan att istället variera aktiviteterna 

och arbetet i klassrummet för att eleverna ska känna en mening med uppgifterna. 

 

Då tror jag att variation på lektionerna är väldigt väldigt viktigt. Variation under skoldagen 

men också variation under arbetspass… 

… att man har ordentligt med växlingar under lektionen /…/ och att man växlar och gör olika 

saker så att det tillför för oss alla olika personer 
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Lärarna formulerar vikten av att skapa variation i klassrummet för att eleverna inte ska 

uppleva att arbetet är enformigt och trist. Fördelarna med variation av arbetet i 

klassrummet är att läraren motverkar en rutinbetonad verksamhet som kan få eleverna 

att tappa motivationen och uppleva en känsla av meningslöshet. En varierad 

klassrumsverksamhet leder till att eleverna får en känsla av att de gör framsteg vilket 

leder till att motverka att elevernas motivation minskar (Stensmo 2000 108-108). 

Följderna med en variationsrik undervisning kan vara att eleverna formar en hög grad 

av valens som innebär att eleverna går in och löser en uppgift med lust och uthållighet. 

Lärarens variationsrika förhållningssätt leder till att hindra den mättnad som innebär att 

valensen, motivationen avtar och eleverna tröttnar på grund av ett rutinbetonat arbete 

där eleverna kan få en känsla av att ”de inte kommer någonstans” (Stensmo 2000: 108). 

 

5.4 Gruppering  

Nedan presenteras lärarnas tankar kring arbetsuppgiften gruppering. I det följande temat 

återfinns två olika kvalitéer som lärarna gestaltar.  

 

Helklassfokus – Gruppfokus   

En av lärarna nämner att grupparbeten inte alltid är så effektiva och påstår vidare att hon 

fokuserar på att få hela klassen att fungera tillsammans istället för att lägga ned tid på 

gruppkonstellationer.  

 

… mitt mål att lägga ner tid åt att gruppen ska trivas och fungera med varandra. 

Jag tänker att jag svimmar av om jag ska ha grupparbeten. Det går helt enkelt inte istället 

fokuserar jag på att få hela gruppen att fungera tillsammans /…/ Jag lägger just nu bara tid på 

att få klassen att fungera  

 

En annan kvalité som funnits bland lärarna är att vissa anser att grupparbeten är bra just för att 

öka samarbetsförmågan hos eleverna. Läraren menar att det är väldigt bra med grupparbeten 

och betonar starkt det sociala samtalet och menar att samarbete har en avgörande betydelse i 

det framtida livet.  
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Det är väldigt viktigt, oftast det här sociala samtalet och att lyssna in varandra är ganska svårt 

för många, så det här att kunna samarbeta måste man ha med sig i vuxen livet 

 

Den förstnämnda läraren fokuserar alltså hellre på helklass och lägger ingen tid på 

grupparbeten alls. Konsekvenserna med att läraren menar att hon hellre lägger ned tid 

på klassen som helhet än att arbeta med grupparbeten i klassrummet kan bli att eleverna 

inte får möjlighet i att träna sociala förmågor och det sociala samarbetet som leder till 

att eleverna lär av varandra. Det sällsynta arbetet i grupp kan alltså leda till en brist på 

träning av samarbetsförmågan. Ännu en konsekvens med att arbeta mycket i helklass 

kan bli att elever upplever trötthet vilket även kan leda till att elevernas koncentration 

störs (Stensmo 2000: 234). Men å andra sidan kan läraren tänkas fokusera på att skapa 

en god gruppmiljö då hon menar att för tillfället läggs tiden endast på att få klassen att 

fungera tillsammans (Stensmo 2000: 81). Läraren kan även tolkas tillämpa ett 

situationsanpassat ledarskap då hon menar att för tillfället läggs hela koncentrationen på 

att få klassen att fungera och inte på gruppkonstellationer. Att läraren menar att hon inte 

lägger ned tid på grupparbeten eftersom att klassen behöver i första hand träna i att 

fungera och trivas tillsammans, kan förklaras som att läraren anpassar sig till klassens 

situation och på så sätt tillämpar ett situationsanpassat ledarskap. Förklaringen till att 

läraren väljer bort grupparbeten kan vara att läraren i sin bedömning av 

klassrumssituationen har kommit fram till klassen behöver arbeta och fungera väl i 

helklass och därför anpassar sig läraren till detta (Svedberg 2007: 322). Den andra 

läraren betonar vikten av det sociala samarbetet i grupparbeten. Fördelarna med att 

införa grupparbeten i klassrummet blir alltså att klassrummet erbjuder en möjlighet som 

innebär att träna det sociala samspelet och ta del av varandras kunnigheter. Men 

samtidigt handlar det om att finna en balans mellan att arbeta i helklass, i grupp och 

individuellt (Stensmo 2000: 224), så att man tränar i att arbeta med alla dessa arbetssätt. 
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5.5 Individualisering  

Här nedan följer en presentation av lärarnas syn på individualisering, lärarna talar om 

individualisering utifrån olika perspektiv. 

 

Individuella utvecklingsplan och mål 

Vissa av lärarna nämner att de individualiserar utifrån elevernas individuella utvecklingsplan 

där eleverna har sina egna mål som de arbetar utifrån en till två lektioner i veckan. Lärarna 

nämner även att de erbjuder eleverna material som är anpassat till deras individuella nivå och 

att eleverna även får jobba i andra böcker utifrån deras mål och förutsättningar.  

Vi individualiserar på det sättet att alla elever har en egen iup och de har sina egna mål och vi 

har måltimmar som vi kallar det då de ska arbeta utifrån det som står i deras iup, individuellt 

och det kan vara en till två lektioner i veckan ungefär. Och det finns elever som jobbar i andra 

böcker utifrån sina mål o förutsättningar och självklart går jag runt och hjälper varje elev 

… sen har vi också de här måltimmarna, två timmar i veckan då de jobbar efter sina iup då 

blir det ju individanpassat, då har vi tagit fram material så att de kan jobba med sina 

individuella uppgifter  

 

Att vissa lärare hävdar att de individualiserar genom att låta eleverna få arbeta med egna mål 

och förutsättningar, kan innebära att lärarna arbetar elevorienterat där de sätter eleven i fokus 

och ger uppgifter som tar hänsyn till kunskapsnivåer som eleverna befinner sig i (Stensmo 

2000: 12-13). Lärarna ger eleverna möjlighet att arbeta enskilt med lämpliga uppgifter. Detta 

kan bero på att läraren ser sig själv, i dessa individuella arbetspass, som en vägledare för varje 

enskild elevs lärande (Stensmo 2000: 235). Följderna med dessa individuella arbetspass kan 

då bli att lärarens kommunikation, krav och umgänge anpassas till den enskilde elevens 

förutsättningar (Stensmo 2000: 225). I citatet hävdar läraren att hon går runt och hjälper varje 

elev under de individuella arbetspassen. Förklaringen till detta kan vara att läraren är lyhörd 

på elevernas olika nivåer och intar den stilflexibilitet som innebär att ge varje elev det som 

eleven inte kan förse sig själv med (Svedberg 2007: 325). Ännu en förklaring till att läraren 

går runt och hjälper varje elev under de individuella passen kan vara att läraren är medveten 

om och anser att det sätt som man bemöter en viss elev inte fungerar på andra och därför 

individualiserar läraren sitt umgänge med var och en av eleverna (Stensmos 2000: 225).   
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Olika krav och förväntningar på elever 

En del lärare menar att det är viktigt att tänka på vilka krav man som lärare ska ställa på varje 

elev. En av lärarna menar vidare att hon försöker lägga upp lektionen så att den blir bra för 

samtliga elever men betonar att hon har olika förväntningar på eleverna. Läraren menar att 

alla elever kan arbeta med samma uppgifter under lektionen men att lösningarna på 

uppgifterna kan se olika ut beroende på elevernas olika nivåer. Läraren menar även att ibland 

så försöker hon välja läromedel som redan är individanpassat. Eftersom läraren har olika 

förväntningar på eleverna menar läraren att hon försöker ge eleverna läxor efter deras nivå, 

alltså att hon anpassar läxorna för den enskilda individen  

 

Försöker välja läromedel som redan är individanpassat, men även om de har samma uppgift så 

förväntar man sig olika av dem.  

Dels är det ju kunna göra läxor på olika nivåer så att det blir anpassat, man ger inte en och 

samma läxa egentligen till alla, de blir lite olika, de som skriver långt får göra det men de som 

har knepigt får göra på annat sätt, man har ju inte samma krav på alla det är viktigt att man 

tänker igenom alla de här stegen varje gång man ger uppgifter 

 

Läraren resonerar om vikten av att anpassa förväntningar och krav efter elevers olika 

nivåer och även om vikten av att ge läromedel och läxor efter elevers olika nivåer. En 

förklaring till detta kan vara att läraren utgår från ett elevorienterat ledarstil och gör det 

möjlig för eleverna att arbeta med uppgifter i egen takt och på sitt eget sätt (Stensmo 

2000: 13). Fördelen med att individualisera uppgifter efter den individuella eleven är att 

eleven får möjlighet att arbeta med uppgifter som upplevs angelägna och betydelsefulla 

för den enskilde eleven. Följderna med att läraren har olika förväntningar på eleverna 

blir att läraren ses då som en vägledare som leder den enskilde eleven och inte någon 

som styr hela klassen som ett kollektivt (Stensmo 2000: 186). Att läraren anses vara en 

som leder enskilda elevers lärande och inte en som undervisar ett kollektivt kan leda till 

att det ställs särskilda krav på läraren, det handlar då om att läraren tillämpar en ”en till 

en relation” mellan lärare och elev som kan vara väldigt utmanande och nästan omöjligt 

för många lärare (Stensmo 2000: 235). Att läraren vägleder den individuella elevens 

lärande kan innebära att läraren vill träna eleverna att själva utvärdera sina prestationer i 

relation till egna kriterier för vad som är god kvalitet (Stensmo 2000: 186).     
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6. Slutdiskussion och Sammanfattning  

Med hänsyn till uppsatsens syfte, att undersöka lärares uppfattningar om ledarskapet i 

klassrummet samt hur de upplever villkoren för detta, fastställdes följande 

frågeställning: Hur arbetar lärarna med - och resonerar kring de fem ledaruppgifterna, 

planering, kontroll, motivation, gruppering, individualisering, i klassrummet? I detta 

avsnitt kommer jag att diskutera de resultat som har kommit fram och även framföra 

mina tankar om ämnet. Slutligen diskuteras två olika sätt som identifierats om hur 

lärarna tolkas situationsanpassa sin ledarstil.  

 

6.1 Lärarnas ledarstilar 

Generellt visar min analys av det empiriska materialet att lärarna talar om olika 

kvalitéer inom de olika ledaruppgifterna. De olika kvalitéerna ger olika konsekvenser 

och effekter på eleverna, undervisningen och på lärare som leder i klassrummet.  I fråga 

om ledaruppgiften planering talar lärarna om olika kvalitéer som utgår från 

lärarperspektiv och elevperspektiv. De lärare som resonerar utifrån lärarperspektiv utgår 

från uppgiftsorienterat ledarstil och ser sig själva som den som leder och har 

kommandot i klassrummet. Detta kan både vara positivt då eleverna kan känna sig 

trygga med en ledare som tydligt visar vad som är acceptabelt och vad som inte är 

acceptabelt, men detta kan även ge negativa följder som innebär att eleverna inte 

utvecklar ett ansvar för sitt handlande. Lärare som talar om planering utifrån ett 

elevperspektiv utgår från en elevorienterad ledarstil som tar hänsyn till och inkluderar 

eleverna i planeringen av skolverksamheten. Lärarna uttrycker även att de inte planerar 

så strikt eftersom det alltid kommer upp annat under lektionen vilket innebär att läraren 

tillämpar en situationsanpassad ledarstil och planerar efter den aktuella situationen som 

råder i klassrummet (Svedberg 2007: 322).  

 

Utifrån lärarnas resonemang kring ledaruppgiften kontroll kan man se att vissa lärare 

talar om kontroll utifrån en uppgiftsorienterat ledarskap. Dessa lärare tolkas tillämpa en 

autokratisk ledarstil som innebär att lärarna organiserar och leder verksamheten på sina 

villkor. Konsekvenserna med denna ledarstil kan bli att läraren fastnar i denna stil och 

inte kan införa förändringar eller vara öppen (Stensmo 2000: 121-122). Denna ledarstil 

kan även leda till att eleverna uppfattar läraren som sträng vilket i sin tur kan resultera i 
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att eleverna upplever rädsla och oro. Lärarnas förklaring till att de tillämpar en sådan 

ledarstil är att eleverna och gruppen för tillfället kräver väldigt strama tyglar. På så sätt 

tolkas lärarna även tillämpa ett situationsanpassat ledarskap eftersom de menar att deras 

typ av ledstil beror på att klassen och gruppen kräver detta. Lärarna tolkas alltså 

tillämpa en autokratisk ledarstil samtidigt som de tillämpar ett situationsanpassat 

ledarskap. Andra lärare talar om kontroll utifrån ett elevorienterat ledarskap. Dessa 

lärare karaktäriserar ett demokratiskt ledarskap där de uttrycker vikten av att utveckla 

elevernas självständighet i sitt arbete. Lärarna betonar även vikten av att hela tiden 

anpassa sin ledarstil till elevernas olika nivåer då vissa elever har lättare än andra för att 

bli självständiga och ta ansvar vilket kan jämföras med de fyra utvecklingsstadierna som 

ingår i det situationsanpassade ledarskapet där läraren ska anpassa sin ledarstil till 

elevernas utvecklingsnivåer (Svedberg 2007: 324-325). På så sätt tolkas lärarna tillämpa 

en demokratisk ledarstil och samtidigt ett situationsanpassat ledarskap.  

 

På tal om ledaruppgiften motivation talar lärarna om tre olika kvalitéer vilka är beröm, 

belöning och variation. Dessa olika kvalitéer har alla olika för- och nackdelar och kan 

ha olika följder. Lärarna som menar att de använder beröm för att motivera eleverna kan 

innebära att läraren vill påpeka för eleven att ”nu har du levt upp till mina krav” och 

samtidigt leda till att göra eleven beroende av lärarens beröm (Stensmo 2000: 143). Ena 

läraren menar att hon använder belöning som ett medel för att få eleverna att uppnå mål 

och prestera väl. Detta kan förstås som att läraren resonerar kring motivation som något 

yttre där eleverna sätts i rörelse för att uppnå mål (Stensmo 2000: 232). Vissa av lärarna 

talar om motivation utifrån en variationsrik undervisning. Fördelarna med en 

variationsrik undervisning är att det leder till att motverka en rutinbetonad verksamhet 

som kan resultera i att eleverna tappar motivationen.  Dessa olika kvalitéer kan alltså ha 

olika effekter på eleverna och därför är det viktigt att som ledare i klassrummet tänka på 

de olika följderna innan man väljer att förhålla sig på ett visst sätt. 

 

Inom ledaruppgiften gruppering kan man skilja mellan två olika kvalitéer som lärarna 

resonerar kring vilka är helklassfokus och gruppfokus. Ena läraren menar att det inte är 

så effektivt med grupparbeten och lägger istället fokus på klassen som helhet och anser 

att det är vad klassen behöver för tillfället för att fungera. Den andra läraren menar att 
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grupparbeten är bra just för att det utvecklar sociala förmågor och samarbetsförmågor. 

Fördelarna med grupparbeten är att eleverna kan ta del av varandras kunskaper. 

Konsekvenserna med att inte så ofta arbeta med grupparbeten kan bli att eleverna inte 

erbjuds möjlighet att öka samarbetsförmågan. Att allt för ofta undervisa i helklass kan 

leda till att elevernas koncentration minskar (Stensmo 2000: 224, 234). Dessa två lärare 

talar om gruppering utifrån två olika kvalitéer som båda kan ha olika följder. Därför är 

det enligt min mening viktigt att hitta en balans mellan att ha helklassundervisning och 

gruppundervisning så att eleverna får träna i att arbeta på båda metoderna. De olika 

kvalitéerna som kommer upp i ledaruppgiften individualisering är individualisering 

utifrån individuella plan och individualisering utifrån olika krav och förväntningar på 

eleverna. Båda de aspekterna utgår från en elevorienterad arbetssätt där man sätter 

eleven i fokus och erbjuder uppgifter som är anpassade efter den individuella planen 

som varje elev har och de förväntningar som passar elevens nivå.  

 

Sammanlagt resonerar lärarna om de fem ledaruppgifterna utifrån olika kvalitéer vilka 

alla har olika följder och effekter på eleverna och på undervisningen. Som ledare i 

klassrummet är det viktigt att finna en balans i användandet av de olika kvalitéerna som 

lärarna tar upp så att det på goda sätt gynnar de aktuella eleverna och undervisningen. 

 

Autokratiskt situationsanpassad ledarstil och demokratisk situationsanpassat ledarstil 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det är under ledaruppgiften kontroll som ett 

intressant resultat visar sig. Det tycks som att lärarna upplever att de utövar ett 

situationsanpassat ledarskap men på två skilda sätt. Det som blir tydligt är att lärarna 

karaktäriserar två kvalitéer där det ena går mot det autokratiska hållet och det andra går 

mot demokratiska hållet. De lärare som utmärker en autokratisk ledarstil framhåller att 

det är omständigheterna och situationen i klassrummet som kräver denna ledarstil och 

på så sätt tolkas lärarna samtidigt tillämpa ett situationsanpassat ledarskap. Därför skulle 

jag vilja kalla dessa lärares sätt att resonera kring sin ledarstil för en autokratisk 

situationsanpassat ledarskap. Och de lärare som utmärker ett demokratiskt ledarskap 

betonar vikten av att hela tiden anpassa sin egen förhållningsätt efter elevernas olika 

kompetensnivåer. Dessa lärare resonerar kring sin ledarstil på ett sätt som jag skulle 
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vilja kalla för demokratiskt situationsanpassat ledarskap. Konsekvenserna med den 

autokratiska situationsanpassade ledarskapet kan bli att läraren fastnar i tanken om att 

klassen behöver denna ledarstil och även leda till att läraren inte kan släppa denna stil 

och inte heller kunna vara öppen eller införa förändringar. Fördelarna med den 

demokratiska situationsanpassade ledarstilen är att lärarna kan gå ur och in i olika 

ledarstilar eftersom lärarna betonar viken av att anpassa sin ledarstil efter elevernas 

nivåer, alltså ändrar lärarna sin ledarstil när elevens nivå ändras. I relation till 

bakgrundproblematiken innebär detta att de undersökta lärarna väljer en ledarstil som 

enligt dem gynnar klassen och eleverna. Lärarna tolkas alltså välja och tillämpa en 

ledarstil beroende på de aktuella eleverna. På det här sättet kan man tolka att det 

nödvändigtvis inte behöver vara som Björklund menar, att det behövs en mer lärarledd 

katederundervisning, det är inte så enkelt att bara säga att det behövs en mer 

uppgiftsorienterad och lärarledd undervisning i skolorna. Det handlar inte om att jag 

förkastar det som Björklund menar, snarare att jag utvecklar detta, frågan är mer 

komplex än så. Det handlar mycket om vad som passar läraren själv och om vilken 

ledarstil som mest gynnar eleverna och omständigheterna i klassrummet. Till exempel 

har denna studie visat att de lärare som utmärks som autokratiska förklarar att klassen 

för tillfället behöver detta. Och de som utmärks som demokratiska betonar samtidigt 

vikten av att anpassa sin ledarstil till elevernas olika nivåer eftersom eleverna har olika 

svårt för att vara självständiga. Dessa lärare tolkas att utifrån en autokratisk och 

demokratisk ledarstil tillämpa ett situationsanpassat ledarskap som gynnar klassen. 

Lärarna tycks alltså inte tillämpa en viss ledarstil endast för att de av samhället 

förväntas leva upp till en särskild ledarstil. Det är snarare så att de väljer en ledarstil 

som de anser gynnar de aktuella eleverna och undervisningen. Jag menar därmed inte att 

denna uppsats svarar för alla lärare generellt, utan att detta är vad denna intervjustudie 

med sex lärare har visat. Det vore intressant för vidare forskning att göra samma studie 

men utifrån ett elevperspektiv, alltså att undersöka elevernas uppfattningar om lärarnas 

ledarskap och ledarstilar.  
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Intervju 1 13/10- 10 

Intervju 2 13/10- 10 

Intervju 3 13/10- 10 
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Intervju 5 20/10- 10 

Intervju 6 20/10- 10 

 

Figurförteckning  

Figur 1, Ledaruppgifter i klassrummet, C. Stensmo 2000, Ledarstilar i klassrummet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilken årskurs jobbar du med? 

3. Vad innebär ledarskap för dig? 

4. Vad anser du utmärker din ledarstil? 

 

 Planering 

o Vad innebär det för dig att planera en lektion? 

o Tre aspekter: förberedelser innan lektion, det som uppstår under det pågående, 

och tankar efter lektionen?  

o Planerar du lektionen tillsammans med elever eller ensam, motivera?  

 

 Kontroll  

o Hur tänker du kring bestämmelser i klassrummet. Vad bestämmer läraren och 

vad bestämmer eleverna?  

o Hur mycket ansvar lämnar du till eleverna? hur mycket ansvar har läraren? hur 

mycket ansvar har eleverna i sitt eget lärande? Vilket ansvar har läraren och 

vilket ansvar har eleven för att vara aktiv i skolan. Vem har ansvaret för 

elevens lärande?  

o Hur skapar man regler i klassrummet, och vem skapar reglerna? 

 

 Motivation 

o Hur tänker du kring motivation?  

o Kan du ge exempel på hur man kan uppmuntra elever för att uppnå målen och 

utveckla lärande? 

 

 Individualisering 

o Hur tänker du kring individualisering? 

o Kan du ge ett exempel på hur man individanpassar du din undervisning?  
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 Gruppering 

o Hur tänker du kring grupparbeten i klassrummet?  

o Hur tänker du kring ditt förhållande till elever som en grupp, helklass? Vad är 

viktigt att tänka på? 

o Använder du grupparbeten mycket? Vad anser du är viktigt med grupparbeten?  

 

5. Vilka är de viktigaste uppgifterna du har som ledare i klassrummet? 

6. Är det något du vill tillägga? 

 

  


