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Abstract  
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The purpose of this study has been to investigate the views of five teachers on their own 

leadership, and on the way they make it work in the classroom. The method was a qualitative 

investigation consisting of separate interviews with five elementary school teachers from 

three different schools in the southern part of Stockholm. The results showed that a good 

pedagogic leadership, successful with the pupils, can be characterised as at the same time 

democratic and “situation adjustable”. This includes the ability to formulate the rules of 

conduct clearly, to take decisions and to create a good working atmosphere in the classroom, 

so that the pupils can feel secure, and be able to learn and develop. That however, cannot be 

accomplished if the teacher only maintains a negative communication, reminding the pupils of 

what is forbidden. A majority of the interviewed teachers emphasised the importance of 

positive feedback, and maintaining the work motivation of the pupils was seen as an 

important aspect of leadership in the classroom. A good leadership is furthermore 

characterised by the flexibility of the teacher in adapting to different situations and to the 

maturity of the pupil or group. Flexibility in adjusting the level of the lesson, and of the tasks 

given to the individual pupils or groups, is also an aspect of leadership. The results finally 

showed that the teacher should try to maintain a good personal relationship not just to the 

pupil but also with the parents. This makes it easier for the teacher to influence the pupils and 

engage them in a better performance in the classroom, scholastically as well as in terms of 

conduct. 

Key words: pedagogic leadership, democratic leadership, situation adjustable leadership, 

control, motivation, grouping, individualization, planning. 

Nyckelord: pedagogiskt ledarskap, demokratiskt ledarskap, situationsanpassat ledarskap, 

kontroll, motivation, gruppering, individualisering, planering 
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1. Inledning 

 

Under senare år har man inom utbildningsforskning allt mer riktat uppmärksamheten mot 

läraren som en ”ledare” för verksamheten i skolan och klassrummet. I olika debatter om 

skolan diskuteras en ny lärarroll och ett vanligt förekommande begrepp dyker ofta upp i 

samband med lärarens uppgift att: ”leda lärandet”. Enligt skolforskaren Christer Stensmo 

baseras denna nya lärarroll på principen om att elever måste ha självkontroll och ta ansvar för 

sitt eget lärande för att det ska fungera i klassrummet och i skolan (Stensmo 2000:7). Enligt 

skolforskaren och föreläsaren John Steinberg (2004) bör man som lärare ta sitt dubbla 

uppdrag på allvar och inte bara se sig själv som kunskapsförmedlare utan att även se sig som 

en människoutvecklare. Detta innebär att läraren uppmuntrar, handleder, ställer krav, löser 

konflikter och även upptäcker talanger hos elever. Enligt Steinberg har den framgångsrika 

läraren alltid förstått sin dubbla uppgift, med att dels lyckas förmedla sitt ämne men även att 

lyckas med sitt ledarskap (Steinberg 2004:81) .  

Många studier som gjorts beträffande elevers dåliga studieresultat visar att orsaken bakom 

detta är brister i lärarens ledarskap. Detta har påverkat mig starkt och det har därför blivit 

anledningen till mitt val att undersöka vad som kännetecknar ett bra och fungerande 

ledarskap.  

 

2. Bakgrund 

Rollen som lärare har utan tvivel blivit mer komplex på senare tid. Vad innebär det egentligen 

att vara lärare?  Vilket ansvar har de och vilka kompetenser behöver de för att klara av sitt 

uppdrag? Enligt Stensmo (2000) behöver läraren tre kompetenser för att lyckas i sitt arbete. 

Läraren behöver ämneskompetens det vill säga kunskaper och färdigheter i sina 

undervisningsämnen. Läraren behöver även didaktisk kompetens vilket innebär kunskaper i 

olika undervisningsformer. Slutligen behöver läraren ledarkompetenser det vill säga 

kunskaper och färdigheter i att leda och organisera arbetet i klassrummet (Stensmo 2000:9). 

Även skolforskaren Alf B Svensson (1998) belyser dessa tre kompetenser när han menar att 

det inte räcker med lärarens ämneskunskaper och pedagogiska förmåga utan att läraren 

behöver vara en skicklig ledare för att leda och organisera arbetet i klassrummet (Svensson 

1998:7).  
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Hur viktiga är lärare och vad innebär deras lärarroll egentligen? Dessa frågor besvaras nedan 

med ett citat ur Svenssons (1998) bok ”Framgångsrikt ledarskap i klassrummet”: 

För att dina elever skall lyckas i morgondagens kunskapssamhälle behöver de goda kunskaper, ett gott 

självförtroende och en lust och vilja att hela tiden utvecklas och lära sig nya saker. En del av den 

kunskapen, det självförtroendet och den lusten att lära kan du som lärare ge dina elever. Du betyder 

mycket mer än du kanske tror, inte bara för elevernas utveckling och framtid utan också för hela 

samhällets utveckling och vår gemensamma framtid. För den hand som leder barnet är den hand som 

formar världen.                                                                                                     (Svensson, 1998:70) 

Med detta citat framhålls det ansvar och den makt som lärare har ute i våra skolor samt hur de 

påverkar och utvecklar dagens elever till att bli det framtida samhällets medborgare.   

I läroplanen (Lpo 94) framhålls framförallt ett demokratiskt ledarskap som innebär att läraren 

skall: 

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan, 

 se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad, 

 verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, 

 tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och, 

 förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 

demokratiskt samhälle. 

(Lpo 94 sid.13ff) 

 

Detta betyder att läraren ska ge eleven ökat ansvar och mer inflytande över sitt eget lärande. 

Dagens arbetsmarknad kräver att individen kan ta ansvar, visar självständighet och har god 

samarbetsförmåga därför bör skolan utvecklas dessa förmågor hos dagens elever. 

Skolverket gjorde en stor undersökning i Sverige om vad som utmärker framgångsrika skolor 

och lärare. Man undersökte sambanden mellan elevernas resultat på standardproven i 

matematik, svenska och engelska samt olika aspekter av ledarskapet i klassrummet. Resultatet 

visade att de effektivaste skolorna där eleverna hade lyckats bäst, hade lärare med höga 

förväntningar och krav på sina elever oavsett elevernas begåvning och social bakgrund. Dessa 

lärare hade ett tydligt och bestämt demokratiskt ledarskap, det var ”ordning och reda” i deras 

klassrum vilket gav eleverna arbetsro och bidrog till deras goda studieresultat (Svensson 

1998:12ff).          
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3. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken uppfattning fem grundskolelärare har 

om sitt ledarskap samt hur de arbetar för att få det att fungera i klassrummet. För att uppnå 

syftet med uppsatsen utgår jag från följande frågeställningar: 

 Vilken syn på ledarskap och uppfattning om sitt ledarskap har dessa fem lärare? 

 Hur leder och organiserar dessa lärare arbetet i klassrummet?  

 Hur påverkar relationen lärare- och -elev lärarens ledarskap? 

 Påverkar föräldrarna lärarens ledarskap i klassrummet?  

 

4. Teorier och tidigare forskning om ledarskap  

 

Genom historien har frågor kring ledarskap främst diskuterats i militära och politiska 

sammanhang. Under 1900-talet har det emellertid uppkommit en socialpsykologisk forskning 

om ledarskap, som främst varit inriktad mot ledarskap i arbetslivet. Olika pedagoger har dock 

uppmärksammat att även lärare upprätthåller ett slags ledarskap i klassrummet. Nedan följer 

teoretiska anknytningar främst baserade på litteratur av Arne Maltén, Christer Stensmo och 

Alf B Svensson. Den generella teoribildningen om ledarskap utgör den teoretiska 

utgångspunkten för den här undersökningen och frågor kring speciella tillämpningar i 

klassrummet dvs. det pedagogiska ledarskapet presenteras längre fram i detta avsnitt.  

Psykologen Lars Svedberg (2007) ger oss i sin bok ”Gruppsykologi ”en historisk inblick i 

forskning som gjorts om vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap. Redan i början av 

1900-talet hade ingenjören Henri Flayol presenterat ett antal principer som han ansåg kunde 

tillämpas i alla verksamhetsformer. Enligt Flayol krävde all ledarskapsverksamhet planering, 

vägledning, samordning och kontroll för att det skulle fungera på ett effektivt sätt. 

Socialpsykologen Kurt Lewi talade emot Flayols teorier och lyfte istället fram ledarens olika 

framtoningar och olika sätt att leda. Lewin gjorde ett antal studier beträffande ledarstilar som 

syftade på att undersöka hur ledaren påverkade individen och gruppens gemensamma 

normsystem. Utfallet blev att gruppens normer och gruppens klimat hade ett samband med 

ledarens sätt att leda. Vidare ger han oss en uppdelning i tre olika ledarskapskategorier samt 
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hur medlemmarna i respektive kategorier tar emot och reagerar på dessa ledare (Svedberg 

2007:312ff). 

 Den auktoritära ledaren kännetecknas av att den vet bäst och bestämmer i stort sett 

allt. Reaktionen blir att medlemmarna i gruppen slutar tänka själva, slutar ta ansvar 

och därmed blir osjälvständiga.  

 Den demokratiska ledaren strävar efter att få medlemmarna i gruppen delaktiga i 

arbetet samtidigt som den aktivt hävdar värderingar och mål. Medlemmarna i denna 

grupp reagerar med mognad.  

 Den abdikerade ledaren kännetecknas av att den inte klarar av att hantera och slutföra 

sin uppgift vilket leder till att medlemmarna presterar mindre i skolarbetet, känner sig 

otrygga och konflikter uppstår i gruppen. 

Lewins vision av det goda samhället besjälades av ett demokratiskt ledarskap som betraktades 

som en naturlig förmåga som kunde läras in och utvecklas. Lewins klassificeringar av den 

demokratiska respektive auktoritära ledargestalten har varit en förebild för många likartade 

dikotomier i över 500 olika studier där resultaten påvisat att ett demokratiskt ledarskap 

generellt haft en gynnsam påverkan på organisationens verksamhet. Många kritiker ansåg att 

dessa studier var förenklade och idealiserade, och enligt dem kunde man inte utbilda bra 

ledare för deras vision lydde: ”Leaders are born -  not made” (Svedberg 2007:312, 314).  

Under 1950-talet vidareutvecklades Lewins tankesätt av Blake och Mouton som också 

forskade efter att finna den mest gynnsamma ledarstilen. Parallellt med detta försökte man 

inom ledarskapsforskning finna ledarskapets kärna i personligheten. I motstånd till detta 

presenterade ekonomerna Hersey och Blanchard sin i Sverige mycket populära teori som 

hävdar att ledarskap inte är en position man får utan en relation man erövrar. Det goda 

ledarskapet framträdde inte i egenskaper utan i förmågan att vara lyhörd och anpassa sitt 

ledarskap till situationen dvs. ett situationsanpassat ledarskap. Det situationsanpassade 

ledarskapet är det Svedberg själv föredrar och det innebär att ledaren anpassar sin ledarstil till 

individens och gruppens mognad samt utvecklingsnivå (Svedberg 2007:299ff). 

Svedberg (2007) presenterade ytterligare en forskare; Maccoby från 1981.  Maccoby 

undersökte i sin studie ”The Leader” sex framgångsrika amerikanska och europeiska ledare 

från olika yrkeskategorier för att finna gemensamma drag. De egenskaper som Maccoby 

uppmärksammade var bland annat: omtänksamhet, respekt, ansvarskänsla och social förmåga. 
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Han fann även att det var viktigt för en ledare att vara medveten om både sina svaga och 

starka sidor samt att äga humor. Här kan man se att det framförallt var sociala kompetenser 

som betonades och inte fackkunskaper (Svedberg 2007:316).  

Svedberg (2007) presenterar även Eramies studie från 1972 där 6000 elever blev tillfrågade 

om vilka egenskaper som de främst värdesatte hos lärare. Också här var det sociala 

kompetenser som betonades, såsom att vara mänsklig och förstående, vara rättvis, ha humor, 

kunna undervisa samt hålla ordning i klassrummet (Svedberg 2007:316). 

 

4.1. Vad är ”ledarskap”? 

Enligt Arne Maltén (2000) finns det ingen entydig definition av ett ”bra ledarskap” eftersom 

detta fenomen är komplext och mångskiftande. Han anser dock att det finns två nyckelord 

som ständigt återkommer när begreppet ska definieras, nämligen ”påverka” och ”mål”. 

Ledarskapet kan förklaras som en påverkarprocess som syftar till att ”få med medarbetarna 

att förverkliga målen. Maltén själv väljer att ansluta sig till Bruzelius och Skärvads definition 

av begreppet från 1995 som lyder: ”Den process genom vilken en person influerar andra att 

nå uppställda mål”(Maltén 2000:8). 

Vidare citerar Maltén (2000) Kaufmann och Kaufmanns beskrivning från 1998 av 

ledarskapet, där ledarens viktigaste uppgifter är att motivera gruppen till insats samt se till att 

arbetet anpassas, planeras och utförs på det sätt som gör att gruppen når de uppsatta målen för 

arbetet. Utöver måluppfyllelsen betonas här en annan viktig del av ledarskapet som är 

samspelet med andra människor. Intresset för både uppgiften och relationen till medarbetarna 

tar plats här och ledaren kan inte själv uppnå resultatet utan detta kräver ett samarbete med 

gruppen (Maltén 2000:8). 

 

4.2. Skillnaden på en chef och en ledare 

Maltén (2000) förklarar skillnaden på en chef och en ledare. Han menar att en chefs position 

är formell, dvs. opersonligt utvald då makten tilldelas ”ovanifrån” och huvudsyftet är att 

uppnå mål och resultat. Ledaren däremot får sin position och makt ”underifrån” dvs. genom 

goda relationer till sina medarbetare. Ledaren har inblick i medarbetarnas behov, intressen 

och inre prestationsförmågor. Genom den vägen kan ledaren få sina medarbetare att engagera 
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sig i arbetet.  Av detta kan man dra slutsatsen att ledarskapet är något som ledaren ”förtjänar” 

och som tilldelas av medarbetarna som ekonomerna Hersey & Blanchard hävdade. Ledaren är 

mer demokratisk och personorienterad än chefen, vilket innebär att den ser medarbetarna och 

deras engagemang som viktiga förutsättningar för resultatet. Ledaren ser medarbetarna som 

aktiva och ansvartagande och verksamheten kännetecknas av samtal, samspel, ansvar samt 

måldiskussioner. Vidare skriver Maltén att ett gott ledarskap kännetecknas av att kunna skapa 

förståelse och mening för arbetet, där målet är tydligt formulerat till medarbetarna. En bra 

ledare ska agera likväl uppgifts- som personorienterande (Maltén 2000:14ff). 

 

4.3. Lärarens dubbla uppdrag 

Skolforskaren John Steinberg har under de senaste 25 åren besökt hundratals klassrum i 

Sverige, Norge, Finland och USA för att finna ”den bästa fröken”. Hans definition av 

begreppet ledarskap lyder: ”Ledarskapet är att leda människor till platser de inte hade tänkt 

gå till på egen hand”. Utifrån denna definition tolkar han lärarens eller ledarens uppdrag som 

att leda barn och ungdomar till tankar, idéer, kunskaper, beteenden och attityder som de inte 

hade tänkt vandra till på egen hand. Steinberg framhåller lärarens dubbla uppdrag och menar 

att lärare inte bara ska se sig själva som kunskapsförmedlare utan även som 

”människoutvecklare”. Enligt Steinberg har framgångsrika lärare alltid förstått sina dubbla 

uppgifter som dels är att förmedla sitt ämne men också att lyckas med sitt ledarskap. Vidare 

säger han, att om man ser sig som en ”ledare” istället för en ”lärare” innebär det att man har 

mycket större chans att nå fram till sina elever. Enligt Steinberg är inte lärarens två uppgifter 

långt ifrån en fotbollstränares, och han menar att man dels ska lära spelarna innehåll såsom 

taktik, position, regelkunskap och försvar men å andra sidan måste tränaren uppmuntra, 

handleda, ställa krav, lära känna spelarna och upptäcka deras talanger. När Steinberg bett 

människor att beskriva sina ”bästa lärare” har beskrivningarna sällan handlat om innehållet i 

undervisningen, snarare om hur lärare som såg dem, uppmuntrade dem och vägledde dem 

som individer. De mindes de lärare som såg deras talanger och ställde krav på mästerskap och 

som agerade med auktoritet (Steinberg 2004:7,57ff).  

  

4.4. Olika ledarskap i skolan 

Traditionellt sätt är det tre ledarskapskategorier som ständigt återkommer i den litteratur som 

tillämpar det pedagogiska ledarskapet.  
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 Auktoritärt ledarskap innebär att ledaren själv tar alla initiativ och beslut och redogör sällan 

med gruppen. Denna ledare styr gruppen hårt, ser dem som ansvarslösa människor och håller 

ett tydligt avstånd till gruppmedlemmarna (Maltén 2000:63). 

Demokratiskt ledarskap innebär att ledaren låter gruppmedlemmarna aktivt ta del av 

planeringen och genomförandet av uppgifter och tillsammans fatta gemensamma beslut. 

Ledaren förväntar sig att gruppmedlemmarna tar eget ansvar och hjälper därför endast till om 

någon är i behov av det. Ledaren samarbetar med gruppmedlemmarna och försöker stödja och 

stimulera kommunikationen i gruppen för att nå ömsesidig förståelse (Maltén 2000:63). 

”Låt gå ”mässigt ledarskap innebär att ledaren framträder passivt, är tillbakadragen och 

håller sig utanför gruppen. Ledaren ger endast råd och information om den blir tillfrågad. 

Gruppen bestämmer vad den vill göra, när och på vilket sätt. Denna ledarstil kan förklaras 

med att den saknar ett ledarskap (Maltén 2000: 63). 

 

4.5. Situationsanpassat ledarskap 

Både Maltén (2000) och barnpsykologen Svensson (1998), liksom Svedberg (2007) 

rekommenderar starkt det situationsanpassade ledarskapet som innebär att man utövar det 

ledarskap som situationen kräver. Enligt dessa författare sker ett ständigt växelspel både 

mellan människor och olika situationer vilket gör att behoven och motiven kan variera. Enligt 

Maltén (2000) bör man ta hänsyn till elevernas individuella behov och förutsättningar.  De 

strategier som är bäst beror helt på de konkreta omständigheterna. Både Svensson (1998) och 

Maltén (2000) menar att man måste anpassa sitt ledarskap efter hur klassen fungerar. En del 

klasser kan släppas friare och ta större ansvar medan andra behöver styras betydligt mer. 

Även valet av arbetssätt måste anpassas då det kanske inte gynnar alla elever. Vidare beskrivs 

den skickliga ledaren med att vara flexibel då den kan utöva olika ledarskap och har förmågan 

att välja den ledarstil som lämpar sig bäst för den aktuella situationen (Maltén 2000:38,73, 

Svensson 1998:9ff, Svedberg 2007:72).  
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4.6. Uppgiftsorienterad och elevorienterad ledarstil 

Christer Stensmo (2000) behandlar i sin bok ”Ledarstilar i klassrummet” den forskning som 

gjorts bland olika lärare och deras olika sätt att leda. Han har utgått från ett socialpsykologiskt 

perspektiv när han visar hur man kan arbeta med de olika ledarstilarna. Han presenterar sex 

olika ledarstilar som baserar på olika principer och antagande om människan och hur 

undervisning och ledarskap i klassrummet kan organiseras. Det som starkt skiljer ledarstilarna 

åt är deras syn på kontroll. Något som han stark framhåller är att det inte finns en ledarstil 

som passar och tillgodoser alla elevers behov (Stensmo 2000:9).  

Enligt Stensmo (2000) styr lärarens personlighet, inställning och mål valet av ledarstil i 

klassrummet. Han lyfter fram två ledarstilar som starkt skiljer sig i om läraren är fokuserad på 

uppgiften eller på eleven. Dessa två ledarstilar kallar han uppgiftsorienterad och 

elevorienterad ledarstil (Stensmo 2000:12). 

     Uppgiftsorienterad stil  Elevorienterad stil 

Planering Läraren sätter agendan, uttolkar Eleverna sätter sin egen agenda, uttolkar  

 själv läro- och kursplaner och fattar med lärarens hjälp läro- och kursplaner och

 beslut baserade på egen expertkunskap. fattar beslut utifrån egna behov. Läraren                                                            

 Läraren planerar med hela klassen i fokus.    planerar med den enskilde eleven i fokus. 

Kontroll Läraren är ansvarig och har ledarskapet; Ordning i klassrummet är en fråga om den                                            

 beslutar om ordning i klassrummet och  enskilda elevens självkontroll; eleverna    

 ser till att elevernas klassrumsbeteende  förväntas ta ansvar för att deras eget klass-

 är ändamålsenligt.  rumsbeteende är ändamålsenligt. 

Motivation Yttre motivation; eleverna förväntas  Inre motivation; eleverna förväntas vara 

 behöva ”morötter” och ”piskor” för att nyfikna och aktiva av egen kraft. Eleverna

 vara aktiva. Läraren sätter mål, motiverar sätter egna mål och bedömer egna presta-

 och bedömer elevernas prestationer. tioner.  

Gruppering Grupper sätts samman för att lösa ämnes- Grupper sätts samman utifrån elevernas 

 baserade uppgifter; två huvuden är bättre gemensamma intressen; grupp-

 än ett. Läraren bestämmer uppgift och  konstellationer bildas av elever utifrån 

 gruppkonstellationer.  intresse för en särskild uppgift. 

Individual-  Kollektiv läroplan. Klassen löser samma Individualiserad läroplan. Elever arbetar 

isering typ av uppgifter. Snabba elever inväntar  med egna uppgifter i egen takt och på sitt

 långsamma genom att lösa extrauppgifter. eget sätt.  
     

(Ovanstående tabell är tagen från Stensmo 2000:12ff) 
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4.7. De fem viktigaste ledarskapsuppgifterna i klassrummet  

Stensmo (2000) definierar ledarskap i klassrummet med att leda och organisera en grupp eller 

en klass där hanterandet av disciplin, ordning och elevomsorg sätts i fokus. Här inryms även 

grupperandet av elever i olika arbetsuppgifter där individualisering har en framträdande roll. 

Detta ledarskap innefattar fem olika arbetsuppgifter: planering, kontroll, motivation, 

gruppering och individualisering. Nedan ges en beskrivning av Stensmos fem arbetsuppgifter 

sammankopplade med andra teorier (Stensmo 2000:9).  

Kontroll i klassrummet är en process där läraren försäkrar sig om att elevens beteende i 

klassrummet stämmer överrens med de mål, förväntningar och planer som skolan, lärare, 

föräldrar och eleverna själva har. Denna kontroll kommer till uttryck i bl.a. regler och rutiner 

som skapas och utövas i klassrummet eller på skolan (Stensmo 2000:9ff).  

Att ha kontroll och sätta stopp för beteenden som gör att individen eller gruppen inte når 

målen förklarar Svensson (1998) som en av ledarens viktigaste uppgift. Han förtydligar att det 

i framgångsrika skolor råder god ordning i klassrummen där lärarna tydligt sätter gränser utan 

att trycka ner eller kränka sina elever. Dessa lärare kan beskrivas som auktoriteter utan att 

vara auktoritära. Vidare förklarar han att lärare med vagt ledarskap har svårt att sätta gränser 

vilket leder till att problem uppstår och att det blir både oroligt och stökigt i klassrummet. 

Detta kan i sin tur leda till försämrade studieresultat och att elever tappar respekten för sin 

lärare. Det kan vara mycket svårt för en lärare som hamnat i en sådan besvärlig situation att ta 

sig ur den (Svensson 1998:58). Steinberg (2004) framhåller vikten av att man som lärare 

vågar ställa krav och tydligt kan förklara vad som förväntas av eleven. Han menar att kraven 

och målen måste anpassas till individen, gruppen och andra situationer. Detta kräver att 

läraren känner till var varje elev befinner sig, och utgår därifrån för att lyfta dem till nya 

nivåer. Man bör dock inte sänka nivån allt för mycket då det kan ge fel effekt och inte 

förbereda eleverna för den värld som väntar dem (Steinberg 2004:61).  

Specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber (2005) framhåller att man tydligt bör 

förklara för elever vad som förväntas av dem. Man kan då använda sig av få regler som är 

tydliga, konkreta och som inte är formulerade i negationer. Enligt Kimber bör lärare vid 

introduktion av nya regler stärka och uppmuntra elever varje gång de följer reglerna, eller 

skapa ett belöningssystem för att inspirera elever när de rättar sig efter det man bestämt . 

Vidare framhåller Kimber: ”Det vi vill ha mer av ska vi uppmuntra och stödja, och det vi inte 

vill se eller höra är oftast bäst att ignorera” (Kimber 2005:32). Kimber anser även att man 
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bör undvika sänkningar dvs. kommentarer, gester och miner som talar om att man inte duger. 

Enligt henne leder sänkningar endast till att barnet krymper och känner sig dum istället för att 

växa och utvecklas vilket förklarar hon är lärarens mål. Enligt Kimber är det bättre att 

använda sig av positiva strategier och positiva cirklar som ger energi och skapar arbetsglädje, 

än negativa cirklar som drar ner och skapar otrivsel (Kimber 2005:17-18, 50ff). 

Motivation är de processer som får igång och sätter människor/elever i arbete mot bestämda 

mål. Dessa mål kan vara både mål som ska uppnås men även mål som ska undvikas. I högsta 

grad handlar motivationsarbetet i klassrummet om att stödja eleven att känna igen mål för 

ansträngning och lärande (Stensmo 2000:10). Enligt Steinberg (2004) är det oerhört viktigt att 

utveckla en framtidtro hos eleven för att den ska öppna sig, bli positiv och känna sig 

motiverad för skolarbetet. Lärarens uppgift blir således att se till att eleven tror på sin förmåga 

att lära sig nya saker och utvecklas. Det är här viktigt att läraren finner uppgifter som känns 

viktiga, meningsfulla och roliga, vilket leder till att eleverna engagerar sig mer (Steinberg 

2004:77). Enligt specialpedagogerna Måhlberg och Sjöblom (2004) kan brist på motivation 

bero på att elever inte görs delaktiga i att formulera och ställa sina egna mål. När elever görs 

delaktiga blir de automatiskt mer motiverade till att nå dessa mål eftersom det är deras egna. 

Vidare skriver de att barn behöver uppleva stolthet och känna att de gör framsteg. Detta är 

ännu ett steg till att få dem motiverade (Måhlberg och Sjöblom 2004:11). 

Gruppering av elever i skolan är förekommande och vanligt. Eleverna grupperas in i 

könsgrupper, skolklasser, särskilda undervisningsgrupper och arbetsgrupper. Hur dessa 

grupperingar sammansätts, integreras och utvecklas över tid är mycket viktigt för 

verksamheten i klassrummet (Stensmo 2000:10ff). Måhlberg och Sjöblom (2004) betonar 

vikten av att klasser och grupper lär sig samarbeta och ger varandra ömsesidigt stöd för att 

uppnå resultat istället för att konkurrera med varandra. Detta förklarar författarna vara 

nyckeln till ett fint arbetsklimat (Måhlberg & Sjöblom 2004:12). Enligt Steinberg (2004) bör 

man som lärare ta sitt andra uppdrag på allvar och se sig själv som ”människoutvecklare”. Ett 

sätt att arbeta utvecklande med elever är genom grupparbeten som delvis syftar till att ge 

barnen kunskaper men på samma gång också främjar elevernas personliga utveckling, 

samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Ett lyckat grupparbete kräver att läraren är väl 

förberedd, har ett bestämt syfte med arbetet, ger tydliga instruktioner och tilldelar eleverna 

bestämda roller. Då var och en har sin bestämda roll bidrar det till att alla gruppmedlemmar 

görs delaktiga och att alla blir beroende av varandras insatser (Steinberg 2004:211ff).  
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Individualisering är ett centralt tema i nuvarande läroplaner (Lpo94 och Lpf98) som innebär 

att undervisningen ska utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenhet och 

tänkande. Individualisering kan innebära allt från hur mycket tid en elev behöver för att arbeta 

med en uppgift till variationer av det arbetssätt eller den inlärningsstil eleven använder för att 

lösa uppgifter (Stensmo:2000:11). Genom att arbeta med lagom svåra uppgifter där elevens 

mål delas upp till mindre steg (delmål) och där man uppmuntrar och förstärker varje avklarat 

steg, stärker man självkänslan hos barnet vilket i sin tur leder barnet närmare målet (Målberg 

och Sjöblom 2004:62, 129). Liselotte Ohlson framhåller i sin bok ”Pedagogiska ledarskap” 

(2007) att en bra ledare måste känna till grunderna för inlärning hos olika individer. Hur den 

enskilda individen lär sig bäst varierar och är enligt Ohlson beroende av vilket sinne individen 

främst använder. Hon presenterar tre olika inlärningsstilar. Den första är den visuella 

människan som lär sig bäst genom att se, läsa, ha ögonkontakt och få visuella instruktioner. 

Den andra inlärningsstilen tillhör den auditiva människan, som främst använder hörseln och 

kommunikationen som en avgörande grund för inlärning. Den tredje inlärningsstilen tillhör 

den kinetiska människan som behöver känna och göra saker i samband med kommunikation.  

Planering är den arbetsuppgift som håller samman de övriga fyra arbetsuppgifterna. 

Planering innefattar inte bara undervisningens form och innehåll utan även det sociala livet i 

klassrummet och andra pedagogiska rum (Stensmo 2000:11) Både Kimber (2005) och Ohlson 

(2008) framhåller betydelsen av att lärare planerar lektioner och skoldagar med variation, 

vilket de ser som en förutsättning för barns lärande. Dels för att barn har olika inlärningsstilar 

och behöver använda sig av många sinnen för att lära sig och dels för att barn har ett 

rörelsebehov. Vidare förklarar Kimber att när barn sitter stilla och lyssnar på en föreläsande 

lärare en längre stund kan det lätt leda till att barnen tappar koncentrationen och det kan leda 

till att det blir stökigt i klassrummet (Kimber 2005:29). Steinberg (2004) anser att lärare och 

skolan bör anstränga sig för att finna uppgifter som känns viktiga, meningsfulla och roliga för 

barnen. Han menar att när barn upplever meningsfullhet så engagera de sig på ett annat sätt än 

om barnet inte gör det (Steinberg 2004:77). 

4.8. Positiv feedback och beröm 

Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom skriver i sin bok ”Lösningsinriktad pedagogik”(2004)  

om vikten av att fokusera på barnets kompetenser och resurser och på det som fungerar. Deras 

metod bygger på att man ignorerar icke-önskvärt beteende och istället fokuserar på det 

önskvärda beteendet och ge positiv feedback på det. Denna metod baseras på psykologen 
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Burrhus Frederick Skinners teori beteendemodifikationen. Måhlberg och Sjöblom framhåller 

att det i skolans värld finns en tendens eller ibland en tradition då man mer fokuserar på 

bristerna och svårigheterna än på det som eleven är bra på. Att istället fokusera på elevens 

kompetens och förmåga är till stor nytta och hjälp i undervisningen för att uppnå målen. Att få 

höra att man gör framsteg och att man lyckas menar de är särskilt viktigt för de barn som har 

beteendeavvikelser eller svårigheter av olika slag. Lärarens uppgift blir då att ta reda på och 

förtydliga elevens mål och följa upp det första steget (delmålet) genom att ge förstärkning. 

När detta mål känns stabilt formulerar man nästa lilla steg. Att arbeta med lagom svåra 

uppgifter och få resultaten bekräftade av sina lärare i form av uppmuntran och beröm stärks 

självkänslan hos barnet vilket leder barnet närmare målet (Måhlberg och Sjöblom 2004:57, 

62, 129).  Enligt Kimber (2005) kan det ibland ta tid att ändra negativa beteenden hos en del 

barn då de kanske blivit sedda med negativa ögon en längre tid, redan från förskolan eller 

hemmet. Därför behöver dessa barn längre tid på sig för att ändra sina beteenden men det ger i 

slutänden resultat (Kimber 2005:19). 

4.9. Relationen lärare och elev  

Steinberg (2004) framhåller betydelsen av att skapa goda relationer till eleverna och förklarar 

detta med att läraren eller ledaren får auktoritet genom relationer och inte som förr genom sin 

titel. Vidare uttrycker han sig så här: ”Om du inte har en god relation till dina elever kommer 

de inte att följa dig som ledare, ställa upp på normer och regler eller bry sig om innehållet i 

din undervisning”(Steinberg, 2004:168). Även Måhlbergs och Sjöbloms resonemang 

överstämmer med Steinbergs när de säger att de av egna erfarenheter som lärare och 

observationer ute i skolor upplevt att lärare med goda relationer till sina elever kan påverka 

eleverna mer effektivt än lärare med dåliga relationer sina elever. Vidare presenterar 

Måhlberg och Sjöblom (2004) undersökningar som gjorts av Swift och Spivacks som påvisar 

att elever med positiva relationer till sina lärare lyckas bättre i läsning och räkning. De 

framhåller även Skolverkets rapporter från 2001, som påvisar att en av orsakerna till att elever 

lämnar grundskolan med ofullständiga betyg är dåliga relationer till sina lärare (Måhlberg och 

Sjöblom 2004:47). Vidare framhåller även Kimber (2005) betydelsen av en god relation 

mellan lärare och elev och menar att det leder till ett gott samarbete. Men Kimber 

understryker samtidigt att en viss ”distans” är nödvändig, så man inte blir ”kompis” med 

elever. Kompisrelationen förklarar hon kan leda till besvärliga situationer, där gränserna blir 

alltför suddiga vilket leder till att elever kan ta över och detta skapar oro i klassrummet. Detta 
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kan förklaras med det Svensson tidigare beskrev kännetecknade ett vagt ledarskap (Kimber 

2005:12).  

4.10. Föräldrakontakt och samverkan 

Kimber (2005) framhåller betydelsen av en bra relation till föräldrar och upplyser att man 

kommer så mycket längre när man har dem med sig, än om de är oengagerade eller man har 

dem emot sig. Särskilt viktigt anser hon att det är med föräldrar, vars barn har problem eller 

svårigheter av olika slag. Hon rekommenderar att man tillsammans skapar något som hon 

kallar ”arbetsallians”, som vidare leder till utveckling och förändring. Hon säger att det är 

viktigt att bygga upp ett förtroende hos föräldrar för att de ska tro på skolan och på lärarna. 

Detta kräver att lärare arbetar professionellt och förhåller sig neutralt till föräldrar genom att 

lyssna på dem och lägga sina egna värderingar åt sidan. I samtal med föräldrar bör man först 

lyfta fram det positiva man har att säga om barnet och därefter ta upp det negativa och olika 

problem. Att detta kommer i rätt proportion upplyser Kimber är av stor betydelse för hur det 

tas emot av föräldrar (Kimber 2005:104ff). Måhlberg och Sjöblom (2004) lyfter även dem 

upp betydelsen av en föräldrasamverkan och förklarar att det öppnar upp för dialog, där lärare 

och föräldrar lär sig förstå varandra i ett samarbete runt barnet. De anser även att när föräldrar 

medverkar och engagerar sig i skolan bidrar det till att barnen presterar bättre både 

skolmässigt och socialt (Måhlberg och Sjöblom 2004:118). 
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5. Metod och material 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilken metod jag använt mig av i min 

undersökning där val av informanter, tillvägagångssätt och bearbetning kommer presenteras. 

Vidare följer en beskrivning av de etiska aspekterna som jag utgått ifrån i mitt arbete och 

slutligen behandlas tillförlitligheten. 

 

5.1. Val och motivering av det empiriska materialet 

Till denna studie har jag använt mig av en kvalitativ metod som här innebär en intervjustudie 

med fem verksamma lärare. Den kvalitativa metoden passade mitt syfte och mina 

frågeställningar bäst då informanternas tankar och ståndpunkter kring sitt ledarskap var i 

fokus. Enligt Larsen lämpar sig den kvalitativa metoden bäst om man som forskare vill skaffa 

sig en helhetsförståelse av olika fenomen till skillnad från den kvantitativa metoden (t.ex. 

enkäter) som mer syftar till att redovisa ett resultat mer siffermässigt (Larsen 2009:25).  

5.2 Tillvägagångssätt  

Jag började med att ringa runt till några slumpvis utvalda grundskolor, varav samtliga var 

kommunalt ägda. I en första kontakt med rektorer i respektive skola gav jag en kort 

presentation av mig själv, min utbildning och syftet med studien. Samtliga rektorer tilldelades 

mina kontaktuppgifter såsom telefonnummer och mailadress för att vidare framföra 

informationen till tillägliga lärare, som kunde tänka sig att medverka i studien. Jag började 

söka relevant litteratur och använde mig av skolans databas. Jag sökte böcker, artiklar och 

avhandlingar som behandlade ämnet ”ledarskap” och ”ledarstilar”, detta ur ett 

lärareperspektiv.  Då tiden var begränsad och endast en lärare hörde av sig och ville medverka 

i studien tog jag hjälp av de kontakter jag hade till olika lärare och skolor. Fyra lärare blev 

tillfrågade och alla fyra var intresserade av att medverka i studien.  Samtliga lärare blev 

tillfrågade om intervjuerna fick spelas in i studiesyfte och där samtliga gav sitt medgivande. 

Vidare informerade jag informanterna om att de skulle anonymiseras så att varken namn eller 

personliga uppgifter skulle kunna identifieras. 
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5.3. Intervjuguide och intervjuer 

En intervjuguide gjordes som stöd och för att säkerställa att jag fick med de frågor som var 

relevanta för att uppfylla uppsatsens syfte. Samma intervjuguide låg till grund och användes 

under alla intervjuer och bestod av både strukturerade och ostrukturerade frågor. Då syftet 

var att undersöka vilka uppfattningar lärare hade om sitt ledarskap och vilka metoder och 

strategier de använder sig av för att leda och organisera verksamheten i klassrummet, använde 

jag mig av Stensmos fem arbetsuppgifter som grund för intervjuguiden. Stensmos fem 

arbetsuppgifter består som tidigare framgått av: kontroll, motivation, gruppering, 

individualisering och planering.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med en lärare i taget, i deras klassrum eller i ett 

sammanträdesrum efter avslutad skoldag. Varje intervju pågick i ungefär en timme och 

spelades in på band. Då intervjuerna bandades in kunde jag vara aktiv och lyssna på 

informanterna vilket Kullberg (2004) framhåller som nödvändigt för den intervjuande 

forskaren. Att vara aktiv och lyssna innebär enligt Kullberg att engagera sig i de intervjuades 

svar istället för att tänka på nästa fråga (Kullberg, 2004:114). Inspelningen bidrog till en 

behaglig och trevlig stämning där intervjuerna vart effektiva då informanterna slapp upprepa 

sig eller vänta in mig för att jag skulle behöva anteckna.  Dessutom gav det mig möjlighet att 

observera informanternas kroppsspråk såsom tonfall, gester, hållningar och ögonrörelser. 

Detta framhåller Kullberg som viktigt för att kunna tolka informanternas reaktion vid frågor 

(Kullberg 2004:114).  

5.4. Urval av informanter 

Av de lärare som deltog i studien var fyra kvinnliga och en var manlig. Informanterna 

arbetade på tre olika skolor, varav tre lärare arbetade på samma skola. Det fanns en spridning 

i hur länge de intervjuade lärarna hade arbetat som verksamma lärare, allt från 11 år och upp 

till 37 år. Anledningen till att bara en manlig lärare medverkade i studien berodde på att han 

var den enda som fanns tillgänglig. Syftet med denna undersökning var inte att jämföra hur de 

manliga respektive kvinnliga lärarna resonerade så könsfördelningen har därför inte påverkat 

studiens resultat. 
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5.5. Bearbetning 

Intervjumaterialet bearbetades genom att jag lyssnade av och ordagrant transkriberade varje 

intervju . Upprepade genomläsningar av det transkriberade intervjumaterialet bidrog till att 

jag fann mönster, teman och kategorier som ligger till grund för uppsatsen och detta utifrån 

Stenmos fem arbetsuppgifter.  

5.6. Etiska överväganden 

Jag har tagit hänsyn till de fyra etiska aspekterna för vetenskaplig forskning. Jag har tillämpat 

informations- och samtyckeskravet då jag upplyste informanterna om studiens syfte, om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Detta 

framfördes även muntligt, via telefon till rektorerna på skolan. De lärare som jag själv 

kontaktade ansåg inte att det var nödvändigt med att informera rektorerna då de kände mig 

sedan tidigare. Jag har även tagit del av konfidentialitetskravet som innebär att medverkarna 

anonymiseras. Informanterna var införstådda med att alla uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt dvs. att personuppgifter som namn, ålder och skola skulle anonymiseras för att 

informanten inte skulle kunna identifieras av utomstående. Informanterna informerades om 

detta både innan och efter avslutad intervju. Dessutom informerades de om att resultatstudien 

skall publiceras och finnas tillgängliga på DIVA/Internet framöver. För att öka anonymiteten 

har jag valt att återkommande benämna samtliga lärare ”hon” då en av de intervjuade lärarna 

var manlig. Slutligen har jag tagit del av nyttjandekravet, som innebär att informationen som 

samlats in endast får användas för forskningsändamålet, dvs. för denna uppsats (Stukat 2005: 

132). 

5.7. Studiens tillförlitlighet 

Den vetenskapliga undersökningens tillförlitlighet är en avgörande faktor för att resultatet ska 

vara trovärdigt. Man talar därför om validitet och reliabilitet. Validitet är undersökningens 

relevans och giltighet, som handlar om att samla in just de data som är relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställningar i min undersökning. Detta har jag försökt säkra 

genom att ställa de rätta intervjufrågorna utifrån problemformuleringen (Larsen 2009: sid.41). 

Med reliabiliteten menas studiens pålitlighet och precision som jag har försökt säkra genom 

att låta de intervjuade lärarna besvara intervjufrågorna väldigt utförligt och beskrivande 

genom att ge olika exempel. Eftersom samtliga intervjuer var inspelade och noggrant 

transkriberade kunde jag gå tillbaka och lyssna av inspelningarna eller kolla igenom det 

transkriberade materialet för att försäkra mig om att jag uppfattat informanterna rätt.  
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6. Resultat och Analys 
 

 

Redovisningen av resultatet är indelad i tre delar: den första delen behandlar lärarnas syn på 

och uppfattning om ett fungerande ledarskap, i den andra delen har jag utgått från Stensmos 

genomgång av de fem ledarskapsuppgifterna och här vill jag uppmärksamma att en sjätte 

rubrik ”Tillsägelser och beröm”, har lagts in efter rubriken ”Kontroll” . Den tredje och sista 

delen tar upp faktorer som påverkar ledarskapet i klassrummet. Underrubriker finns 

uppdelade i olika teman som analyserats av de teorier och den forskning som tidigare 

presenterats.  

 

Lärarnas syn på och uppfattning om ett fungerande ledarskap 

6.1. Definition av begreppet ”ledarskap” och deras syn på ledarskap 

 

De olika lärarna definierar begreppet ”ledarskap” på olika sätt. En lärare förklarar detta med 

att det är hennes roll i gruppen där hon sätter stämningen och gränserna. En annan lärare 

definierar begreppet som att leda andra människor från ett ställe till ett annat och när det 

gäller barn så innebär det att inge dem arbetsro och trygghet. Vidare uttrycker sig denna lärare 

så här:   

Jag är kapten på fartyget och ser till att vi kommer till rätt destination, vart vi nu är på väg.   

Lärare 2 

En tredje lärare definierar begreppet med att en ledare ska föregå med ett gott exempel inför 

barnen och leda dem till trygghet och välbefinnande.  Den fjärde läraren förklarar begreppet 

med hanterandet och ledandet av en grupp, där tydlighet är en nödvändighet för att skapa 

rutiner i klassrummet. Den femte läraren förklarar det med att man som ledare har ett mål dit 

man försöker leda barnen till, men konstaterar att vägen dit kan vara krokig för en del barn. 

Samtiga lärare uttrycker att de tillämpar sitt ledarskap i stort sätt under hela dagen. 

Begreppet ledarskap definieras med att vara tydlig, med att sätta gränser och skapa rutiner för 

arbetsro och trygghet i klassrummet. Att skapa arbetsro i klassrummet uttrycker flera lärare i 

min undersökning som både viktigt och nödvändigt. Detta överstämmer med Kimbers (2005) 

resonemang när hon säger att arbetsro ger den bästa förutsättningen för barns lärande. 

Trygghet och välbefinnande uttrycker flera lärare som viktigt, vilket Kimber (2005) antyder 
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att ett gott klassrumsklimat kan bidra till.  De två mellanstadielärarna i min undersökning 

definierade begreppet ledarskap genom att tydligt uttrycka att det handlar om att få med 

barnen att uppnå målen. Deras definition går i riktning med Malténs (2000) definition av 

begreppet ledarskap som lyder: ”Den process genom vilken en person influerar andra att nå 

uppställda mål” (Bruzelius & Skärvad 1995, i Malten 2000). Generellt kan man säga att 

samtliga lärares beskrivningar av begreppet ledarskap speglar det demokratiska ledarskapet 

som är det ledarskap som framhålls i Läroplanen (Lpo94) för det obligatoriska skolväsendet.  

I citaten som följer beskriver två lärare sitt ledarskap i tidigare skeden:  

 

Jag var mycket hårdare mot mig själv och mot eleverna. Men med tiden så tycker jag att jag lärt mig att 

kunna veta, när jag behöver vara hård och när jag kan vara lite mjukare som ledare. Balansen där emellan 

är ganska viktig, för om man jämt kör på och är stenhård då missar man saker, man missar samtal med 

eleverna och är man för mjuk så får man ingen kontroll på gruppen. Det är ett spel mellan grupp och 

individ hela tiden.     Lärare 2 

 

I början hade jag nog inte ledarskapsrollen så klar för mig utan det är något som jag lärt mig med 

erfarenhet //…//Man ser hur snabbt man kan vända tongångar med en grupp, genom att agera på ett 

positivt sätt och spela teater och få med dem. Då vänder jag stämningen ganska snabbt. Med åren blir 

man säkrare och säkrare i sitt ledarskap.    

      Lärare 4 

Av citaten ovan framgår det att en av dessa lärare tillämpade en mer auktoritär ledarstil i 

början av sitt arbete då hon var hårdare och strängare, vilket inte var så effektivt men att hon 

nu använder sig av en mer situationsanpassad ledarstil. Båda dessa lärare uttrycker att deras 

ledarskap är något som de utvecklat med tiden och genom erfarenheter. En annan lärare 

beskriver sitt ledarskap så här: 

Den är mycket situationsstyrd. Jag tänker oftast på det här med båten, att jag är kapten på båten och att vi 

är på väg mot ett mål och då måste jag ju också variera i min roll för att alla ska trivas på båten. För att 

vara en god ledare behöver man många olika stilar för att kunna anpassa sig till olika situationer. Jag har 

träffat flera militärer som är fantastiska ledare, för att dem anpassar deras ledarstil till ”här och nu” och är 

oerhört tydliga med det.       Lärare 2

    

I ovanstående citat framgår det att en bra ledare ska kunna anpassa sitt ledarskap till 

situationen vilket innebär att den då använder sig av den situationsanpassade ledarstilen. 
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6.2. Egenskaper på ”bra ledare”  

Egenskaper som räknats upp av flertalet lärare är att vara; snäll, glad, lyhörd och att ha 

tålamod. En lärare framhåller tydlighet som något viktigt och menar att man som ledare bör 

vara tydlig med att förklara vad man menar och vad man förväntar sig av barnen. En annan 

lärare anser att det är viktigt att man är positiv och upplever sitt arbete som roligt. Vidare 

säger denna lärare att man bör vara medveten om sin ledarroll i klassrummet och förklarar 

detta med att det inte handlar om någon form av makt, utan om att få med sig barnen. Hon 

förklarar detta med ömsesidig respekt som innebär att ”ge och ta” och menar att hon lyssnar 

på vad barnen har att säga och att de i sin tur lyssnar på henne.  

Jag tror att visst kan man lära sig ledarskap, men jag tror att ledarskap har mycket att gör med hur man är 

som person. Blir du provocerad av ett barn som kallar dig ”jävla kärring”, då ska du inte jobba med en 

liten grupp.                                            Lärare 5 

 

Tålamod måste man ha, det är jätteviktigt, särskilt när man arbetar med lågstadiebarn, för de är inte 

självgående, alla behöver hjälp på olika nivåer och alla jobbar med olika saker.   Lärare 3 

 

Det är tre saker som man behöver för att klara arbetet i skolan…jag kallar det KTH-metoden, det står för 

kreativitet, tålamod och humor. Man måste vara kreativ och påhittig för att ständigt komma med nya 

idéer på arbetsuppgifter//…//och humor det måste man ha, man måste kunna skratta med barnen ibland 

när de berättar någonting roligt. Men när det gäller tålamod så är det upp och ibland ned. 

                          Lärare 5 

Av ovanstående citat framgår det att personliga egenskaper såsom att ha tålamod, ha humor, 

vara kreativ samt hålla sig lugn och inte låta sig provoceras av barnen. En annan viktig 

egenskap som framhålls av flera lärare i min undersökning är respekt för varandra och för 

olikheter, vilket Steinberg (2007) framhåller som den demokratiska ledarens huvudansvar 

(Steinberg: 2007: 177).  

 

6.3. Vad kännetecknar ett bra och ett mindre bra ledarskap 

Mer än hälften av lärarna beskriver ett” dåligt ledarskap” med att läraren kanske lägger 

lektionen på fel nivå. Läraren kanske ger en kort instruktion, en arbetsuppgift som barnen inte 

förstår och som leder till att barnen blir ointresserade, irriterade och kanske inte hinner få 
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hjälp. Detta leder ofta till att de tappar tilltron till läraren. Flera av de intervjuade lärarna 

uppger att lärare som oftast misslyckas i sin ledarroll är de som inte ser barnen utan enbart är 

fokuserade på sina egna välplanerade lektioner och uppgifter. Detta leder ofta till kaos och att 

det blir stökigt i klassen. Dessa resonemang överstämmer med vad Steinberg (2004) påpekar: 

” Är man totalt fokuserad på sitt ämne så tappar man bort eleverna” (Steinberg 2004:58ff).  

Man får inte köra sitt eget race som ledare. Att man bara tänker att så här vill jag ha det och då lyssnar jag 

inte på någon annan, då gör man bara som man själv vill. Det brukar inte sluta med att det blir något bra 

ledarskap //…//utan det gäller att man har den här diskussionen eller öppna dialogen framför allt.

      Lärare 5 

Ett dåligt ledarskap, det är om jag sätter ribban trots att jag har individer som är väldigt olika och att jag 

ständigt hackar på samma person. Då talar jag om för dem övriga i klassen att den eleven inte klarar det, 

och då visar jag det i mitt ledarskap att honom kan man klaga på vilket smittar av sig till dem övriga i 

klassen. Jag tror att många barn blir sedda med negativa ögon och det leder bara till att situationen 

förvärras.                       Lärare 1 

Av citatet ovan och som tidigare framgick i texten uttryckte flera lärare i min undersökning att 

läraren bör vara lyhörd med att anpassa undervisningen och uppgifterna efter elevernas behov 

och intressen. Detta speglar den demokratiske och elevorienterade ledarstilen som innebär att 

den enskilda eleven sätts i fokus då läraren individualiserar undervisningen och gör eleverna 

delaktiga i planeringen och utförandet av verksamheten (Stensmo 2000:12ff). 

Ett bra ledarskap har tydlighet. En bra ledare säger också till barnen att: hör ni jag har gjort fel! Det är 

inte ert fel. Den där läxan, när jag gjorde den, så gjorde jag fel //…// En dålig ledare säger att barnen har 

gjort fel, och kan inte se sin del i felet och tar inte ansvar för den. Om man ska vara en ledare så måste 

man visa att man är det för annars får man ingen att följa med. Man kan vara chef, men man kan inte vara 

ledare.      Lärare 2 

Denna lärare framhåller betydelsen av att lärare är ärliga och kan erkänna sina egna fel, vilket 

förklarar hon skapar ett förtroende hos barnen som vidare leder till att barnen följer ledaren. 

Detta går i linje med Malténs (2000) redogörelse av att vara chef eller att vara ledare. Denna 

lärare framhåller att man bör vara ärlig vilket även Kimber (2005) belyser då hon menar att 

man bör erkänna sina fel och visa att man inte är perfekt (Maltén 2000:14 Kimber 2005:44). 

Ett bra ledarskap det är när man faktiskt tillåter elever att få vara den de är, men ändå få dem att hålla sig 

inom ramen för vad de ska göra. För det är inte meningen att alla ska bli likadana.             Lärare 5 

Enligt en annan lärare kännetecknas en dålig ledare av att vara orättvis, att den gör skillnad på 

pojkar och flickor, har ”gullegrisar” eller att den inte ser att barnet kommer till skolan med 
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både positiva eller negativa erfarenheter. Denna lärare upplyser även om att man bör komma 

ihåg och ta hänsyn till att en del barnen kommer från trasiga hemförhållanden. Denna lärare 

uttrycker sig så här: 

Det är viktigt att se individen bakom eleven. En bra lärare är inte alltid bara den bästa pedagogen, utan 

ibland handlar det om den bästa människan bakom pedagogen.                                 Lärare 5 

Denna lärares resonemang överensstämmer med Ohlsons (2007) beskrivning av en god 

ledare, som bör känna empati och kunna leva sig in i andra människors situationer 

(Ohlson:2007:121) 

 

Hur leder och organiserar lärarna arbetet i klassrummet 

6.4. Kontroll  

Majoriteten av lärarna uppger att de i mötet med en ny klass är väldigt tydliga och bestämda 

med vilka regler och strategier som ska gälla för att skapa arbetsro i klassrummet. Reglerna 

och strategierna formuleras av lärare och elever tillsammans under klassrådet. Under 

inskolningen arbetar de mycket med sina gemensamma regler i form av diskussioner och 

rollspel. Detta har gjort barnen medvetna och läraren har tydligt förklarat för dem varför det 

är så viktigt med arbetsro i klassrummet. Dessa lärares resonemang speglar ett både 

uppgiftsorienterat och elevorienterad ledarskap som innebär att läraren och eleverna 

tillsammans diskuterar och formulerar regler för att skapa arbetsro i klassrummet (Stensmo: 

2000:12). 

I början när man träffar en grupp så måste man vara jättetydlig med att göra ramarna och vara stenhård. 

Med tiden när man har arbetat och lärt känna varandra så kan man pröva med att släppa lite grann, för det 

gäller att kunna ta tillbaka dem//…//Man måste välja sina krig. Jag tror inte på hundra regler, så att hela 

min energi går att kontrollera att alla följer reglerna.         Lärare 1 

 

Ett bra ledarskap är ett tydligt ledarskap, där regler och det vardagliga sitter i ryggmärgen hos alla barn. 

Att man vet att det här är okej och det här är inte okej. Att man känner att man är trygg i sin situation. Att 

känna att man kommer in i rum där man känner att man trivs, att här vill jag vara.        Lärare 3 

I ovanstående citat framgår det att lärare1 använder sig av ett situationsanpassat ledarskap 

när hon säger att hon med tiden prövar med att släppa lite grann och inte är så kontrollerande.   
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Två lärare som båda arbetar i mellanstadiet uppger att barnen någonstans börjar förstå att de 

inte är i skolan för lärarens skull utan för sin egen skull. Majoriteten av lärarna uppger att det 

är viktigt med få och tydliga regler eftersom allt för många regler kan vara svårt för elever att 

hålla reda på. Reglerna ska heller inte vara formulerade med en massa ”inte”, utan istället 

beskriva hur man förväntar sig att barnen ska uppträda. Två lärare uppger att ett vanligt 

misstag som vuxna gör är att tala om för barnen vad man inte får göra, istället för vad man ska 

göra. Mer än hälften av lärarna uppger att när reglerna blir uppenbara för barnen så behövs de 

inte mer och läraren slipper älta. En lärare uppger att man inte ska förbjuda alltför mycket och 

förklarar detta med att barnen måste lära sig tänka själva; vad som är bra eller dåligt, och ta 

egna beslut och eget ansvar för sina handlingar. Denna lärare uttrycker sig så här: 

Om de tar med sig mobiltelefon så får de ansvara för den, och jag vill inte se den i klassrummet. Jag tror 

att de kan sköta det. Jag säger till en gång, andra gången påminner jag och tredje gången blir det en 

konsekvens och då tar jag den. De måste också lära sig att hantera det här. Om allting bara är förbud så 

behöver inte de ta ansvar och tänka; är det här bra eller dåligt?  

      Lärare 1 

Majoriteten av lärarna uppgav att de använder sig av guldstjärnor som de tilldelar barnen när 

de arbetar bra med uppgifter och inte efter hur väl barnen har skött sig. Två lärare som båda är 

lågstadielärare berättar att de arbetar mycket med gruppdynamiken i nybörjarstadiet, vilket de 

förklarar som avgörande för hur det sedan fungerat i klassen.     

Nu i fyran utvärderar de varje vecka och skriver ett eget mål för varje vecka och idag var det en kille som 

skulle sköta sig bättre på slöjden vilket han gjorde och då frågade jag honom vad hans mål var för nästa 

vecka//…//De börjar någonstans förstå att de är här för deras egen skull, de är inte här för min skull.

                                    Lärare 5   

 

6.5. Tillsägelser och beröm 

Majoriteten av lärarna uppger att de i största mån undviker verbala tillsägelser inför hela 

klassen. De ser det som kränkande och förstör stämnigen i klassen. Detta ligger i linje med 

vad Kimber (2005) säger om att man i skolan bör undvika sänkningar (Kimber 2005:50). De 

använder sig istället av icke-verbala tillsägelser såsom en blick, lugnande hand eller gest. En 

lärare uttrycker sig så här: 

Idag är det nästan inget verbalt alls, utan det räcker med att jag tittar på dem och skakar på huvudet och 

då vet de vad jag menar //…//Om det är någonting som många barn stör sig på, kan man prata om det i 
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grupp eller i helklass. Då kan vi lyssna och bli påminda om hur vi kan hjälpa varandra. För det handlar ju 

faktiskt inte om att vi ska kränka elever, utan det handlar ju om att vi ska lyfta eleverna när de är i skolan.

      Lärare 4   

Samtliga lärare uppger att om elevens olämpliga beteende inte upphör tar de ett enskilt samtal 

med eleven. Två lärare uppger att de i samtal med barn som uppträder olämpligt oftast 

försöker vända på problemet och göra det till sitt eget. De frågar då barnet om hjälp, om hur 

de tillsammans kan lösa problemet och får på detta sätt med sig barnet till att samarbeta.   

En lärare uppger att det inte leder någonstans med ett ständigt tjatande om att barnen ska sätta 

sig på sina platser eller att de ska vara tysta. Hon menar att man istället bör vända sig till och 

berömma de elever som sitter tysta, och förklarar att det leder till att fler ”hakar på”. Detta 

förklarar hon bidrar till en positivare stämning i gruppen och att barnen blir mer positiva till 

varandra, vilket leder till en trevligare stämning i klassrummet. Detta överstämmer med 

Kimbers (2005) redogörelse om att positiva strategier och positiva cirklar ger energi och 

skapar arbetsglädje medan negativa cirklar drar ner stämningen (Kimber 2005: 17ff).  

Jag berömmer mycket och jag berömmer nästan bara det positiva, och jag förklarar verkligen vad det är 

jag berömmer så det ska bli tydligt, så de förstår vad det var som de gjorde som var bra //…// Om det är 

något tråkigt och negativt som händer, så försöker jag prata enskilt med den eleven och förklara att nu 

blev det lite tokigt //…//jag förklarar att det inte är personen jag är arg på utan det är själva handlingen 

//…// Man behöver inte prata om det negativa, utan lyft det som är positivt.                           Lärare 4 

 

Mer än hälften av lärarna uppger att de försöker stärka det positiva beteendet istället för det 

negativa och förklarar detta som både effektivt och trevligt. Även Måhlberg och Sjöblom 

(2004) belyser effekten av att ge positiv feedback och förklarar att när man uppmärksammar 

elever för det positiva som de gör så bidrar det till att det blir det beteendet som man får se 

mer av (Måhlberg och Sjöblom 2004:57).  

Det är jättesvårt för ibland kan jag gå in i klassrummet och veta att bygga på det positiva är bättre än att 

klanka på det negativa och efter en kvart är jag där igen och klankar på det negativa//…//det är alldeles 

för lätthänt med 28 elever i klassrummet och tre stycken bara stökar runt.                                Lärare 5 

En annan lärare uppger att hon i samtal med kollegor oftast får höra att det inte fungerar med 

att förstärka det positiva beteendet och understryker att måste känna till hur och när man ska 

tillämpa det. Särskilt viktigt anser hon att det är att uppmärksamma barn som har 

beteendeavvikelser när de uppträder rätt. Hon förklarar att dessa barn oftast är omedvetna om 
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detta och därför behöver det rätta beteendet fångas upp, förstärkas och ges en tydlig förklaring 

till vad det är man berömmer. Att den positiva förstärkningen inte är så effektiv kan tolkas 

med Kimbers (2005) resonemang om att man måste ge det tid, då en del barn kanske har blivit 

sedda med negativa ögonen en längre tid och behöver mer tid för att ändra det negativa 

beteendet (Kimber 2005:19) 

 

6.6. Motivation  

Majoriteten av lärarna i undersökningen framhåller betydelsen av att introducera nya 

uppgifter och ämnen på ett roligt och spännande sätt för att motivera barnen. Det kan vara allt 

från att man som lärare klär ut sig, inleder med en saga eller spelar upp en liten teater, till att 

man kommer till skolan med en ”hemlig väska” med ett brev från ”Gubben höst” som 

behöver hjälp med att förstå vad som har hänt ute i naturen: Varför löven var gula? Varför 

ligger en giftig flugsvamp i ”hemliga väskan”? osv. Mer än hälften av lärarna nämner att de 

använder sig mycket av ”Smartboarden” i sin undervisning och förklarar att det väcker lust 

och intresse samt motiverar barnen i skolarbetet. Tre lärare framhåller betydelsen av att vara 

kreativ, att våga komma med nya idéer och olika arbetssätt såsom att leka sig in i de olika 

ämnena.  

Man behöver ge dem en morot också. Jag älskar att berätta spökhistorier och det upptäcker barnen är 

jätteroligt. Så då för att nå målet så måste jag få dem att vilja det på något sätt //…// Barn lär sig bäst när 

det är roligt, intressant och det ger någonting//…// Det är en utmaning för mig, hur man gör division 

intressant, spännande, roligt och att det ger något. Jag använder mig av mina spökhistorier och när de blir 

äldre använder jag filmmusik med i bakgrunden. Jag försöker blanda i det vi jobbar med nu, oftast när vi 

har svåra moment framför oss så försöker jag blanda in det i berättelsen. Det kanske finns koder, lösenord 

eller uträkningar i berättelsen som barnen måste lösa.                  Lärare 2 

Denna lärare uppger att hon berättar spökhistorier för barnen, dels som ett sätt att ge tillbaka 

när de har arbetat bra men också inför ett nytt moment som barnen upplever som svårt. Denna 

lärare tillämpar ett både uppgiftsorienterat och elevorienterad ledarstil (figur.1 Stensmo 

2000: 12ff).  

Det viktigaste tror jag är att förmedla för barnen en tro på sig själv, att våga prova, att våga försöka, att 

man faktiskt ser att man lär sig saker, att man tror på sin förmåga och att man ser att man går framåt och 

hittar det man är bra på. Tror man inte på sig själv, vågar man inte prova då kan jag ha hur bra metodik 

som helst för att lära ut saker men man tar inte emot det eftersom man tänker: jag kan ändå inte, det är 
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ingen idé att jag försöker, det blir bara fel, jag kommer inte att lyckas...  

      Lärare 4 

Motivation handlar om att de ska tro på sig själva, att jag ser det jobb som de har gjort och är intresserad. 

En del barn måste lockas enskilt, man måste använda olika knep på olika barn. Man får inte mala på och 

mala på, därför tror jag inte på en tjock mattebok, men när man arbetar praktiskt och får laborera och 

arbeta med stenciler då har man en rimlig chans att bli klar och känna att man lyckas.                

        Lärare 1 

I citaten ovan framgår det att stor del av motivationsarbetet handlar om att läraren ska 

förmedla en tro hos barnet. Detta går i linje med vad Steinberg (2004) framhåller då han 

menar att lärare bör utveckla en framtidstro hos eleven som ett sätt för att motivera eleven för 

skolarbetet. Vidare framgår det i samtliga citat att läraren bör intressera sig för barnets 

insatser och att ge barnen en rimlig chans till att bli klara och att få känna att de lyckas. Detta 

ligger i linje med vad Måhlberg och Sjöblom (2004) påpekar om att barn, särskilt de som har 

svårigheter i skolarbetet behöver uppleva att de gör framsteg och detta genom att dela upp 

elevens mål i mindre mål för att de ska ha chans att nå målet (Måhlberg & Sjöblom 

2004:62,129). 

Man måste få lära sig på en massa olika sätt och förstå att någonstans hör saker och ting ihop. Det tycker 

jag att skolan är dålig på att försöka förklara för barnen; varför vi ska lära oss det här. Om du som lärare 

inte kan förklara varför de ska lära sig det här, då kan du lika gärna lägga ned den lektionen. Jag tror att 

om barnen förstår varför de ska lära sig vissa saker så är det lättare att få med dem och lära sig, 

motivationen blir större.     Lärare 5 

 

6.7. Gruppering 

Som tidigare nämnts anser Steinberg (2004) att man som lärare bör ta sitt andra uppdrag på 

allvar och även se sig själv som en ”människoutvecklare”. Ett sätt att arbeta utvecklande med 

elever är t.ex. genom grupparbeten (Steinberg 2004:211). Ungefär hälften av lärarna i min 

undersökning upplever grupparbeten som svårt och förklarar svårigheterna med att alla barn 

inte blir delaktiga. De uppger att det oftast blir så att en del elever tar på sig det yttersta 

ansvaret och gör det mesta arbetet medan andra inte riktigt kommer till rätta och fladdrar runt 

eller gör ingenting. Två lärare förklarar detta med att det inte är barnen man ska skylla på utan 

att de som lärare bör vara tydligare med vilka uppgifter var och en ska ansvara för. 

Ska man jobba med grupparbeten så måste man börja tidigt och där är det viktigt med tydligt ledarskap. 

För att man ska förstå ett grupparbete då måste man verkligen förklara det och få med barnen på 
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det//…//Jag tycker inte att man ska börja med en hel grupp på en gång, utan börja med pararbete så att det 

är två och två, så de börjar lära sig samarbete. När det är ännu fler kan det vara svårt att samarbeta, så det 

gäller att öva och öva och öva. Men idag går det riktigt bra och jag tycker det är roligt med grupparbeten.

                                                                                        Lärare 4 

En av lärarna upplyste att när man sätter ihop en grupp skapas därmed en oordning. Det blir 

då tydligt vilka elever som blir glada och hittar kompisar, men det blir ännu tydligare med 

vilka som är ensamma och som då känner sig ännu ensammare. Det är då viktigt att noggrant 

tänka ut hur man skapar en grupp, att man t.ex. tilldelar eleverna roller så var och en vet vad 

de ska göra. Vidare framhåller denna lärare att eleven tydligt ska ha klart för sig vad tanken 

och målet med uppgiften är. Denna lärare anser att syftet med att barnen ska arbeta med 

grupparbeten är att de ska få möjlighet att uttrycka sig samt lära sig lyssna. Denna lärare 

uttrycker sig så här: 

Jag måste ju tänka i hur jag gör en grupp, det tycker jag är viktigt i ledarskap. Det är viktigt med rollerna, 

vem gör vad? Jag överlämnar sällan det till eleverna, vem som gör vad. Jag vill direkt ge dem en roll, så 

man vet vad man gör i sin lilla grupp, det kan vara allt från att hålla tiden på lektionen, någon som 

skriver, någon som är pratare //…// Det viktigaste är att de kommer fram till vad de ska göra. Tanken med 

uppgiften och målet det måste vara det viktigaste.                                                         Lärare 2 

Detta går i linje med vad Steinberg (2004) anser om att man som lärare bör ge tydliga 

instruktionerna, ett klart syfte med uppgiften och tilldela eleverna olika roller. Detta gör att 

alla blir delaktiga och alla är beroende av varandras insatser (Steinberg 2004:211ff). Mer än 

hälften av lärarna i min undersökning anser att man tidigt, redan i årskurs ett, bör förbereda 

barnen och ge dem möjlighet till att lära sig samarbeta i grupp. Särskilt viktigt anser lärarna 

att det är för de svagare barnen och menar att när de blandas ihop och får möjlighet till att 

arbeta med starkare barn lär de sig mer och de hjälper varandra. En lärare uttrycker sig så här: 

Lärandet utvecklas bäst tillsammans med andra tycker jag och inte när man sitter med näsan i en bok. Jag 

tror man måste lyssna mer på hur barnen tänker//…//man måste få lära sig på många olika sätt och förstå 

att någonstans hör saker ihop.                          Lärare 5 

Majoriteten av lärare ansåg att det var viktigt med grupparbeten eftersom barnen då fick 

möjlighet till att lära sig samarbeta men att det även var lärande. Särskilt viktigt ansåg lärarna 

att det var i naturkunskapen när de arbetade med experiment och i matematiken för att få 

diskutera och lära sig att det finns olika lösningsstrategier.  

Pararbete var något som samtliga lärare ansåg fungerade bättre och som oftare förekom i 

klassrummet. Det kunde vara allt från att intervjua en kamrat till att hitta på en mattesaga eller 
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att tillsammans arbeta med en problemlösning. En lärare förklarar pararbetet med att båda 

barnen då blir lika viktiga och förklarar detta som särskilt viktigt för barn med dyslexi, dvs. 

läs- och skrivsvårigheter. Det underlättar för dessa barn att få en kamrat som står för 

skrivandet och de själva får stå för handlingen när de t.ex. får i uppgift att skriva en saga.  

 

6.8. Individualisering 

När det gäller hur lärarna individualiserar undervisningen för barnen så varierar svaren något.  

Samtliga lärare nämner att det finns en spridning med vad barn kan och vart de befinner sig 

kunskapsmässigt och nivåmässigt.  

Ibland kan jag sitta ensam med eleven, inte så mycket just nu i årskurs 3, men tidigare hade jag mycket 

stödundervisning med elever som kanske behöver extra hjälp med någonting. När jag har kunskaper om 

mina elever så kan jag stryka vissa saker för vissa elever, för jag tycker det är svårt för dem. För de som 

behöver lite mer brukar jag ta till extra uppgifter. Ibland har jag haft olika nivåer i arbetsuppgifter, det är 

lite ”tabu”, då handlar det ju ändå om att man har samma mål och samma syfte fast de är gjorda på lite 

olika sätt t.ex. lättare och svårare texter för olika barn.       Lärare 4 

En annan lärare berättar att hon har något som kallas ”mållektion” en gång i veckan där alla 

barn får möjlighet att arbeta med sitt eget mål dvs. något som barnet behöver arbeta extra 

med. Denna lärare berättar att de även har något som kallas för ”fokusveckor” då barnen 

under två veckor enbart arbetar med matte, svenska och engelska. Under dessa veckor kan de 

självgående barnen arbeta mer självständigt med arbetsuppgifter antingen i skolan eller 

hemma och de barn som behöver extra stöd sitter i skolan och arbetar där flertalet lärare finns 

tillgängliga.  

Vi har prioriterat grupptimmar så mycket så möjligt, så vi har gett barnen några fler lektioner i veckan än 

vad de egentligen ska ha. Då kör vi istället 60 minuter halvklass tre dagar i veckan, där den ena gruppen 

är ute med fritids //…// Det är ju så viktigt, för du har ju en spridning liksom, en är kanske på en 

fyraåringsnivå och en del är på en tioåringsnivå så du måste nästan ha en grupp som du överblickar på.

                           Lärare 3 

Mer än hälften av lärarna berättar att barnen ibland nivågrupperas under vissa perioder för att 

alla ska få det stöd som de behöver. Vidare förklarar dessa lärare att en del barn behöver mer 

utmanande uppgifter och andra behöver längre tid på sig med uppgifter. Samtliga lärare 

individualiserar undervisningen i form av att ge barnen längre tid på sig för att klara uppgifter 

till det att barnen fick mer utmanande uppgifter samt möjlighet till fördjupning. Lärarens 
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uppgift blir således att ta reda på var varje elev befinner sig för att kunna anpassa lektionen 

och uppgiften efter alla elever. Två lärare nämner att de arbetade med något som kallas 

”elevens val” eller ”eget arbete” och förklarade detta som ett enkelt sätt att individualisera 

undervisningen. En av dessa lärare uttrycker sig så här: 

Alla behöver utmaningar. Jag har allt från de som fortfarande inte kan skriva sitt namn till de som sitter 

och arbetar med årskurs två matteböcker och svenska böcker. Det finns en jättespridning //…// Jag vill ha 

med alla när vi har genomgångar, när vi arbetar med problemlösning för de som kommit längre bidrar 

med deras tankar och det blir bra diskussioner//…// Barnen arbetar med eget arbete och eget ansvar,  

därför att då när man gått igenom och alla har gjort grunden så är det några som jobbar vidare med sina 

arbeten. Då kan jag samla några som kanske behöver en extra genomgång.                           Lärare 1  

 

De märker ju också att man kan släppa och låta dem ta mer egna initiativ och komma med önskemål t.ex. 

om de inte orkar skriva mer och hellre vill läsa en bok. Jag tycker det är jätteviktigt att de kan hitta sitt 

sätt att arbeta och att de tycker att det är okej. Ledarskapet är inte att alla ska göra precis det jag säger i 

varje sekund och att alla måste göra lika.                                                            Lärare 1 

   

6.9. Planering  

Majoriteten av lärarna planerar uppsatta mål och lektioner tillsammans med arbetslaget. Den 

detaljerade planeringen görs enskilt av varje lärare. De planerar för dagen, veckan eller för två 

veckor framöver. En lärare uppger att hon planerar för hela terminen och förklarar att det 

underlättar då hon kan se och uppskatta ungefär hur många lektioner som skulle behövas för 

att nå de uppställda målen. Hon uttrycker sig så här:  

Jag är återigen kapten på båten. Jag vet vart vi ska åka och behöver vi stanna på vägen så gör vi det”.  

      Lärare 2                  

En annan lärare nämner att hon planerar för perioder om två veckor, där hon kan integrera 

olika ämnen med varandra såsom naturkunskap, svenska, bild, musik och matematik. Hon 

börjar sin planering med att ställa upp de mål som hon vill att barnen ska ha uppnått under 

perioden. Målen tydliggörs och meddelas både till eleverna muntligt i klassen samt till 

föräldrarna i form av ett veckobrev. Denna lärare uppger att hon planerar dagen med 

variation, t.ex. sagostund på morgonen, följt av laborativt arbete och avslutar de två sista 

timmarna med arbetsuppgifter i klassrummet. Mer än hälften av lärarna nämner att de 

försöker planera för att barnen ska få en variation i undervisningen och arbetssättet som en 
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viktig förutsättning för att nå alla barn. De anser att alla är olika, har olika inlärningsstilar och 

behöver därför variation i arbetssätt och metoder. Dessutom anser de att det kan bli tråkigt för 

barnen att hela tiden göra samma sak.   

Jag måste naturligtvis planera så att de får göra saker, så de har chans att lyckas. 

                                            Lärare 1 

 

Jag tror att om du är välplanerad då försvinner mycket av det här som kan bli oroligt, då är du 

välförberedd på en sak, så har du gjort i ordning grejer så du kan starta och köra igång //…// Men kommer 

du oförberedd och du ska samla ihop ungarna och du inte själv kommer i tid på morgonen då blir det 

rörigt och då blir det kaos, det blir ingen bra start!                                                            Lärare 3 

 

Det är viktigt med planering, men det är lika viktigt att det finns utrymme för sådant som dyker upp i t.ex. 

media, det kan vara något som har hänt i världen som man kan anknyta till. 

                                                     Lärare 5 

  

Hur de olika lärarna tänker och planerar sina lektioner och uppsatta mål varierar. Uppsatta 

mål, variation under dagen, meningsfullhet och anknytning till omvärlden är sådant som 

värderas och styr planeringen. Både Kimber (2005) och Ohlson (2008) lyfter fram variation 

under dagen som en viktig förutsättning för barns lärande då alla barn är olika. De behöver 

därför använda sig av olika metoder för att aktivera så många sinnen som de bara kan 

(Kimber 2005, Ohlson 2008).  

I ett av citaten ovan framgår det att man som lärare bör vara flexibel och ibland lägga sin 

planering åt sidan och ge utrymme åt sådant som händer ute i världen. Detta ligger i linje med 

vad Steinberg säger (2004) att skolan bör anstränga sig med att hitta uppgifter som barnen 

upplever som viktiga och meningsfulla, vilket leder till att barnen engagerar sig på ett annat 

sätt (Steinberg 2004:77). När man i skolan arbetar med att återkoppla och anknyta nyheter och 

fenomen som händer ute i världen skapar barnet på så sätt en förståelse för den värld som den 

lever i. 

Ibland när det är stökigt kan jag känna att det inte är läge att göra något som jag hade planerat och då gör 

vi något annat //…// Det är viktigt att man kan vara ärlig och säga att vi bryter här för det känns inte bra 

för mig. Man kan diskutera med barnen vad det kan bero på? Vad man kan göra åt det? Det är respekt 

tycker jag att visa dem, att man tror att de har möjlighet att berätta för mig och ge bra förslag på hur vi 

ska lösa det. Men det har mycket med barnens ålder och mognad att göra. Jag tror att är man med och 
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bygger upp någonting så tror jag också att man är med och genomför det. Genom att barnen får komma 

med förslag så blir dem delaktiga.                             Lärare 1  

I citatet ovan framgår det att denna lärare dels tillämpar ett situationsanpassat ledarskap då 

hon avbryter lektionen för att det är stökigt men att hon dessutom tillämpar ett demokratiskt 

ledarskap då hon tillsammans med eleverna diskuterar och de får komma med förslag för hur 

situationen kan förbättras framöver (Malén 2000:63, Svensson 1998:9ff) 

Om eleverna kommer på någon idé mitt under ett pågående arbete då ändrar jag inte på en gång, men jag 

tar till mig det och hur jag kan få in det så det känner att de är med. Vad gäller läsning så får barnen vara 

med och bestämma vilka böcker de ska läsa. Det är viktigt att de får känna att de är delaktiga i sin 

inlärning och vad de får göra.                                                                   Lärare 4   

I ovanstående citat framgår det även här att läraren tillämpar ett demokratiskt ledarskap då 

hon uttrycker att hon lyssnar och försöker ta till sig elevernas förslag men även låter dem vara 

delaktiga och bestämma lite över sin inlärning (Maltén 2000:63). 

 

Faktorer som påverkar ledarskapet 

6.10 . Relationen lärare och elev 

Majoriteten av lärarna framhåller betydelsen av att bygga bra relationer till sina elever för att 

de ska känna sig trygga och lita på en. De förklarar vidare att barn måste känna att de blir 

sedda, lyssnade på och får hjälp när de är i behov av det. Två lärare anser att man bör vara rak 

och ärlig med att erkänna egna fel, men att man också måste ha humor för att ibland kunna 

skratta med barnen. Två lärare uttrycker sig så här:  

Barnen måste förstå att man tycker om dem trots att de ibland gör dumheter eller när jag gör något 

konstigt.        Lärare 2 

 

Känner man att det är stökigt i början när man t.ex. får en ny klass då tror jag att man måste sänka kraven 

och kanske gå ner till ängen och spela brännboll eller baka bullar. Man måste satsa på att bygga relationer 

med några i taget, för man lyssnar inte på någon som inte betyder någonting.                         Lärare 1 

 

En lärare beskriver sin relation till sina elever som mycket ”nära” och förklarar att hon trots 

detta upprätthåller en ”balans” där hon tydligt markerar ” vem som är ledare i klassrummet”. 
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Vidare berättar hon att den nära relationen till sina elever även bidragit till en god och nära 

relation till föräldrarna. Tre lärare uppger att deras goda relationer till sina elever bidragit till 

att de knappt behöver säga ett ord för att de ska förstå instruktionerna och vad som förväntas 

av dem. En av dessa lärare uttrycker sig så här:  

Vår relation är en brygga mellan vår kommunikation. Det räcker med att jag tittar på dem för att de ska 

förstå vad som ska göras och hur det ska göras. Med en bestämd blick förstår dem att de ska sätta sig ned 

och lyssna...       Lärare 2                                                               

Två lärare uttrycker det som att man måste lära känna individen för att vara en skicklig lärare 

och särskilt viktigt är det att lära känna de elever som inte når målen. Det är då viktigt att man 

under utflykter, då det är mer avslappnat tar kontakt och pratar med eleven om vad den anser 

vara viktigt, vilka intressen den har och hur den upplever livet. Vidare säger denna lärare att 

hon försöker ha små samtal enskilt med barnen som hon kallar ”mikrosamtal” och 

”lunchkonferenser”. Vid en lunchkonferens sätter sig läraren bredvid eleven och pratar om 

hur det går och ett mikrosamtal sker mellan lektionerna där läraren snabbt pratar om hur det 

går. Denna lärare framhåller dessa samtal som mycket viktiga för att eleven ska känna sig 

sedd och hörd vilket hon förklarar är en viktig del av ledarskapet. 

För att bygga en relation till sina elever så ska man vara närvarande och lyssna på dem, uppmuntra dem 

och se dem hela dagen.                                        Lärare 3 

Flera lärare uppger att de under inskolningen ägnar mycket tid till att lära känna varje barn. 

En lärare förklarar att det lätt kan bli så att en del barn utmärker sig och tar mer plats än andra 

vilket leder till att vissa andra barn blir osynliga. Hon planerar och väljer därför ut tre elever 

som hon inte ägnat så mycket tid åt som hon under en hel skoldag koncentrerar sig extra på, 

t.ex. genom att gå till deras bänk några extra gånger och titta på vad de har gjort eller lyssnar 

på dem när de läser. Samtliga lärare framhöll betydelsen av en bra relation till sina elever, 

dels för elevernas trygghet och självkänsla men även för att det påverkar ledarskapet och 

arbetsron i klassrummet. Detta ligger i linje med vad Kimber (2005) påstår då hon menar att 

en bra relation till sina elever leder till samarbete. Hon framhåller dock att man måste hålla en 

viss distans och inte vara ”kompis” med eleven (Kimber 2005:12). Detta var något som 

samliga lärare i min undersökning betonade; att man inte bör vara ”kompis” med eleven. 
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6.11. Föräldrarna och deras påverkan på ledarskapet  

Enligt en lärare stärker det barnet att veta att hon och föräldrarna arbetar åt samma håll. Mer 

än hälften av lärarna nämner att det är viktigt att vara tydlig med föräldrar och förmedla hur 

man tänker och varför man gör som man gör t.ex. varför man i årskurs ett inte rättar stavfel 

när barnen skriver sagor eller skriver siffror bakåtvänt. Detta går i linje med det som 

Måhlberg och Sjöblom hävdar när de skriver att samarbetet med föräldrar öppnar upp för en 

dialog som leder till att lärare och föräldrar förstår varandra och det sker ett samarbete kring 

barnet (Måhlberg & Sjöblom 2004:118). 

Föräldrar kan ju tänka att den enda gången som jag får höra någonting från skolan är när det är något 

negativt med mitt barn, då försöker jag alltid berätta någonting positivt också som har hänt//…// att man 

inte bara ringer när det har hänt tokigheter utan även när det har hänt någonting bra //…// eller att man har 

någon slags kommunikation med föräldrar t.ex. i ett veckobrev där man skriver vad barnet arbetar med 

och att det fungerar bra, annars blir det ju nattsvart utan att ha en dialog.                                  Lärare 4 

Mer än hälften av lärarna anser att det är viktigt att träffa föräldrar, vars barn inte fungerar så 

bra i klassen för att samtala och förstå hur de gör hemma för att tillsammans kunna samarbeta 

och skapa strategier åt barnet. Detta går i linje med vad Kimber (2005) kallar ”arbetsallians” 

dvs. samarbetet mellan lärare och föräldrar som vidare leder till utveckling och förändring av 

barnets problem (Kimber 2005:104ff).   

En lärare beskriver sin relation till föräldrarna som mycket nära och som något hon erövrat 

genom den nära relationen som hon har till deras barn. Hon framhåller betydelsen av att 

föräldrar känner sig trygga vilket resulterar i att barnen mår bra och sprider en positiv 

stämning i klassrummet. Hon förklarar att man i mötet med barnens föräldrar bör visa sig 

ödmjuk, lyssna och förklara att man arbetar utifrån deras barns bästa och deras framtid. Detta 

förklarar hon resulterar i en ömsesidig respekt där föräldrarna lyssnar mycket på vad hon har 

att säga. Denna lärares resonemang går i linje med Kimbers (2005) redogörelse om att lärare 

bör arbeta professionellt genom att lägga sina värderingar åt sidan och förhålla sig neutralt i 

samtal med föräldrar (Kimber 2005:104). 

Man kan känna idag att barn och föräldrar är mycket mer respektlösa mot oss och vårt arbete, det har 

försämrats väldigt mycket. Det händer väldigt oftast idag att föräldrar inte tål och går till försvar när man 

har något dåligt att säga om barnet på utvecklingssamtalet. Det är ganska jobbigt när man inte har så 

mycket rutin själv. Vad ska man säga? Var ska man dra gränsen någonstans? Hur tydlig ska man vara? 

Alla föräldrar klarar inte det.    Lärare 3 



37 
 

Mer än häften av lärarna anser att föräldrarna påverkar sina barn väldigt mycket och att det 

kan påverka ledarskapet negativt. De förklarar att det är tråkigt när man får föräldrarna emot 

sig vilket de förklarar har blivit allt vanligare idag. Flera lärare berättar att föräldrar har svårt 

att ta klagomål och går till försvar mot sina barn och skyller på skolan eller lärarna. Att 

föräldrar har svårt med att ta klagomål kan delvis förklaras med Kimbers (2005) resonemang 

om att läraren först bör ta upp det positiva om barnet för att därefter ta upp det negativa, vilket 

ger bättre effekt (Kimber 2005:104). 

De kan påverka mitt ledarskap om de ser negativt på mig. Men ser dem positivt så är det en styrka. Om de 

hemma säger lyssna på din lärare, då syns det i klassrummet. Om de tycker jag är dum eller dålig, då 

märks det också i klassrummet. De är spökena i klassrummet, alla föräldrar, de sitter, de är i bakgrunden 

och ger mig status på något sätt //…//de ger energi till ledarskapet, de är viktiga i bakgrunden, tycker de 

att skolan är viktig och att lärarna är viktiga så smittar det av sig till barnen.   

      Lärare 2 

Att skapa en förtroende och en bra relation till föräldrarna är av stor betydelse, och detta är 

något som Sjöblom och Måhlberg (2004) starkt framhåller och de menar att detta bidrar till att 

barnen presterar bättre både i skolarbetet och socialt (Måhlberg och Sjöblom 2004:118).   
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7. Slutdiskussion 

Uppsatsens syfte var att ta reda på vilken uppfattning fem grundskolelärare har om sitt 

ledarskap och hur de arbetar för att få det att fungera i klassrummet. Jag använde mig av 

följande frågeställningar: Vilken syn på ledarskap och uppfattning om sitt ledarskap har 

lärare? Hur leder och organiserar dessa lärare arbetet i klassrummet? Hur påverkar relationen 

lärare- och -elev lärarens ledarskap? Påverkar föräldrarna lärarens ledarskap i klassrummet?   

I detta avsnitt kommer jag att diskutera kring de slutsatser som mitt resultat visat och redovisa 

mina tankar kring arbetet. 

Hur lärarna i min undersökning såg och uppfattade sitt ledarskap varierade i deras svar och 

sätt att definiera begreppet ”ledarskap”. En förklaring till detta kan vara att de olika lärarna 

arbetade i olika årskurser, hade olika erfarenheter av yrket och hade fått sin lärarutbildning 

under olika tider och perioder. Dessutom är lärare olika, de har olika personligheter, 

värderingar och olika syn på både elever och lärandet vilket jag tror starkt påverkar deras val 

av ledarstil. 

Samtliga lärare var starkt medvetna om deras ledarroll i klassrummet och uttryckte att de 

tillämpade den i stort sätt under hela skoldagen. Detta tolkar jag som att samtliga lärare tog 

sitt ansvar och förstod innebörden av att visa vem som faktiskt är ”ledaren” i klassrummet. En 

ledare kan inte gå ifrån sin ledarroll och låta eleverna ta över. Den intar då ett låtgå- mässigt 

ledarskap som innebär att ledaren framträder passivt och låter eleverna bestämma i 

klassrummet vilket kan leda till att det blir oroligt och stökigt i klassrummet (Maltén 

2000:63).   

Ordet ”balans” uttrycktes genomgående under intervjuerna och flera lärare menade att det är 

viktigt att man inte är för hård så man förlorar eleverna på vägen, men att man heller inte ska 

vara för mjuk så att man förlorar kontrollen i klassrummet . Detta tolkar jag med att lärarna 

skiftar från att tillämpa en mer auktoritär ledarstil som innebär att läraren är sträng, styr och 

tar i stort sätt alla beslut, till det att läraren intar en mer demokratisk ledarstil som innebär att 

eleverna får ta mer ansvar och släpps betydligt friare (Maltén 2000:63). Balansen där emellan 

tror jag kan vara ganska svår att upprätthålla och är starkt beroende av hur trygg man känner 

sig i sin ledarroll. Att känna sig säker och trygg i sin ledarroll uttryckte flera lärare att de 

utvecklat med tiden och genom deras erfarenheter i yrket. 
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Personliga egenskaper så som att vara lyhörd, ha tålamod och ha humor uttrycktes ofta under 

intervjuerna. Tydlighet är en egenskap som samtliga lärare mer eller mindre uttryckte som 

viktig för en ledare. Att vara tydlig med att sätta gränser, skapa rutiner och förklara vad som 

förväntas av eleverna.  Detta var något som flera lärare uttryckte att de behövde vara extra 

tydliga med i början när de tog emot en klass för att skapa struktur och arbetsro i 

klassrummet. Med tiden när de lärt känna barnen och barnen känner sig mer inskolade i 

klassrummet släpper läraren betydligt mer. Detta kan tolkas som att lärarna i min 

undersökning tillämpar ett situationsanpassat ledarskap som gestaltas av Hersey och 

Blanchard och som innebär att läraren är lyhörd med att anpassa sitt ledarskap till olika 

situationer (Svedberg 2007:299ff) . Det situationsanpassade ledarskapet framhålls och 

rekommenderas även av Maltén (2000) Svensson (1998) och Svedberg (2007) som menar att 

en skicklig ledare ska kunna vara flexibel med att kunna välja den ledarstil som lämpar sig 

bäst för situationen.   

Ett dåligt ledarskap beskrevs med att läraren enbart var fokuserad på sin uppgift och lektionen 

och inte såg individen bakom eleven. En dålig ledare förklarades med att han eller hon lade 

lektionen på fel nivå och inte heller anpassade uppgiftens svårighetsgrad i nivå med barnen.  

Detta kan tolkas utifrån vad Stensmo kallar det uppgiftsorienterade ledarstilen och som 

beskrivs i figur 1, i undersöknings teoridel (Stensmo 2000:12ff), att läraren planerar med hela 

klassen i fokus och inte med den enskilda eleven. I och med detta menar flera av de 

intervjuade lärarna att eleverna tappar förtroendet till läraren och det blir oroligt och stökigt i 

klassrummet.  

Något som flera lärare uttryckte var viktigt var att skapa ett gott klassrumsklimat för att elever 

ska må bra, känna sig trygga och lära sig saker. Att bygga upp självförtroendet hos varje elev 

var något som tydligt betonades av samtliga lärare under intervjuerna. Flera lärare uttryckte 

att om eleven inte tror på sig själv och på sin förmåga att lära sig saker så leder det till att 

eleven inte heller vågar prova och presterar därför sämre i skolarbetet. Vidare uttryckte några 

lärare att man bör ha höga förväntningar på elever och visa att man tror på dem och deras 

insatser. Det är här viktigt att man hela tiden uppmuntrar och vägleder eleven mot de uppsatta 

målen. Flera lärare uttryckte att de använde sig mycket av att berömma och uppmuntra det 

positiva beteendet istället för att uppmärksamma det negativa. De ansåg att denna metod var 

både effektiv och skapade en trevligare stämning i klassrummet. 
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För att elever ska få chans att tillgodogöra sig undervisningen och ta till sig nya kunskaper 

uttryckte samtliga lärare att de försökte planera lektioner och olika teman med variation i både 

arbetssätt och metod eftersom elever har olika inlärningsstilar. Att de planerade för variation 

var också ett sätt att motivera eleverna och göra så undervisningen inte ska blev enformig och 

tråkig för eleverna. Hur lärarna motiverade sina elever varierade men något som de starkt 

lyfte upp var att väcka lust och nyfikenhet hos eleverna genom att introducera nya moment på 

ett både roligt och spännande sätt. Dessutom uppgav flera lärare att det är viktigt att inte bara 

mala på och mala på utan att man måste ge eleverna en rimlig chans till att bli klara med 

uppgifter och få känna att de lyckas. För de elever som har svårigheter av olika slag behöver 

målen delas upp till mindre mål så att dessa elever får en rimlig chans till att göra framsteg 

och få känna att de lyckas. 

Utifrån informanternas svar kan man inte bara gå in i ett klassrum och ”vara ledare”. Det 

handlar om att skapa sig ett förtroende hos eleverna och förtjäna sin roll som ledare. Flera 

lärare uttryckte att elever inte lyssnar på någon som inte bryr sig eller betyder någonting. 

Lärarens uppgift blir därför att bygga upp ett förtroende hos sina elever genom att se, höra och 

engagera sig i deras liv och deras insatser vilket leder till att de skapar en relation till varandra 

som i sin tur leder till att läraren kan påverka och engagera eleverna i skolarbetet. Flera lärare 

uttrycker att det är särskilt viktig att lära känna de elever som har svårigheter av olika slag och 

som inte uppnår målen. Att skapa en dialog och samtala med eleven är av stor betydelse, och 

detta även med elevens föräldrar. Något som samtliga lärare uttryckte var att det fanns en 

”spridning” med vart eleverna befann sig både socialt och kunskapsmässigt, en del barn 

kunde ta större ansvar för sitt arbete medan andra behövde betydligt mer stöd och ha läraren i 

närheten.  

Jag anser att jag lyckats uppfylla mitt syfte med denna undersökning. Undersökningen 

sammanställer en klar bild över vilken syn och vilka uppfattningar fem lärare har till sitt 

ledarskap i klassrummet samt hur de leder och organiserar arbetet i klassrummet.  

7.1. Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka lärarens ledarskap ur föräldrarnas perspektiv eftersom 

flera av de intervjuade lärarna i min undersökning uttryckte att föräldrarna påverkade 

ledarskapet negativt och hade svårt med att ta klagomål om sina barn. Det skulle även vara 

intressant att undersöka lärarens ledarskap ur ett genusperspektiv, för att se om synen på 

ledarskap skiljer sig åt mellan de båda könen. 
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Bilaga 1 

 
 

Intervjuguide: ”Lärarens ledarskap” 

 
Bakgrundsfrågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur länge har du arbetat i denna skola? 

4. Vad har du för utbildning? Fick du någon utbildning ledarskap? 

5. Vilka årskurser arbetar- eller har du arbetat i? 

6. Vad har du för arbetslivserfarenheter utöver läraryrket? 

Ledarskap 

1. Hur skulle du förklara begreppet ledarskap? (Vad betyder begreppet för dig? När och hur 

mycket tillämpar du det?). 

2. Vad är ditt uppdrag som lärare, vad är din viktigaste uppgift? 

3. Berätta om dig i tidigare skeden och hur ditt ledarskap såg ut?  

4.  Vilka möjligheter respektive svårigheter anser du finns i ditt utövande av ledarskap i 

klassrummet? 

5. Anser du att ditt ledarskap varierar beroende på situation? Varför? Hur? Förklara? 

6. Vilka egenskaper anser du dig ha som är nödvändigt och bra som ledare? 

7. Vad anser du är ett bra och ett mindre bra ledarskap? 

Arbetsordning  

8. Hur tänker du när du planerar inför en lektion? Var och när planerar du dina lektioner? 

  

9. Vilka olika inlärningsstilar känner du till? Är det svårt att planera och utforma 

undervisningen efter dessa inlärningsstilar. 

10. Hur organiserar du dagordningen i klassrummet? Skrivs det upp synligt på tavlan, går du 

igenom det?  

11. Hur och när mycket får barnen vara med och bestämma? (T.ex. regler i klassen, val av 

arbetsmetod el. arbetsuppgift, val av bänkkompis, val av högläsningsbok, val av temaprojekt). 

Grupparbete och individualisering 

12. Vilka olika arbetsformer använder du dig av för att utveckla elevers lärande? 
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13. Vad har du för tankar kring grupparbete respektive individuellt arbete? 

14. Hur individualiserar du din undervisning? Ge exempel? 

 

Gott klassrumsklimat 

15. Hur skapar du ett gott klassrumsklimat? Så att barnen får lugn arbetsro och kamraterna 

respekterar och behandlar varandra väl? 

16. Vilka strategier och regler har ni i klassen? Vem har bestämt dem? (Sen ankomst, kepsar, 

mobiler, godis). 

 

Tillsägelser och symbolförstärkning 

17. Hur ger du tillsägelser? (Verbalt eller icke-verbalt?) Upphör det dåliga uppförandet eller 

behöver du upprepa dig? 

18. Använder du dig av symbolförstärkelse och beröm? 

 

Relationen lärare- och elev 

19. Hur skulle du beskriva din relation till dina elever? Hur förhåller du dig till dem?  

20. Hur bygger man upp en bra relation till sina elever?  Varför är det viktigt? Hur ska man 

göra för att få en bra ”balans” på relationen? Påverkar relationen ditt ledarskap? 

Föräldrakontakten 

21. Hur viktig är föräldrakontakten och samarbetet med dem? Påverkar dem ditt ledarskap i 

klassrummet? 

Arbetslaget 

22. Har ni i arbetslaget någon gemensam planering av verksamheten? 

23. Kan man utveckla sitt ledarskap? Hur? 

Rektor/skolledning 

24. Har du fått eller blivit erbjuden någon ledarskapsutbildning under dina verksamma år som 

lärare?  

25. Påverkar rektor och skolledningen ditt arbete som ledare? Vad kan de bidra med? 
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Misslyckas i sitt ledarskap 

26. Vad tror du är anledningen till att en del lärare inte klarar av att hantera sina klasser och 

misslyckas i sin ledarroll? 

27. Har du någon gång känt hopplöshet och inte kunnat hantera klassen för att det varit allt för 

stökigt? Vad gjorde du då? 

Avslut 

28. Vad ÄLSKAR du mest i ditt arbete, i din lärarroll? 

29. Om du skulle ges möjlighet ändra något i den svenska skollagen eller läroplanen eller 

något annat som berör din skolsituation, vad skulle det vara? 

 

 

 

 

 
 

 


