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 Leadership styles in the classroom a study from    

 teacher`s point of view.   

 

The purpose of this study was to see how teachers experience their own leadership style and 

how they did to get their leadership to work in the classroom. The purpose was also to 

understand the teachers’ actions, what they think is best for the students’ development and 

how they describe the leadership in the classroom. I interviewed six female teachers and they 

all have had many experiences since this is their profession. My research was based on 

Stensmo (2000). There are five dimensions this leadership is based on. These are planning, 

control, grouping, motivation and individualization. In this study I will perform how the 

teachers plan and organise their work based on students and work styles.  

 

The method I used in this study was the qualitative method in which I as an interviewer posed 

questions to my informants. 

The further into the studies I came I perceived that the teachers had different leadership styles.  

Some educators had authoritarian tendencies, while some had democratic leadership style and 

the others had a different leadership which had an intermediate form; some of the 

authoritarian elements, but also moved towards the democratic leadership style. The last 

method that one of these six teachers used had a situational leadership style as her 

management style varied depending in what situation she was in. 

So the results of this study do not only depend on what specific method you use for one kind 

of class. It is the activity in the classroom that decides how a teacher should be and which 

method she should use.  

The teacher should be well prepared and planned before she enters the classroom. Clear rules 

and instructions give a functioning leadership in the classroom. The teaching should be fun 

and interesting and all students should have equal opportunity to achieve goals. 

 

 Keyword: Leadership/leadership, planning, control, motivation, grouping, 

individualization.           

Nyckelord: Ledarstil/ledarskap, planering, kontroll, motivation, gruppering, 

individualisering. 
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1. Inledning 

DDeenn  hhäärr  uuppppssaattsseenn  hhaannddllaarr  oomm  lläärraarreess  uupppplleevveellsseerr  aavv  ssiitttt  eeggeett  lleeddaarrsskkaapp..  IInnssaammlliinngg  aavv  ddaattaa  hhaarr  

sskkeetttt  ppåå  eenn  ggrruunnddsskkoollaa  ssoomm  lliiggggeerr  uuttaannfföörr  SSttoocckkhhoollmm,,  ddäärr  sseexx  lläärraarree  bblleevv  iinntteerrvvjjuuaaddee..  MMiitttt  

iinnttrreessssee  fföörr  lleeddaarrsskkaappeett  vvääxxttee  ssuucccceessssiivvtt,,  ddåå  jjaagg  vvaarriitt  ppåå  oolliikkaa  vveerrkkssaammhheettssfföörrllaaggddaa  

uuttbbiillddnniinnggssppllaattsseerr..  

  

2. Bakgrund 

Lärare och elever har förändrats över tid menar Forsell (2005). Författaren menar även att 

synen på lärarens didaktiska förhållningssätt har förändrats över tid (Forsell, 2005: 193).  Med 

det menar författaren att tidigare ansågs elever som ansvarslösa och de skulle disciplineras 

och uppfostras genom skolan. Vidare menar Forsell (2005) att läraren var en auktoritär person 

som skulle bestämma över eleverna. Det var läraren som var i fokus och som skulle fylla 

barnet med kunskap. I dag förespråkas en annan syn och man använder en annan form av 

pedagogik som bygger på den självständiga individen. Den traditionella pedagogiken som 

byggde på makt, disciplin och elevuppfostran ersattes med den demokratiska pedagogiken.  

 

Lärare har en annan syn på elever idag, där eleven får större ansvar och anses vara den 

självständiga eleven, med andra ord får eleverna idag större ansvar och utrymme för att kunna 

tänka själva. Men läraren ska vara där som stöd och handleda eleverna till att lita på sin egen 

förmåga. Detta syns tydligt i läroplanen (Lpo94) som på olika sätt formulerar strävansmål för 

elevers utveckling till självständiga och fritänkande elever. I dagens samhälle har lärare som 

arbetar inom skolan större ansvar inte bara för eleverna. En lärares uppdrag idag mer 

komplext och kan innebära större ansvarstagande för skolans verksamhet (Olsson 2004). 

Lärare ska genom strävansmålen se till att alla elever får samma möjligheter att uppnå målen.  

Pedagoger bör anpassa sitt ledarskap efter elevers intressen och behov, för att lärare är olika 

och så även elever.  Därför ska läraren erbjuda olika möjligheter för att elever ska vilja lära 

sig och utvecklas i skolan. Det gäller att kunna motivera elever med olika inlärningsförmågor, 

att planera och leda elevernas kunskapsutveckling utifrån deras förutsättningar i syfte att de 

ska nå kunskapsmålen.  

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna upplever sitt ledarskap. Syftet är även att 

förstå lärares agerande utifrån hur de tänker om vad som gynnar elevers utveckling och hur de 
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beskriver att de får ledarskapet att fungera i klassrummet. Jag kommer att ta del av lärarnas 

perspektiv genom intervjuer. Forskningsfrågorna har formulerats utifrån Stensmos (2000) fem 

demissioner där ledarskap i huvudsak består av fem olika arbetsuppgifter. Dessa är planering, 

kontroll, gruppering, motivering och individualisering. I denna studie kommer jag att 

redogöra för hur lärare planerar och organiserar sitt arbetssätt utifrån en elevorienterad 

och/eller en uppgiftsorienterad stil.  

 

3.1 Frågeställningar  

Mina forskningsfrågor är:  

– På vilket sätt kommer planering, motivation, individualisering och kontroll till uttryck i 

lärarnas beskrivning av sitt eget ledarskap i klassrummet samt hur upplever de att sitt 

ledarskap fungerar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

4. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer den litteratur som anses relevant för studien att presenteras. Detta 

med fokus på ledarskapets betydelse i klassrummet. Inför denna undersökning har jag läst 

litteratur om ledarskap i klassrummet, samt hur man gör för att få sitt ledarskap att fungera i 

ett klassrum.  

 

Maltén (2000), menar att begreppet ledaren är mer än tusen år gammalt och ordets betydelse 

är att man ska vägleda människor. Maltén (2000) anser att organisationer och ledare oftast är 

utsatta för förändringar, men det gäller att kunna föra sina medarbetare från osäkerhet i 

riktning mot trygghet, struktur och kontinuitet. Ledaren ska då kunna utvidga utveckling för 

sina medhjälpare till större trygghet och säkerhet. Författaren poängterar att ledarskap kan 

påverka gruppdynamiken och syftet är att se till att alla individer som ingår i gruppen är i rätt 

riktning mot till exempel mål som ska nås. Det sociala samarbetet inom gruppen är viktigt för 

att nå de överordnande målen även det sociala samspelet inom gruppen utgör 

gruppdynamiken.  Syftet med samspelet inom en grupp är att det så småningom leder till att 

man även ska kunna samspela med andra individer. Det är något som är centralt i ett 

ledarskap. Ledaren kan uppnå resultat, men endast tillsammans med och genom andra 

människor (Maltén, 2000:8). Ledaren väljer mellan vilken ledarstil han/hon tillämpar och som 

han/hon anser är viktig för gruppen. Därefter anpassar ledaren sitt ledarskap efter situationen. 

Vidare berättar författaren om de tysk-amerikanska psykologerna Kurt Lewin och Roland 

Lippits forskning kring vilken ledarstil man ska ha för sitt ledarskap och deras syn på dessa 

ledarstilar. Hos den auktoritära ledaren råder det ledarorienterat ledarskap där han/hon utgår 

från hypoteser om den ansvarslösa människan. Den demokratiska ledarstilen råder det om 

gemensamma beslut fattas och ledaren ger hjälp till självhjälp samt finns till hands när hjälpen 

behövs. För övrigt förväntar sig ledaren att eleverna tar sitt ansvar. Ledaren samarbetar med 

sina gruppmedlemmar och bryr sig om sina elever. Ledaren stödjer sina elever och hjälper 

dem att kunna kommunicera med varandra som en grupp. Detta är ett grupporienterade 

ledarskapet som utgår från hypoteser om den sociala och självförverkligande människan.  

I låt- gå metoden är det däremot ledaren som framträder passivt. Läraren ger råd och 

instruktioner bara på elevens begäran. Läraren har en mer tillbakadragen roll och håller sig 

vid sidan av gruppen.  
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Stensmo (2000) behandlar de fem olika ledaruppgifterna i klassrummet som är planering, 

kontroll, motivation, gruppering och individualisering. Dessa fem ledaruppgifter går in i 

varandra och överlappar varandra men det är planeringen som väver samman alla fem 

ledaruppgifter. Författaren gjorde även en egen studie om lärarens arbetssätt i klassrummet 

som passade hans egen modell. Undersökningen omfattade tre fallstudier av tre lärare i 

årskurs fem och sex. Två av dessa pedagoger som var involverade i Stensmos studie var 

kända för att använda sig av uppgifts- och elevorienterat ledarskap och den tredje pedagogen 

använde sig av så kallad mellanform. Lärarnas ledarskap i klassrummet gick ihop med den 

teoretiska modellens bedömningsgrunder, med avvikelse från ledaruppgiftens gruppering.  

Studien visade att lärarna kämpade sig till sin ledarstil i klassrummet snarare än att vara 

principfasta och därmed hålla sig till en beslutsam ledarstil.  I den uppgiftsorienterade 

ledarstilen ses läraren som en kunskapsförmedlare med hög grad av lärarkontroll över 

elevernas beteende i klassrummet. Detta medför också att elevens studiegång följs genom 

läroplanen. Den elevorienterade ledarstilen sätter den enskilde individens villkor i fokus. 

Läraren ses som handledare som vägleder sina elever i eget arbete, där eleven förväntas ha 

kontroll över sitt beteende i klassrummet och där arbetspassen är individuellt planerade. 

Vidare behandlar Stensmo (2000) de sex olika ledarstilar som kan finnas i ett klassrum. 

Samtliga ledarstilar behandlas med olika grader av kontroll över elevernas beteende, 

lärarkontrollen i den ena änden och eleven i den andra. Ledarstilarna baseras på 

beteendemodifikation och kognitiv beteendeterapi. Vidare menar han att det inte finns en 

ledarstil som passar alla utan det är läraren som själv väljer den ledarstil som passar läraren 

bäst. Där hon/han kan ändra sin ledarstil om förutsättningarna förändras och beroende på i 

vilken omgivning läraren befinner sig.  

 

Svedberg (2007) menar att man som gruppmedlem påverkas ofta av andras beteende, där 

känslor och tankar smittar av sig i en grupp. Det handlar om gruppdynamikens ledare och de 

ledda och hur de samspelar och påverkas av varandra. Med det menar författaren att läraren 

bör motivera eleverna för att gruppdynamiken skall bli bra. Han menar även att ledarskap 

syftar till en person som leder eller representerar en grupp av medlemmar och att i det 

teamwork som uppstår präglas av förhållandet mellan makt, regler och värderingar. Vidare 

beskriver Svedberg (2007) ledarskapets paradoxer som modell och vikten av dessa när det 

gäller att få sitt ledarskap att fungera.  Viktigt är det då att visa sin medkänsla, intresse och 

tillit samt lyssna på sina medmänniskor för att få sitt ledarskap att fungera i alla situationer. 

Det gäller att vara strukturerad och välplanerad för att kunna tillämpa sitt ledarskap. Är man 
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inte det så skapar man förvirring och osäkerhet i gruppen.  Författaren menar att 

situationsanpassat ledarskap är det som är bäst fungerande. Ledaren anpassar sitt ledarskap 

efter vilken situation han/hon befinner sig i, vilket betyder att läraren ska vara rättvis och 

lyhörd. I lärarens skicklighet är det viktigt att kunna avläsa sin grupps utvecklingsnivå. 

Svedberg (2007) menar att man inte behöver ha en specifik ledarstil utan att den kan 

situationsanpassas och variera från situation till en annan. 

 

4.1 Teoretiska utgångspunkter  

Här kommer ett fördjupat val av undersökningsämnet där ledarstilar presenteras och 

definitioner ges kring min studies centrala begrepp. Teorin ska vara en grund för min studie. 

Motivet till att jag använt Stensmo som utgångspunkt är att den är mest relevant och har det 

bredaste synsättet vad det gäller ledarstilar. Detta kommer att kopplas till Stenmos 

dimensioner i min analysdel. I teoridelen kommer jag att introducera Wikberg, Stensmo och 

Wennberg & Norbergs syn på ledarskap. Därefter kommer jag att under nästa rubrik 

presentera Stensmo fem grunduppgifter.  

 

Ledarskap. 

Wikberg (1988) hävdar att ledarskapets betydelse när det gäller att vara lärare, är en av de 

viktigaste faktorerna om man tänker på eleverna och hur det påverkar deras inlärning, 

arbetsklimat och grupprocesser. Ledarskapet är som en drivmotor och har därför en avgörande 

betydelse i elevernas vardag. Författaren menar att det antingen är en nit- eller en vinstlott när 

eleverna får en ny lärare. Med andra ord kan detta kopplas till det man ser ute i 

vardagssituationer i skolan där läraren ibland kan förlora kontrollen över sitt agerande och då 

känslor kan komma att ta över. Då kan läraren agera positivt eller negativt beroende på vilken 

situation han/hon befinner sig i. Det handlar om att läraren ska vara disciplinerad, och 

organisera verksamheten efter den enskilde individen. Detta för att den sociala interaktionen 

mellan lärare och elever ska fungera (Wikberg, 1998:22). Vidare lyfter Stensmo (2000) upp 

att ledarskap innebär att kunna leda och organisera elever i klassrummet. Läraren ska ha 

kunskap om ämnet som han/hon ska undervisa i för att eleven ska kunna få möjligheter att 

diskutera och ställa frågor (Stensmo, 2000:9).  Wennberg & Norberg (2006) anser att 

ledarskapsmodellen bör vara situationsanpassad.  
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Ledarens uppgift är att anpassa sitt ledarskap till medarbetarens mognad och 

förutsättningar. En ledare behöver således förstå hur medarbetaren tänker, 

känner och vilka behov som styr medarbetaren (Wennberg & Norberg, 2006: 

162). 

Med ovanstående citat menas att ledaren bör anpassa sitt ledarskap efter vilka behov och 

förutsättningar eleverna har. Detta för att det sociala samarbetet i gruppen ska vara en 

fungerande verksamhet men det behöver inte betyda att läraren använder en specifik ledarstil 

utan en mer varierad sådan. 

 

4.2 Definition av begreppen ledarskap 

Stensmo (2000) definierar och introducerar i det första kapitlet i sin bok olika ledarskapsstilar 

i klassrummet. Det finns fem olika arbetsuppgifter och för varje arbetsuppgift finns en 

arbetsram att följa för att kunna få sitt ledarskap att fungera.  Han menar att lärarens olikheter 

även innebär att man ska söka ”mitt bästa sätt” för att kunna leda och organisera i 

klassrummet (Stensmo, 2000:12.).  Vidare menar han att det är viktigt att följa dessa fem 

arbetsuppgifter det vill säga kontroll, gruppering, motivation, individualisering och planering. 

Alla dessa fem arbetsuppgifter skär in i varandra men planeringen är den som knyter ihop de 

resterande fyra arbetsuppgifterna. 

 

4.3 Planering 

Planering innebär att man löser problem och fattar beslut enligt (Stensmo 2008). 

Tidsperspektivet för planeringen betyder att man använder tidigare erfarenheter och fattar 

beslut för nuet. Vidare menar Stensmo, (2008) att planeringsprocessen är indelad i två faser 

som han kallar för cykler.  Den första fasen handlar om upptäckten och innebär att läraren 

hämtar och framställer olika verksamheter som är lämpliga för klassrummet för att sedan få 

uppfattning om skolans uppdrag samt det pedagogiska yrket. Läraren ska kunna vara flexibel 

till att hitta och våga pröva nya verksamheter. 

Den andra fasen handlar om utformningen. Där handlar det om att läraren beslutar sig för 

vilka verksamheter som ska finnas i planeringen. Planen ska dock utformas i detalj.  Läraren 

skräddarsyr sin plan, där han/hon utförligt planerar hur och varför man väljer just den formen 

av verksamhet. Om en lärare märker att planen inte fungerar, för att det händer saker i 

klassrummet som gör att man inte kan utföra lektionen, ska läraren vara snabb med att ändra 
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plan och tänka ut någon annan lösning (Stensmo, 2008:31). Även Kernell (2010) hävdar att 

pedagoger måste kunna planera, men då skall de ha en explicit plan eller idé att hålla sig till 

men kunna göra avvikelser då detta är nödvändigt. Författaren menar att pedagoger måste 

räkna med och ha en naturlig beredskap för om något av betydelse dyker upp i samvaron 

mellan människor/elever. Detta betyder att lärarna bör vara anpassningsbara. Författaren 

menar även att läraren ska kunna hantera relationer och mål på olika nivåer samt hålla sig till 

styrdokument och till vilka ambitioner elever har (Kernell, 2010:93).  

4.4  Kontroll 

Andra arbetsuppgiften som Stensmo (2008) lyfter fram är kontroll som har både positiv och 

negativ effekt beroende på i vilket syfte man använder begreppet kontroll. Stensmo (2008) 

menar att även om eleven blir kontrollerad innebär det ändå någon form av frihet att göra som 

man vill i viss utsträckning.  Han jämför kontroll med uppfostran och att det lärs in genom 

normer och regler. Att ha kontroll i klassrummet går ut på att ha uppsikt över elevernas 

handlande och att det överensstämmer med de mål och den planering som skolan har 

(Stensmo, 2000: 9-10). Stensmo (2008) anser att begreppet kontroll även innefattar vilka 

relationer lärare har till sina elever och vice versa, till skolan och till verksamhetens innehåll 

det vill säga uppgiften som tilldelats (Stensmo, 2008: 9 ff.).  

4.5 Motivation 

Motivation är det som sätter människor i rörelse mot bestämda mål. I skolans värld innebär 

det att uppnå de mål läraren sätter upp för sin undervisning, men även för elever att uppnå 

målen. Stensmo (2000) hävdar att målen finns inom människan i form av behov som ska 

tillgodoses. Det kan existera utanför elevens gestalt i form av vinster eller vedergällningar 

som kan uppnås eller i form av kostnader men straff bör undvikas. Målen kan även formas 

genom interaktion människor emellan och då i form av behov och känslor. I människans 

omvärld betyder detta att möjligheter och hinder stöter ihop med varandra på vägen.  

En annan aspekt av motivation som berörs i nämnd litteratur är den inre motivationen. Denna 

handlar om människans behov som ska tillfredställas samt förstärkning av självkänslan. Men 

även att nyfikenheten utvecklas samt behovet av att förstå eller klargöra något.   

Motivation i klassrummet är nödvändigt, teorier om motivation prövas i skolor, arbeten och 

inom vården. I klassrummet är en av lärarnas uppgifter att motivera sina elever till lärandet 

(Stensmo, 2008: 124). Lärarnas uppgift är att ge uppmärksamhet, feedback, beröm och visa 

eleverna att deras ansträngning under lektionstid är betydelsefull.  
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4.6 Gruppering 

I skolan hävdar Stensmo (2000) att det sker många olika grupperingar. Exempel på 

grupperingar som finns inom skolans ramar är; könsgrupper, årskurser, åldersblandade 

grupper, skolklasser, kortvariga grupper och särskilda undervisningsgrupper (Stensmo 

2000:10–11). Hur dessa grupper sätts samman, integreras och utvecklas är viktigt för 

verksamheten i klassrummet, men även viktig i andra pedagogiska rum.  

I klassrummet är det pedagogens förhållningssätt som blir upphovet till att eleverna skapar en 

till många relationer. Läraren kan ha en relation till en enskild elev men klassläraren vänder 

sig oftast till en grupp elever, alltså hela klassen.  Stensmo (2000) menar att det finns studier 

om lärarens förmåga att få med sig alla elever i klassen i anslutning till att arbeta effektivt och 

samlat (Stensmo 2000:101). Elevernas effektivitet och skapande förmåga i klassrummet blir 

till det bättre.  

4.7 Individualisering 

Stensmo (2000) anser att individualisering innebär att kunna se elevers olikheter då alla elever 

är olika. I en heterogen klass innebär det att det finns en diskrepans mellan elevernas 

kunskaper, färdigheter och förutsättningar för lärandet. Stensmo (2000), menar att det här 

arbetssättet knyts till läroplanen Lpo 94 där det är skrivet att läraren ska planera och anpassa 

lektionen/undervisningen efter individens intresse, behov och förutsättningar (Stensmo, 2000: 

11). Det är utifrån detta som lärare planerar och anpassar sin undervisningsform.  

 

5. Metod 
I detta kapitel kommer jag att presentera och beskriva vilka metoder som har använts för att 

samla de empiriska data för utförandet av denna studie.  

 

Den metod som jag valde inför min studie är intervjuer av sex pedagoger som arbetar på en 

grundskola. Jag planerade vilka frågeställningar som skulle ge mig relevant material för min 

studie. Frågorna baserades på Stensmos fem arbetsuppgifter därefter kunde jag analysera 

utifrån syftet och forskningsfrågorna kring de intervjuade lärarnas ledarstilar.  Jag kunde 

dessutom granska lärarnas sätt att få ledarskapet att fungera. Efter att frågorna formulerats 

sändes e-post till skolans rektor där hon informerades om vem jag var, var jag studerade samt 

vad min studie syftade till. När jag inte fick något svar bestämde jag mig för att besöka 

rektorn och fråga om jag fick tillåtelse att göra min studie genom några intervjuer. Vidare tog 
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rektorn kontakt med lärarna på skolan och frågade dem om de var intresserade av att delta i 

studien. Sedan bestämde vi tillsammans vilka tider som är lämpliga för intervjuerna. 

 

 Jag valde att använda kvalitativa metoder med strukturerade intervjufrågor. Denna metod 

anses vara mer lämplig och passar min undersökning. Detta lyfter även Kvale  & Brinkmann 

(2009), att få helhetsförståelsen kring speciella fenomen vilket är betydelsefullt för min 

undersökning. Det handlar om att få kunskap och få djupare förståelse i ämnet av min studie 

om pedagogernas ledarskap och lärarnas arbetssätt. När alla mina intervjuer var färdiga 

bestämde jag mig för att transkribera alla sex intervjuer, eftersom jag spelade in samtliga på 

min telefon. Det kändes bättre för min del att spela in alla samtal för då kunde jag följa med i 

samtalet och samtidigt kunde jag och lärarna slappna av eftersom vi hade ögonkontakten 

under hela samtalet. Ämnet blev intressant både för mig och för de intervjuade. Kullberg 

(2004) skriver att om man visar intresse och engagemang för den intervjuade upplever denne 

att hon/han är unik och att deras uppfattningar är viktiga.     

 

5.1 Metodval 

Med tanke på min frågeställning valde jag enbart att göra kvalitativa intervjuer med sex lärare 

i en grundskola i X-kommun.  Det blev sex kvinnliga lärare då det saknades mannliga lärare 

på den aktuella skolan. Med hjälp av en intervjuguide kunde jag strukturera mina 

intervjufrågor inom forskningsområdet. Den kvalitativa metoden är den metod som är 

relevant för min studie. Den omfattar hur ledarskap kan formas och den kvalitativa forsknings 

metoden hjälper mig att få svar på undersökningsfrågorna och även få bredare och djupare 

förståelse kring ledarskapets betydelse.   

 Om man ska skriva ett vetenskapligt arbete menar Kullberg (2004) att man har två vägar att 

välja. Den ena är upptäcktsvägen (context of discovery) och den andra är bevisets (context of 

justification). På vägen prövas teorierna och det är det som avgör vad man väljer i 

undersökningen. Om man följer upptäcktsvägen väljer man att arbeta kvalitativt men om man 

väljer bevisets väg då har man valt den kvantitativa undersökningen (Kullberg, 2004: 53). 

Mitt val blev upptäcktens väg det vill säga den kvalitativa undersökningsmetoden. Kvalitativa 

forskningsintervjuer innefattar Stensmos (2000) fem arbetsuppgifter som är planering, 

kontroll, motivation, gruppering och individualisering. Med hjälp av de kvalitativa 

forskningsintervjuerna menar Kvale (2009) att det är forskaren som är sitt eget verktyg därav 

följer att forskaren ställer enkla och raka frågor och frågorna ska således ge innehållsrika svar. 
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Den kvalitativa metoden handlar även om att man skall få en förståelse för olika händelser där 

forskaren får bredare kunskap.  

5.2 Genomförande av intervjuer 

Den kvalitativa metoden kändes mest relevant för intervjufrågorna eftersom det är ett bra sätt 

att ta del av vad de intervjuade tycker och känner. Alla de intervjuade var kvinnor och hade 

arbetat länge inom skolväsendet och åldern på lärarna var 28-66 år.  Anledningen till att det 

inte fanns manlig lärare på lågstadiet kan inte förklaras eftersom frågan om genus inte 

ställdes.  

 

Jag har intervjuat sex lärare som arbetar i en grundskola och skolan ingår i en av många 

kommuner i Storstockholm. De undersökta lärarna hade många erfarenheter av det 

pedagogyrket. Tidsbokning bestämdes för varje lärare och alla intervjuerna genomfördes 

alltid efter deras sista lektion. Tiderna var viktiga att ta hänsyn till, för att lärarna reserverade 

sin tid för dessa intervjuer och därför var det ytterst viktigt att ta vara på dessa stunder. Den 

tid som lärarna avsatte för intervjuerna respekterandes och intervjuerna anpassades efter 

lärarnas schemalagda tid. Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen dels på grund av att 

en av lärarna hade möte dels på att den första inspelningen av tre intervjuade misslyckades. 

Efter samtal med de berörda lärarna kunde nya tider bokas. Varje intervju varade i ca 35 

minuter och alla dessa samtal utfördes i varje lärares respektive klassrum. Anledningen till att 

intervjuerna hölls i klassrummen var på lärarnas begäran då att det känns mest tryggt för dem 

där. Intervjufrågorna skickades i förväg på begäran av lärarna i förväg för att de skulle hinna 

förbereda sig inför intervjun. (Intervjufrågorna återfinns som bilaga till studien). Vidare 

berättade jag om varför dessa frågor var viktiga och hur de kommer att beröra studien och 

även att de medverkade hade rätt till anonymitet och att varken skolan eller lärarna kommer 

att namnges. Detta är orsak till varför lärarna nämns som lärare och berörda kommuner berörs 

som X under hela studiens genomförande. Lärarna hade blandade åldrar och detta utgjorde det 

goda resultatet för mina intervjuer. I samråd med de medverkande lärarna valde jag att spela 

in mina intervjuer, då jag inte vill missa något intressant och därmed vara mer fokuserad på 

samtalet med lärarna.  

5.3 Urval 

Urvalet av de undersökta lärarna är baserade på en metod som kallas snöbollsmetoden. Det 

innebär att forskaren tar kontakt med en person som kan och har kunskap om personer som 
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kan ämnet (Larsen, 2009: 78). Dessa personer kontaktar i sitt led andra frivilliga som också 

har kunskaper om ämnet. Författaren anser även att urvalet inte går att förenkla, de personer 

som till exempel är involverade i studien, är inte representativa för alla pedagoger utan bara 

de undersökta pedagogernas ledarskap i klassrummet. Eftersom de inte företräder alla lärare i 

Sverige utan bara undersökningens syfte som innefattar enbart hur dessa sex lärare ser på 

ledarskap/ledarstilar och hur de upplever sitt ledarskap och får sitt ledarskap att fungera i 

klassrummet.  

5.4 Validitet  

Det som man ska tänka på när man ska välja eller tänka ut variabler är att det är viktigt att 

man tror att dessa har en viktig roll i undersökningen (Larsen, 2009: 40). Detta är viktigt att 

tänka på om man ska säkerställa validiteten och reliabilitet för att undersökningen ska bli 

trovärdig. Vidare menar författaren att validitet är det som är giltigt och som är viktigt i en 

undersökning.  Med validitet i en undersökning anser Larsen (2009) att all datainsamlig anses 

vara relevant och viktig för frågeställning utifrån problemformulering. I denna studie har det 

ställts frågor som berör och är relevanta för undersökningen och för att validiteten i studien 

ska bli giltig och trovärdig. För att stärka undersökningens trovärdighet har kollegor bedömt 

och läst uppsatsen. Skulle någon annan forskare göra om samma undersökning skulle de 

eventuellt få samma resultat.  

 

5.5 Forskningsetiska övervägande 

I detta kapitel kommer jag att förklara vad forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning är. De primära individskyddskraven kan belysas i fyra 

generella huvudkrav på forskningen. För varje grundkrav finns det ett antal regler att följa. De 

fyra grundläggande huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har dock använt mig av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de medverkande om deras uppgift 

i undersökningen och där bör uppgiftslämnare informera om att det är frivilligt att delta i 

undersökningen och de kan avbryta sitt deltagande när de vill. 

Genom informationskravet skickade jag e-post till den undersökta skolans rektor. Där 

informerade jag om min studie och om syftet med min undersökning samt om jag fick 
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möjlighet att göra några intervjuer. Rektorn frågade några lärare inom skolan om de ville delta 

i min studie. En av dessa lärare frågat ytterligare tre lärare om de ville vara med i min studie.  

 

Enligt samtyckeskravet har de intervjuade rätt att själva bestämma om de vill delta i 

undersökningen eller inte. När jag kontaktat rektorn både verbalt och skriftligt frågade om jag 

fick intervjua några lärare.  Jag kunde inte påbörja mina intervjuer innan jag hade fått deras 

godkännande. Jag har även frågat lärarna om jag kunde spela in våra samtal under 

intervjuerna och även i den frågan fick jag ett godkännande av alla lärarna. Genom detta har 

jag tillämpat samtyckeskravet då lärarna var positivt inställda till min studie. 

  

Konfidentielitetskravet är att alla uppgifter om de medverkande ska vara konfidentiella och 

personuppgifter får inte utnyttjas i andra syften än forskningssyftet. Här har uppgiftslämnaren 

sekretess och rätt att bevara anonymitet.  

 Det innebär att respondenterna har rätt till anonymitet och konfidentialitet. Jag berättade för 

de medverkande lärarna att jag inte kommer att namnge dem eller skolan utan att jag kommer 

att hitta på namn, så att deras identitet inte genomskådas, då min uppsats kommer att vara 

tillgänglig för andra läsare.  

 

Nyttjandekravet handlar om att använda materialet enbart i forskningsyftet och får därmed 

inte missbrukas eller utlånas till någon annan utan det ska förstöras efter studiens gång. 

Här praktiserade jag nyttjandekravet genom att jag berättade för lärarna att allt material enbart 

kommer att användas inom mitt undersökningsområde samt att jag kommer att förstöra 

materialet efter undersökningens slut.  

 

5.6 Empirisk del 

I detta kapitel kommer jag kortfattat att beskriva skolans bakgrund och därefter kommer jag 

även att kortfattat beskriva lärarnas bakgrunder. Jag har valt att inte nämna dem vid namn och 

inte hitta på fingerade namn varken för lärarna eller för skolan.  

 

5.7 Beskrivning av den undersökta skolan 

Den undersökta skolan har ca 350 elever och är en F-6 skola. Skolan har även sex 

särskoleklasser med ca 34 elever och den ligger i ett bostadsområde med både radhus och 
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höghus. Skolan har 20 klasser/grupper, varav två åldersblandade klasser med inriktning av X- 

modersmål och sex särskoleklasser. Elever i årskurs 7-9 är basplacerade på en närliggande 

skola. Skolan ligger centralt i staden och det är lätt att hitta dit. Skolan är mångkulturell och 

ligger i en kommun som är mångkulturell och som i sintur ingår i Storstockholm. Skolans 

vision är att skolan ska vara en mötesplats för både lärare och elever och skolan ska erbjuda 

möjligheter till goda kontakter mellan vuxna och barn.  

Skolan arbetar mot ett utvecklat mentorskap och arbeta med olika teman som gör att lärarna 

får kännedom om alla elever, inte bara deras egna. Detta leder till att eleverna känner trygghet 

och skapar lärandemiljöer där elever och lärare kan mötas med ömsesidig respekt och höga 

måluppfyllelsekrav. Eftersom skolans profil är natur och hälsa är skolans temaarbeten 

baserade på natur och hälsa och utgår från detta. Ett av skolan arbetsuppgifter är att stärka 

varje elevens positiva sidor, för att alla ska få möjlighet att lyckas och även få möjligheter att 

nå framgång i skolarbetet. Lärarna som arbetar på den undersökta skolan är alla lärare 

välutbildade och har någon form av pedagogisk utbildning bakom sig. 

 

5.8 Beskrivning av de undersökta lärarna 

Jag har intervjuat sex kvinnliga pedagoger och alla är i åldrarna 28 och 66 år. De flesta lärarna 

har lång arbetserfarenhet inom yrket samt att de är utbildade grundskolelärare. 

Första läraren som jag har intervjuat är 28 år och hon har under sju år arbetat som lärare och 

hon är utbildad 1-7 lärare med inriktning mot SO ämne med didaktiskt inriktning. Idag 

undervisar hon i årskurs ett och eftersom hon även arbetar ideellt med djur försöker hon väva 

in det i sitt arbetsyrke i syfte att lära sina elever empati och sympati.  

Den andra läraren som jag intervjuat är 66 år och hon har arbetat som grundskolelärare från 

1980 talet fram till idag. Hon undervisar i årskurs två. Hon berättade att hon utbildade sig till 

lärare ganska sent och innan hon började arbeta som lärare hade hon en social pedagogisk 

utbildning.   

Den tredje läraren är 46 år gammal och hon utbildade sig till lärare och tog examen 1986 och 

är klasslärare för en årskurs två-trea. Läraren har finska som modersmål och arbetat som 

lärare i ca 25 år. 

Den fjärde läraren är 49 år gammal och är utbildad lågstadielärare och tog examen 1988 och 

har arbetat i ca 22 år. Hon är klasslärare för de åldersblandade årskurserna från 1-3. 

Den femte kvinnliga läraren gick en förskolelärarutbildning med samordnad utbildning och 

den utbildningen gick hon ut 1988. Hon har arbetat under hela sitt liv med den pedagogiska 
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verksamheten. Hon har arbetat i ca 15 år inom förskolan och därefter arbetade hon under 6 år 

i förskoleklasserna. Därefter återupptog hon sina studier och utbildade sig till lärare och i dag 

är hon klasslärare för en årskurs 3. 

Den sjätte läraren är 57 år och hon är utbildad förskolelärare och började arbeta som 

förskolelärare 1976, där arbetade hon i ca 10 år. Därefter kompletterade hon sin utbildning 

med ett år och blev utbildad lågstadielärare. 1986 arbetade hon i en kommun som ligger nära 

Stockholm och år 2002 började hon arbeta i den undersökta skolan.    

 

6. Resultat och analys 
I följande del kommer jag att redogöra för mitt empiriska material. Jag kommer i resultatet 

lyfta fram de undersökta lärarnas ledarstilar samt vad de gör för att få ett fungerat ledarskap 

utifrån Stensmos fem grunduppgifter. Jag kommer att skriva en del av mitt empiriska material 

i citatform och därefter kommer jag att analysera utifrån dessa grunduppgifter. Därefter 

kommer jag i analysdelen att analysera det jag kom fram till och i resultatdelen kommer mitt 

insamlade material att analyseras med hjälp av litteraturen. Grunduppgifterna kommer jag att 

redogöra i följande ordning: planering, kontroll, motivering, gruppering samt 

individualisering. 

 

6.1 Ledarskap 

Aktiv lyssnande 
Den första läraren anser att det som utmärker hennes ledarskap är att hon är lugn och tydlig 

och har en bestämd ledarstil som hon försöker visa genom att ge sina elever större ansvar. 

Under samtalets gång med den första läraren visade läraren att hon var en positiv lärare som 

såg framåt hela tiden. För att återknyta detta menar den första läraren att det är ytterst viktigt 

att hon lyssnar på eleverna. Hon menar att detta visar att hon är närvarande och att hon aktivt 

hör vad de säger, visar hänsyn mot eleverna och att eleverna då visar hänsyn tillbaka. Med 

detta menar läraren att både elever och läraren visar respekt för varandra. Genom ett aktivt 

lyssnande ser hon att de följt med i hennes undervisning. På så sätt kan hon reflektera kring 

den undervisningsform hon använder. Hon menar att när eleverna talar och samtidigt lyssnar 

bekräftar hon deras närvaro och eleverna känner sig då sedda. Hon menar att hon då visar 

respekt för eleverna och att det som de försöker uttrycka är viktiga och detta lär sig eleverna 

att respektera varandras åsikter.  
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Jag kräver att de lyssnar när jag pratar och då lyssnar jag när de pratar och med 

det visar att både jag och eleverna ligger på samma nivå (Lärare ett). 

Jätteviktigt med bekräftelse och det är att visa eleverna att jag lyssnar på det de 

har att säga genom att vara tyst och visa med mitt kroppsspråk att jag lyssnar på 

dem. Att det de har att säga är viktigt (lärare ett). 

Analys 

Lärarens sätt att tänka kring medkänsla och respekt och vikten av att lyssna på eleverna, 

uppmärksamma och bekräfta elevernas klassrumsbeteenden vilket är viktigt både för henne 

och för hennes elever samt för gruppdynamiken. Stensmso (2000) menar att en dialog mellan 

lärare och elever är viktigt där läraren aktivt lyssnar, söker och tolkar det outtalade i det 

eleven försöker uttrycka. När läraren visar ett aktivt lyssnande ger han/hon återkoppling för 

eleven som bekräftelse på att eleven är sedd och hörd. Vidare är det viktigt att läraren lyssnar 

på eleverna och ser vad de gör, men det är inte nödvändigt att läraren tar till sig och förstår 

vad eleven försöker komma fram till för att eleven ska kunna få ett tydligt svar på sin fråga 

(Stensmo, 2000: 202). Vidare menar Stensmo (2000) att självsäkra lyssnanden medför att man 

blandar in sig själv och andra samt uppmärksammar även det som uppfattas som oviktigt i 

vissa sammanhang. Han hävdar även att genom ett självsäkert lyssnande är det lämpligt med 

ögonkontakter, gester och så vidare. Det räcker med att man visar elever att man lyssnar och 

ser dem. På så sätt menar Stensmo (2000) visar läraren respekt för eleven och eleven får 

känna av att det han/hon har att säga är viktigt. Detta är viktigt både för lärare och elever och 

med detta menas att eleverna får bekräftelse av lärarna medan lärarna i sin tur får en 

uppfattning om hur och vad eleven vill säga (Stensmo, 2000: 60).   

Sträng men rättvis 

Vissa lärare ansåg sig inte ha mycket av auktoritära drag i sin ledarstil men tycker att det är 

viktigt att ändå lätta på detta för det lönar sig inte i längden att vara auktoritär. Med andra ord 

menar en av lärarna att hon är auktoritär men att hon inte bestämmer allt utan hon försöker 

inkludera eleverna i en viss del av sin planering där de får bestämma om vad de vill arbeta 

med under lektionerna. Hon menar att hon inte kan vara självcentrerad. Å andra sidan menar 

hon att hon bestämmer allt i innehållet och inte kan vara den demokratiska ledaren eftersom 

hon anser att de yngre eleverna inte har tillräckligt med erfarenheter att jämföra med och 

däremot menar hon att de inte kan fatta egna beslut. Detta resulterar med att hon fattar alla 

beslut om den verksamhet som berör klassrummet.  
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Jag är auktoritär fast jag bestämmer inte allt så jag är inte egoistisk, utan jag har 

klara och tydliga regler som finns i klassrummet, men sen kan jag liksom 

eleverna tyst… Eleverna kan få komma till mig eller om de har en annan ide om 

någonting som då om jag säger att vi ska göra det här. Då kanske vi kan göra så 

här kan någon elev säga (lärare Två). 

  

 Läraren två anser att hon inte kan vara en demokratisk ledare för de yngre barnen eftersom de 

inte har erfarenheter att jämföra med. Däremot bestämmer hon om allt innehåll i 

undervisningen. Medan några lärare berättar att eleverna upplevde dem som både stränga och 

snälla lärare vilket de hade de fått höra av sina elever. Deras ledarskap kunde variera 

beroende på var de befann sig i skolan. Samtidigt som två lärare ansåg att de var 

demokratiska och det var viktig för dem att eleverna skulle få känna tillit till deras ledarskap 

även i klassrummet. De menar att man måste visa att man bryr sig om eleverna och att de blir 

sedda. Det ska vara tryggt att komma till skolan och de ska känna trygghet i klassrummet och 

för sina lärare. Om inte eleverna får känna trygghet i lärarnas ledarskap kan de få svårt att få 

tillit för dem. Man ska undvika att skapa den oro eller stresskänsla vilket kan innebär att 

eleverna inte behöver känna sig rädda utan de ska kunna komma och prata med sina lärare om 

det har hänt något under rasten, skolgården eller hemma. Den tilliten är viktig för läraren och 

eleverna. Vidare menar hon att det är viktigt att låta eleverna reflektera själva och fatta egna 

beslut kring det egna arbetet.  

 

Väldigt lugn tror jag e…försöker inte skrika, lugn o ser framåt, men att jag är 

även en bestämd ledarstil som jag sedan försöker släppa, för att småningom 

kunna ha mer..tyst.. vad ska man säga inte lika bestämd ledarstil och mer lättar 

på det (lärare ett). 

Analys 

Lärarnas olika ledarstilar kan förstås ur två olika perspektiv. Den ena läraren har de 

auktoritära dragen som kan förstås i de teorier (Svedberg, 2007, Stensmo, 2008, Maltén, 

2000, Wiberg, 1998) som menar att den auktoritära ledaren styr sin grupp och fattar beslut 

som berör alla i gruppen. Här markerar ledaren tydligt sin position som lärare för sina elever 

och den enskilde individen ses som den ansvarslösa människan som inte kan bestämma. 

Medan den andra läraren ser sig själv som den demokratiske ledaren där hon värnar om och är 

mån om elevernas trygghet i klassrummet.  
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Detta kan relateras till Stensmo (2008) där han anser att den demokratiske ledaren är jämlik 

och bjuder in eleverna och gör dem delaktiga i verksamheten samt låter eleverna fatta egna 

beslut efter eget tänkande. De tre olika ledarstilarna är den auktoritära, låt-gå och den 

demokratiske ledaren. Dessa tre ledarstilar visade hur ledarskapet påverkade samspelet i 

grupperna och även på elevernas beteende i klassrummet påverkades. Författaren beskriver 

den forskning som resulterade att en dimensionell modell, inför vilken ledarstil man väljer för 

sitt ledarskap och uttrycket som han använde var antingen- eller -metoden (Maltén, 2000: 62). 

Med det menar han att det finns tre olika typer av ledarstilar där läraren själv väljer en av 

dessa lärarstilar som är lämpliga att använda i klassrummet. Medan Svedberg (2007) anser att 

en lärare inte behöver välja en specifik ledarstil utan det handlar om att läraren ska kunna 

anpassa ledarskapet utifrån vilken situation läraren befinner sig i. Det handlar om att en lärare 

ska vara lyhörd och uppmärksam och därefter anpassa sitt ledarskap och ett situations- 

anpassad ledarskap, menar författaren kan, fungera i alla situationer. 

 

Tydlig ledare 

De flesta lärarna var eniga om att det var ytterst viktigt att ha klara och tydliga regler, men att 

inte ha alltför många regler. Den andra läraren berättade under samtalets gång att det är viktigt 

för inlärningen att ha tydliga regler. Om man inte är tydlig blir det svårt att förklara och det 

resulterar i att eleverna inte förstår undervisningens syfte. Hon menade även att hon håller sig 

till reglerna som finns i klassrummet och det är viktigt att inte ändra något och håller sig till 

de regler som finns. Förutom att hon är tydlig menar hon att det är viktigt att skapa relationer 

med eleverna för att det ska fungera i klassrummet. Skapas ingen relation till eleverna bildas 

ingen harmoni i klassrummet. 

 

Jag är väldigt tydlig och jag tycker att det är viktigt att vara det, för att barnen 

måste förstå varför man kan det den ena dagen, liksom får jag ta bort en sak som 

är viktigt (lärare fyra).  

Jag har klara och väldigt tydliga regler som finns i klassrummet (lärare tre). 

Analys 

Enligt lärarna är det viktigt, att i sitt ledarskap, vara tydliga och förklara regler i klassrummet 

grundligt och detta kan relateras till det Stensmo (2000) hävdar att läraren har klart för sig 

vilka regler som gäller och hur eleverna ska uppföra sig i klassrummet. Stensmo (2000) 

menar dessutom att läraren bör göra en lista om vilka regler som ska gälla i klassrummet, men 
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säger vidare att man inte ska ha alltför många regler. Dessa regler ska innehålla vilka 

förväntningar läraren har på eleverna och det gäller för läraren att uppmärksamma att eleverna 

är införstådda med reglerna och att dessa regler bör hållas och inte brytas (Stensmo, 2000: 66-

67). Vidare menar författaren att det sociala samspelet mellan lärare och elever är en form av 

att göra något som visar eleverna att läraren uppmärksammar deras beteende och säger ifrån, 

men då ska läraren visa att hon/han har sett det avvikande beteendet vid rätt tidspunkt. Tar 

läraren upp det vid fel tillfälle kan hon/han uppfattas som frånvarande av eleverna (Stensmo, 

2000: 94). Vidare lyfter Stensmo (2000) fram att klassrummet fungerar som en spelplan där 

det finns dolda regler där läraren sätter upp regler och förväntar och som eleverna följer, 

läraren ger instruktioner, vem som får frågan, vem som får talan och så vidare. 

(Stensmo,2000: 105).  

 

Trygghet 

Alla de intervjuade lärarna anser att det är viktigt att eleverna ska känna trygghet till sin lärare 

för att kunna vara trygga i klassrummet och även med varandra. Detta resulterar i att eleverna 

blir positiva till att arbeta och att lyssna på läraren. Det är även viktigt att visa trygghet genom 

att möta eleverna varje morgon och hälsa på dem för att få ögonkontakt med varandra och 

därmed bekräfta elevernas närvaro. 

 

De vuxna ska bemöta barnet på ett trevligt sätt och att man ger dem självkänsla 

och peppar upp dem för att eleverna ska tycka att skolan är rolig samt att känna 

sig trygga i skolan (lärare fyra). 

Analys 

Alla de intervjuade lärarna ansåg det vara ytterst viktigt för dem att skolan var en plats där 

eleverna skulle känna trygghet. Tryggheten ska då inkludera allt som finns inom skolans 

ramar. Om elever inte får känna trygghet kan det påverka deras inlärning. Stensmo (2000) 

menar att skolan är mötesplats för elever, lärare och annan skolpersonal och en plats där 

elever och vuxna reflekterar och växlar tankar och känslor med varandra. Författaren menar 

att klassrummet är en offentlig arbetsplats där ledarskapet utövas och elever utbyter 

erfarenheter med andra i klassrummet. Vidare menar författaren att detta innefattar även 

händelser som läraren bevittnar som kan bedömas av eleverna och lärarna som rätt eller fel. 

Det kan även vara en händelse som inträffat bakom lärarens rygg vilket försvårar hennes/hans 

sätt att fatta ett korrekt beslut. Lärare och elever som möts fem dagar i veckan och där både 
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lärare och elever följer gemensamma rutiner, regler och normer vilket präglar deras beteende 

(Stensmo, 2008: 21). 

 

6.2 Planering 

Strävan för att nå läroplanen mål 

Det som är allmänt för de sex intervjuade lärare är att de har ett gemensamt syfte med 

planeringen. Avsikten är att genom planering ska alla elever ges möjligheter att uppnå målen.  

Lärarna strävar mot läroplanens mål och att man ska planera så att eleverna får möjlighet att 

nå målen och att ingen elev ska behöva känna sig mindre värd än någon annan elev. En av de 

undersökta lärarna hävdade att det är viktigt med planering om man kommer oförberedd 

skapar man kaos i klassen och hennes målsättning för hennes årskurs, är att göra eleverna 

medvetna om de mål som skolan stävar emot och som eleverna efter årskursens slut ska nå. 

Huvudsyftet för henne var att eleverna skulle sakta men säkert få de kunskaper och 

färdigheter som krävs för att utvecklas i sin inlärning. Huvudsyftet för den femte läraren var 

att planera och lägga upp undervisningen så att den passar alla, eftersom alla elever inte är 

lika och ingen ska behöva känna sig att de kan mindre än någon annan i klassen.  

 

Man får ju planera för att eleverna ska nå målen och ingen ska behöva känna att 

de är mindre värda, utan alla ska få samma möjligheter att nå målen...ee och 

så...(lärare fem).  

 

Målsättningen just nu i tvåan till exempel och överhuvudtaget, för man måste 

veta var våra mål ligger i vissa år. Det är ju mitt rättesnöre i stort. 

 Vidare säger hon så här:  

 De ska få den här kunskapen i ettappsvis, undan för undan för att nå målen, 

men sen ska det vara det vara trevligt, överraskande och roligt (lärare två). 

 

Jag utgår från målen som barnen ska klara av och därifrån bryter jag ner till vad 

jag ska göra i lektionerna. Målet är alltid att sträva mot ”ja” Läroplanen som 

barnen ska uppnå (Lärare ett). 

Analys 

Alla de intervjuade lärarna pratade om samma målsättning och att de planerar för att eleverna 

etappvis ska nå läroplanens kunskapsmål. Stensmo (2008) menar att antalet verksamheter i 
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skolan är begränsade och det inom skolans ramar finns sådant man kan göra och sådant man 

inte kan göra och det kan utgöra begränsningar i ledarskapets kontext. De gränser som han 

lyfter upp och som kan begränsa ledarskapets kontext är skolans samhällsuppdrag såsom 

läroplaner och kursplaner (Stensmo, 2008).  Med det menar han att lärarens uppfattning om 

vad verksamheten består i och det kan begränsa lärarens sätt i vad som är möjligt att göra och 

inte göra i klassrummet. Vidare lyfter Stensmo (2008) att med planering betyder det att 

pedagoger ska lösa problem och fatta beslut kring verksamheten.  

Elevernas olikheter 

Som det nämndes tidigare anser några av de intervjuade lärarna att planering är en viktig 

faktor för deras verksamhet eftersom det är planeringen som knyter ihop det hela. För deras 

ledarskap betyder det att lärarna i sin planering ska kunna vara flexibla om något skulle hända 

som omkullkastar den planerade undervisningen och med detta menar de att man ska ha en 

reservplan där de måste tänka ut någonting snabbt eller hur läraren kan göra undervisningen 

rolig för eleverna. Varför lärarna ska vara flexibla i sina arbetssätt är bland annat för att den 

planerade verksamheten inte passar alla elever då eleverna är olika och har olika behov och 

intressen. Men de ansåg att planering är viktig för deras ledarskap och för att deras ledarskap 

ska fungera. Kommer läraren inte välplanerad kan det bli störande och stökiga moment för 

eleverna i klassrummet. 

 

Jag tycker att en grundläggande planering är bra, men för mycket planering tror 

jag inte på. Barn är spontana och som lärare så måste man kunna också släppa 

planeringen (lärare ett). 

 

Man ska inte hålla för strikt fast på planeringen, för det händer så mycket på en 

dag och det du har planerat kanske inte funkar alls just med den här 

barngruppen. Man får..ju..ändå vara flexibel hela tiden, ha andra lösningar i 

baktanken (lärare tre).  

Analys 

Det som nämns här ovan är lärarnas flexibilitet om något skulle dyka upp något på vägen och 

därmed kan bli orsaken till att läraren inte kan utföra arbetet. Detta kan förstås genom 

Stensmos (2008) syn på hur planeringen bör vara flexibel när pedagoger ska genomföra sin 

lektion och hur den bör anpassas efter elevernas behov och händelser i klassen. Vidare menar 

han att en lärare bör fånga in elevens nyfikenhet och intresse för aktuella händelser. Det kan 
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till exempel vara elever som har fascinerat sig över och fått ett intresse för något och då kan 

även ledaren vara flexibel och ändra planeringen och beröra elevernas intressen och utgå från 

detta (Stensmo, 2008:61).  

Elevernas delaktighet i planeringen 

Två av de intervjuade lärarna berättade under intervjuerna att alla elever inte är så delaktiga i 

den dagliga planeringen men att eleverna kan vara delaktiga till en viss del i planeringen. 

Detta sker oftast när det gäller deras egna arbetsuppgifter och hur de skall lägga upp dem. 

Medan den andra läraren menar att eleverna känner till hennes dagliga planering och kunde 

delvis vara delaktiga. Hon anser att det är viktigt att planera både före och efter varje 

undervisningstillfälle. 

 

 Alltså de mindre barnen vet inte så mycket om min planering. Sen kan man 

blanda in eleverna i vissa bitar av planeringen (lärare tre). 

 

Mina elever de känner ju till en del av min planering, men sen så ser de inte de 

inte allt som jag har tänkt så klart (lärare fyra).   

Analys 

De ovan nämnda lärarna ansåg att eleverna inte kände till deras dagliga planering men att 

eleverna kunde delta i viss mån av planeringen. Utformningen av planeringen går ut på att 

läraren bestämmer sig för vilka verksamheter som ska finnas med utförligt i planeringen och 

som kan tillämpas i undervisningen. Skulle det dyka upp något i klassrummet som kan vara 

orsaken till att inte ha möjlighet att utföra lektionen ska läraren vara beredd att ändra sin plan 

och tänka ut något nytt med andra ord en tydlig plan (Stensmo, 2008: 31). Detta hävdar även 

Kernell (2010) att lärare måste planera att ha en tydlig plan, men då måste han/hon vara 

beredda på att något oväntat kan hända vilket medför att man inte kan utföra det man har 

planerat. I detta skede är det viktigt för lärare att vara flexibla. Om en planering saknar en 

tydlig kontinuitet är det viktigt att lärare kan vara spontan i att korrigera och strukturera om 

planeringen.                             

 

6.3 Kontroll 

Arbetsro i klassrummet 

Arbetsro var något gemensamt för samtliga intervjuade lärare och för att inlärningsprocessen 

ska börja ta form måste man få ordning och reda i klassrummet, för att detta ska ge få någon 
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form av arbetsro i klassrummet. lärarna menar att, för att eleverna och de själva ska få 

arbetsro i klassrummet är det viktigt för dem att ha kontroll i klassrummet.  De anser att det är 

de fasta, klara och tydliga reglerna som skapar en viss kontroll om hur eleverna ska bete sig i 

klassrummet. Klassrumsregler, anser de intervjuade lärarna, är det som gynnar både lärare och 

elever, för att det underlättar arbetsron i och utanför klassrummet. Men då måste man vara 

tydlig om vilka regler det är som gäller och viktigt att tala om för eleverna varför man har 

regler i och utanför klassrummet anser de. lärare (ett) menar att regler är bra, men att man inte 

ska ha allt för många regler heller. Hellre ha några få regler men det är viktigt att hålla dessa 

menar hon. Medan lärare (två) anser att regler i klassrummet skapar ordning och reda samt att 

det skapar en lugn arbetsmiljö i klassrummet.  

 

Det ska vara kul att vara lärare. Bara barnen lär sig regler rutiner, struktur, sedan 

blir det automatiskt lugnt (lärare två).   

Analys 

Det som de intervjuade lärarna menar är att om man ska upprätthålla ordningen i klassrummet 

är det viktigt att ha fasta och tydliga regler och någon form av ordning och reda i 

klassrummet. Det kan förstås i det som Stensmo (2000) lyfter upp under rubriken disciplin där 

han menar att det hänger ihop med kontroll av människans beteende. Begreppet disciplin har 

både negativa och positiva betydelser. I den positiva betydelsen innebär det ordning, reda och 

gott uppförandet.  Kritiserar man skolan för disciplinproblem menar man att det brister i 

skolans ordning och dess regler. Med det negativa perspektivet på disciplin syftar man på 

maktutövning och lydnad. Disciplin i bemärkelsen av ordning och reda och gott beteende, 

menar Stensmo (2000) att skolan är i behov av det för sitt eget bästa och för klassrummets 

vardag (Stensmo, 2008: 71). Vidare menar författaren att om man inte har en disciplinplan 

riskerar läraren att välja hur han/hon ska agera under ett visst elevbeteende. Då riskerar 

läraren under sådana förhållanden att handla ologiskt och godtyckligt (Stensmo, 2000:75). 

 

Rättighet och makt 

 

Kontroll är väl att alla vet att jag är ledaren och det är ingen annan som försöker 

leda.(lärare tre) 

Det finns inga elever som försöker leda och bestämma över andra (lärare tre). 
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Med detta menar läraren (tre) att det är av relevans att visa tydligt vem som är ledaren i 

klassrummet. Hon poängterade att hon är tydlig med att tala om för sina elever att det är bara 

hon som har rättigheter att bestämma över eleverna i klassrummet och det är bara hon som har 

den makten. Läraren anser att om man inte tydligt och klart visar vem det är som leder i 

klassrummet kan en av konsekvenserna bli att det blir svårt att få en samlad klassgrupp. 

Vidare menar hon att eleverna måste veta att en klass kan enbart ha en ledare och detta måste 

implementeras till eleverna. Läraren berättade att hon hade kontroll över elevernas arbete och 

om elevernas beteende i klassrummet och hur de är mot varandra. 

 

När det finns många barn så finns det alltid någon som vill leda, inte bara en 

utan flera ledare och tar de över då funkar det inte. Det blir kaos Jah! (lärare 

två). 

Analys 

Läraren berättar om hur hon tydliggör sitt ledarskap i klassrummet och hennes sätt att 

beskriva om vilka rättigheter hon har som ledare i klassrummet i vilka hon har makten att 

bestämma över eleverna. Lärarens sätt att beskriva sig själv kan uppfattas i det som Stensmo 

(2000) skriver om att i vissa kulturer utövar människor makt för att överleva (Stensmo, 

2000:160).  Vidare menar författaren att maktlöshet och vanmakt är förknippat med fysisk 

och psykisk ohälsa. Men han påpekar även att om människor som saknar makt kan påverka 

sin omgivning och sin egen livssituation och på detta sätt att hon/han blir missnöjd och detta 

kan hindra henne eller honom att göra det de vill göra. Människor utan makt upplever sig 

själva som att de saknar valmöjligheter i livet. Makt kan inkludera att man vill bli sedd och 

respekterad (Stensmo, 2000:160). Det som Stensmo (2000) menar om att behovet av makt är 

att överleva kan detta uppfattas av det som läraren vill överleva i sitt eget klassrum genom att 

visa att hon har makten och rättigheten att bestämma i klassrummet.  

 

6.4 Motivering 

Elevers olikheter 

Samtliga intervjuade lärare menar att det är viktigt i deras ledarskap att göra lektionen 

lustfylld och lärorik så att man inte låter eleverna tappa intresset för den kunskap som skolan 

förmedlar. De intervjuade lärarna anser att skolan ska vara en rolig och intressant plats att 

vistas på där man kan ha roligt med sina klasskamrater och sina respektive lärare och att de 

får lära sig nya saker hela tiden. Då menar två av dessa lärare (lärare sex och ett) att det är 
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viktigt att göra lektionen lustfylld och rolig och när det börjar bli tråkigt för eleverna eller att 

de har svårt för att koncentrera sig för uppgiften menar läraren att man kan göra lektionen 

intressant genom leken. lärare (ett) menar att den bästa möjligheten för att motivera eleverna 

är genom leken då detta medför att de kan lära sig genom leken samt väcka intresset för 

inlärningen, för att de så i slutändan ska få möjlighet att nå målen. Därför är det ytterst viktigt 

att göra lektionerna lustfyllda och att låta eleverna få känna att de också kan. Elevers olikheter 

betyder att elever lär sig på olika sätt vilket är det viktiga för lärarna, så att man inte missar 

någon på vägen men även att erbjuda eleverna samma möjligheter till att nå målen som skolan 

strävar emot anser lärare (sex och ett). Vidare under samtalets gång med lärare (ett) menade 

hon att det är även viktigt med öppna samtal i klassrummet, använda elevernas vardag och 

låta eleverna både använda sin kreativitet och sin fantasi. Läraren menar att det är viktigt i 

hennes ledarskap att berätta för eleverna om de mål som de förväntas att klara innan skolåret 

tar slut. 

 

Jag försöker göra lektionerna roliga och de ska förstå varför vi ska göra det. 

Barn de är otroligt uppfinningsrika. (lärare sex).,  

 

Genom att försöka göra lektionerna roliga, men även att de ska förstå varför vi 

ska göra det. Vi brukar prata om syftet i början och varför vi ska göra det här. Ta 

emot förslag från eleverna och pratar med eleverna hur skulle vi kunna göra det 

på ett annat sätt (lärare ett). 

 

Analys 

Motivation för ovan nämnda lärare är som en drivmotor för att stimulera elevernas intresse för 

lärandet. Syftet för motivationen är att lärarna vill få eleverna att uppnå målen. Detta 

förespråkar även Stensmo (2000) om att lärare arbetar mot bestämda mål för att elever ska få 

möjlighet att uppnå målen. Detta innebär att lärare kan göra undervisningen intressant och 

rolig, för att den ska bli meningsfull för eleverna och för att de ska få möjligheter att uppnå 

målen. Vidar anser Stensmo (2000) att elever måste få känna sig kapabla och att de ges 

möjligheten att visa vad de kan (Stensmo 2000:145). Detta medför att klassrumsklimatet blir 

till det bättre och där eleverna får känna att det är tillåtet att göra fel eller misstag och att 

tryggheten i klassen blir till det bättre och eleverna får bättre självkänsla när de får 

möjligheten att visa att de kan (Stensmo 2000.145).  
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Berömmer eleverna  

Några av de intervjuade lärarna anser att beröm är ytterst viktigt för elevernas inlärning och 

att de berömmer eleverna efter varje uppgift. Detta för att eleverna ska känna att de har gjort 

något bra samt att skolan ska vara en rolig intressant plats att vistas på. Skolan ska vara en 

plats där man lär sig nya saker. Vidare menar läraren att hon försöker hitta böcker som passar 

eleverna och som eleverna får möjlighet att känna att de klarar av och reflektera kring det som 

är viktigt i deras kunskapsutveckling. När eleverna kommer fram till henne och berättar för 

henne att det var roligt för att de förstår texten menar läraren att hon blir mycket glad och får 

det bekräftat av eleverna, att hon har gjort rätt val och hon känner att hon har lyckats att nå 

eleverna.  

 

Jag tror på beröm, vad duktig du är, jättebra läst så hela tiden liksom viktigt är 

det att ge dem de här morötterna stjärnor, längre raster osv. Beröm… 

tyst..Mycket beröm  (lärare Sex). 

 

Man får försöka hitta t.ex. i läsningen, böcker som passar alla, för att alla ska 

känna att de också kan och ingen ska behöva känna sig mindre värd och (lärare 

tre). 

 Analys 

Även uppmärksamhet på elevernas prestationer kan fungera som förstärkning. När någon som 

exempelvis lärare ger den komplimangen till eleven då uppmuntras de att anstränga sig mer 

att förstår och det ger dem självkänsla att tro på sig själva. Det kan ges genom verbalt beröm, 

eller något som betyder mycket för dem exempelvis något som skolan representerar i viktiga 

sammanhang (Stensmo, 2008:126). 

Uppmuntra eleverna efter vad de levererat 

lärare (sex) berättade under samtalets gång att det är ytterst viktigt att göra sig synlig för 

eleverna. Vidare betonade hon vikten av hennes ledarskap var att se varje enskild elev, där 

hon berömmer och uppmuntrar eleverna efter vad de presterar. Det kan vara stora som små 

saker men det är viktigt att uppmuntra eleverna så att de blir motiverade för att tycka att de 

har gjort något bra. Hon berömmer elever för hur de har presterat i sitt arbete så de blir 

motiverade inför uppgifterna och hon uppmuntrar elever hela tiden genom att säga bra saker 

exempelvis genom att det kan räcka med att de har kommit igång med sitt arbete. Genom 

denna gest kan eleverna känna sig sedda och samtidigt bekräftade av sin lärare. Därefter kan 
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hon uppmuntra sina elever genom belöning och då är det inte materiella saker hon menar utan 

det kan vara att eleverna kunde få gå tidigare på rast, eller att de får en stjärna, lägre rast och 

så vidare.  

 

att uppmuntra, det där var bra gjort..vad bra att du har börjat (Pedagog sex). 

 

När eleverna har gjort något bra eller uppfört sig väl i matsalen, kan jag ge 

eleverna längre rast eller att de välja vad vi ska arbeta med under lektionen 

(pedagog sex). 

Analys 

Lärare (sex) berättade under intervjun att hon uppmuntrar och berömmer sina elever efter hur 

de har presterat vilket kan förstås i det Stensmo (2008) talar om vikten av att läraren 

uppmärksammar elevernas prestationer vilket i sin tur kan fungera som förstärkning. Ett 

erkännande av någon som tyckte om arbetet och som kan belönas på ett eller annat sätt. 

Författaren menar att alla elever måste få någon form av uppmärksamhet eller erkännande på 

sina ansträngningar då dessa är värdefulla för eleverna och de måste få någon form av 

belöningar då det kan vara målet för deras ansträngningar (Stensmo, 2008:126).  Stensmo 

(2000) menar att uppmuntran är den bästa gåvan ett barn/elev kan få (Stensmo 2000:141). 

Vidare anser han att uppmuntran är när de vuxna säger något positivt för det eleven har gjort 

medan beröm riktar sig mot eleven/barnet som person och för vad de har presterat (Stensmo 

2000:143). Uppmuntran är det som sätter värdet för eleven som den är, där läraren bör visa 

tilltro till elevens förmågor (Stensmo 2000:141).  

Bemötande av eleverna 

Lärare (tre) menade att det inte är så svårt att motivera eleverna eftersom barn har en inre 

drivkraft. Vidare anser hon att det räcker med vilken inställning man har och hur man 

kommer in i klassrummet. Kommer man in och ser glad och positiv ut smittar det av sig på 

eleverna men kommer man direkt in och påbörjar en lektion utan att visa positiva känslor 

menar läraren kan påverka eleverna och det kan resultera i att eleverna inte tycker det är lika 

roligt att lära sig. 

 

Jag tror att man ska själv vara glad och positiv. När man är glad och trevlig då 

smittar det av sig till eleverna (lärare tre) . 
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Analys 

Läraren menar att de mindre eleverna inte är så svåra att motivera, utan det beror på vilken 

inställning man har som lärare. Är man glad och trevlig då smittar det även av sig till eleverna 

och det leder till pedagogen får en bra relation med eleverna och det resulterar med att 

eleverna vill arbeta och vill lära sig. Detta lyfter även Stensmo (2008) att genom 

klassrumsklimatet är läraren som en modell för sina elever och om hon tycker om sitt arbete 

och är positiv och engagerad så kan det smitta av sig till eleverna i klassen. Vidare menar 

författaren, genom den positiva förstärkningen menar han att det kan gynna och samtidigt ger 

positiva reaktioner på elever och dessa elever kan lätt ta till sig konstruktiv kritik. Samarbetet 

mellan eleverna i mer lyckade grupper resulterar i att eleverna får känslor av stolthet och 

personligt välbehag vilket således hjälper enigheten och andan i klassrummet (Stensmo, 

2008:127). 

 

6.5 Gruppering 

Gemensam undervisning 

Under samtalets gång berättade en lärare att i början av år 1/åk 1 är det viktigt att gå igenom 

den grund som alla elever behöver och då är det viktigt att man har gemensam undervisning 

eftersom eleverna behöver förstå grundprinciperna, menar hon. Viktigt i hennes ledarskap var 

att se till att eleverna skulle förstå grundprinciperna och vilka bokstäver de känner till och var 

de ligger i sin kunskapsutveckling. När eleverna har kommit längre i årskursen kan man 

improvisera eftersom eleverna har grunderna. Vidare menar läraren att gruppdynamiken är 

viktigt för både henne och för klassen för att barnen/eleverna så småningom får och skapar sig 

en vi- känsla.   

 

I början av en etta är det viktigt att alla elever går igenom grunden, och tar reda 

på vad de kan, vad de förstår och vad de läser (lärare ett). 

Analys 

Utifrån lärarens syn av helgruppsundervisning menar hon att det viktiga är att koncentrera sig 

på att alla eleverna ska få förståelse för undervisningens innehåll och att det är väsentligt. 

Detta kan relateras till Stensmo (2008) som framför en till många relationer så är det lärarens 

förhållande till eleverna i klassen. Vidare menar Stensmo (2008) att läraren skall kunna nå ut 

till de alla elever i klassen och inte bara till en enskild elev. Han menar också att läraren och 

eleverna ska arbeta både aktivt och vara engagerade i undervisningen. Stensmo (2008) kallar 
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detta för gruppfokusering, då han skriver och beskriver om de olika sätten som finns för lärare 

att använda sig av, exempelvis format, beredskap och ansvar. (Stensmo, 2008: 174). 

 

Nivågruppering 

Lärare (tre) grupperade elever efter hur långt de hade kommit i sin lästräning. Hon menade att 

eleverna måste få möjligheter att visa vad de kan läsa, men hur lärarna lägger upp delningen 

av grupper behöver eleverna inte vara medvetna om. Grupperingen sker dels på vad eleverna 

har för ämne och dels på hur långt de har kommit i arbetet samt var de ligger i sin 

läsutveckling. Gruppering kanske inte passar alla eftersom alla elever inte är lika och då får de 

arbeta mer individuellt. Lärare (fem) menar att de elever som inte kommit lika långt får vara 

med henne där de sitter tillsammans på en rund röd matta i klassrummet och arbetar med 

klossar och plocksaker och de andra grupperna får göra något annat under tiden. Medan den 

fjärde läraren har åldersblandad klass och hon menar att hon ibland grupperar eleverna efter 

hur långt de har kommit i sitt arbete och ibland efter årskursen. Men när hon grupperar 

eleverna i mindre grupper går hon inte efter hur långt man kommit i sin läsutveckling utan 

hon väljer själv vilka elever som ska ingå i gruppen.  

 

När jag har halvklass då har jag nivåanpassad undervisning. De som är starka 

läsare och skrivare är i ena gruppen, den andra gruppen som läser lättare böcker, 

det skulle jag vilja mycket mer (lärare fem). 

De som inte kommit lika långt kan man sitta på mattan och arbeta med klossar, 

plockgrejer o.. så.. där (lärare fem). 

   

Det beror ju på vad man gör, men vill man e..ee…tyst..så, så kan man gruppera 

barnen efter vad de kan. Beror på vad man vill göra, vad man vill uppnå så..e..e. 

Förra klassen hade jag grupperat barnen efter läsförmågan (lärare tre). 

Analys  

De två ovan nämnda lärarnas sätt att gruppera elever efter hur långt kommit de i sin 

läsutveckling kan förstås i det som Stensmo (2008) finner att nivågruppering kan göras på 

olika sätt. Man kan gruppera elever eller hur mycket eleverna kan eller att läraren grupperar 

efter hur långt man har kommit i sin läsutveckling. Stensmo (2008) menar att den svenska 

läroplanen motsäger sig själv och anger inget tydligt om nivågruppering av elever (åtminstone 

för längre tid än en termin), men han anser att det finns förmåner med nivågruppering. De 
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som finns i den högpresterande gruppen menar han att de lär sig respektera sina olikheter 

medan den lågpresterande gruppen möter låga förväntningar och får ingen bra självkänsla.   

 

6.6 Individualisering  

Individanpassad undervisning 

 

Det här sitta...med sin klass arbetar vansinnigt. Helst stor klass med fler 

pedagoger, därför att alla inte är lika. Man kan inte kräva lika av alla, därför att 

alla gör på olika sätt. Du och jag jobbar kanske inte lika, alla är olika (lärare ett). 

 

Några lärare talade för individanpassad undervisning, men att det inte är enkelt när man har 

ett stort antal elever i klassen. Lärarna menar att lärare är olika och att även eleverna är olika 

och de är på olika nivåer. Därmed blir det viktigt att möta eleverna där de är och utgå från den 

enskilde individen. De anser att man måste anpassa sig och utgå från individens behov och 

intresse annars tröttnar eleverna. Den andra läraren menar att då får man minska mängden tal 

och texter så att eleverna får känna av att de klarar av sina uppgifter och att de presterar något 

bra. Därför blir det viktigt att individanpassa undervisningen så att eleverna inte tappar 

intresset för skolstudierna samt att det viktigaste är att lära sig skriva och läsa. 

 

Man måste anpassa efter individen. Det tycker jag är jätteviktigt. Annars tröttnar 

de, för att alla måste få möjlighet att få känna att de kan och möta alla elever där 

de befinner sig (lärare sex).  

Analys 

Lärarna menade att motivera inlärningen för elever var det viktiga för dem. Men än mer 

viktigt var att se elevers olikheter och arbeta utefter detta, för att eleverna inte ska tappa 

intresset för inlärningen. De menade att ha skola med kvalité, är en individualiserad skola. 

Vidare ska skolan erbjuda elever så att de får möjligheter att arbeta med uppgifter som känns 

betydelsefulla och meningsfulla för dem (Stensmo, 2000: 86).  Vidare anser författaren att det 

är läraren som ska handleda och inte bestämma över den enskilde individens lärande. Därmed 

får eleven själv analysera det som de själva har utfört och själva bedöma det som anses vara 

av god kvalité. Detta framkommer även i läroplanen att skolan har i uppgift att låta eleverna 

ska få tillfällen där de själva får ta egna initiativ och ansvar (Lpo 94: 6). Där ska läraren låta 
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eleverna ta mer ansvar och tänka fritt kring arbetet så att intresset för själva uppgiften blir 

både givande och roligt samtidigt.  

 

Förutsättning att nå målen 

De omnämnda sex lärarna strävade alla mot läroplanens mål som eleverna ska nå vilket var 

det viktigaste för dem. Det var också viktigt för dem att möta eleverna där de är och att man 

inte missar någon eleven på vägen. De lärare som arbetade för individanpassad undervisning 

ansåg att det var svårt och inte enkelt många gånger, men de följde läroplanen att möta och 

utgå från varje särskilds elevs intressen och behov.  

 

Det är en förutsättning för oss som lärare att se till att alla ska nå målen (lärare 

ett). 

Analys 

Enligt de intervjuade lärarna innebär elevers olikheter att man måste möta varje elev där den 

befinner sig så att inte läraren förbiser någon elev. Det gäller att möta eleverna där de är och 

att utgå från vilka förutsättningar, behov och intresse elever har. Lärarna strävar mot 

läroplanens mål och skolan ska sträva mot att varje individ ska utveckla lusten att vilja lära 

sig nya saker. Läraren ska även utveckla elevens eget sätt att lära sig och även hjälpa eleven 

att lita på sin egen förmåga (Läroplanen, Lpo 94: 9). I varje klassrum finns elever med olika 

kunskaper, men alla elever har olika förmågor vilket är viktigt för läraren att upptäcka. Då kan 

man kombinera kunskap med elevens olika förmågor och låta dem hjälpa varandra. Det som 

den andra eleven inte kan kompisen lära ut och vice versa. Alla arbetssätt passar inte alla 

hävdar Stensmo (2008), elevers olikheter vilket även innebär att det kan ta olika lång tid för 

olika elever att lösa en uppgift, då samma arbetssätt inte passar alla (Stensmo, 2008: 203). 

Läraren ska kunna se elevers olikheter för att kunna anpassa uppgiften efter elevens intresse 

och behov för att eleven ska lära sig på bästa sätt. 
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7. Slutdiskussion och sammanfattning 
Uppsatsens syfte och frågeställning är att undersöka hur lärarna upplever sin egen ledarstil 

samt hur de får sitt ledarskap att fungera i klassrummet. Men även att förstå lärares agerande 

utifrån hur de tänker om vad som gynnar elevers utveckling och hur de beskriver att de får sitt 

ledarskap att fungera i klassrummet. Utifrån uppsatsens syfte kunde följande frågeställning 

formuleras: På vilket sätt kommer planering, kontroll, motivation, individualisering och 

gruppering till uttryck i lärarnas beskrivning av sitt eget ledarskap samt på vilket sätt de får 

sitt ledarskap att fungera?  

I detta avsnitt kommer jag att diskutera de resultat jag kom fram till utifrån uppsatsens 

insamlade material. Jag vill påminna mina läsare om att denna studie inte kan generaliseras 

eftersom studien inte omfattar alla lärare som arbetar inom skolan, utan jag har bara riktat in 

mig på sex lärare som arbetar i en skola som ligger i Stockholms län.  

 

7. 1 Lärarnas ledarstilar 

Allmänt visar min analys av det insamlade empiriska materialet att de sex intervjuade lärarna 

hade olika ledarstilar samt hade olika sätt att leda i klassrummet. Tyngdpunkten i ledarskapet 

var att få en fungerande verksamhet. Främst gäller det att ha kunskap om ledarskap annars 

kan man få svårigheter med att kunna genomföra och leda elever i klassrummet. Ledarskap är 

ett centralt begrepp och som är viktigt för att kunna ta del av vad elever behöver kunna samt 

skapa en god relation till sina elever. Detta lyfter även Stensmo (2000), att det gäller att hitta 

det bästa i ledarskapet för att kunna leda och dessutom skapa bra relationer för eleverna 

(Stensmo, 2000: 8).  

 

Det empiriska insamlade materialet har analyserats utifrån de teorier Stensmo (2000) lägger 

fram om fem ledaruppgifter som beskriver hur man kan få sitt ledarskap att fungera i 

klassrummet. Detta resulterade i att nästan alla lärare ansåg att begreppet planering hade en 

betydande roll i sitt ledarskap. Då planeringen utgjorde en viktig del i deras arbetssätt, för att 

alla elever då får samma möjligheter att nå läroplanens mål. Planeringen väver samman alla 

arbetsuppgifter för om man inte är välplanerad kan man inte genomföra undervisningen och 

därmed få kontroll över klassrumssituationen. Lärarna behöver få veta hur långt eleverna har 

kommit i sina arbetsuppgifter samt vad de behöver utvecklas i för att nå målen.  
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Utifrån Stensmos (2000) resonemang kring begreppet kontroll var lärarna överens om att få 

kontroll över klassrumssituationen och att det var relevant att vara tydlig och ha klara och 

tydliga regler.  Kontroll handlar om struktur, rutiner och ordning och reda för några av 

lärarna. För några av de intervjuade var behovet av kontroll ett sätt att utmärka sitt ledarskap. 

Detta genom att de markera tydligt vem som leder och bestämmer i klassrummet. Dessa drag 

kan kopplas till den auktoritära ledarstilen där läraren ville bestämma och tydligt visa att 

han/hon hade makten i klassrummet vilket bekräftas av författaren Stensmo (2000 s. 121). 

 

När det gäller diskussionen kring begreppet motivation menade de flesta lärarna att de 

arbetade utifrån läroplanens mål. Syftet är att motivera eleverna till inlärning och göra det 

möjligt för alla elever att nå målen. Att utgå från alla elevers intresse och behov för att 

inlärningen ska bli intressant och lustfylld var även viktigt för lärarna för att göra skolan en 

plasts där eleverna får lära sig nya kunskaper. Stensmo (2008) menar att genom uppmuntran, 

beröm och motivation kan läraren öka intresset hos alla elever till att vilja och få sig nya 

kunskaper i skolan (Stensmo, 2008:127). Genom denna uppmuntran och berömmelse kan 

lärare utveckla viljan hos eleverna och därmed tycka att all form av inlärning är rolig och 

detta kan vara en orsak till att göra det möjligt för eleverna att utvecklas. 

 

När det gäller resonemanget kring begreppet gruppering menade lärarna att de grupperade 

eleverna efter vilka kunskaper och färdigheter eleverna hade. En del lärare kunde gruppera 

eleverna beroende på hur långt de hade kommit i sin läsutveckling. Medan andra lärare inte 

grupperade eleverna utan de hade helklassundervisning för att på effektivast sätt nå alla elever 

och för att ha öppna diskussioner samt för att skapa bra relationer med eleverna.  Detta lyfter 

även Stensmo (2008), han menar att då får man möjligheter att skapa många relationer med 

eleverna och alla elever blir delaktiga i undervisningen (Stensmo, 2008: 174). 

 

Beträffande individualisering menade några av lärarna att de utgick från läroplanens mål och 

arbetade med individanpassat arbetssätt. Detta för att de ansåg att elevers olikheter innebär att 

alla elever lär sig på olika sätt. Elevers olikheter betyder för dessa lärare att de behöver 

planera utifrån elevers olika intressen och behov samt att de ska få tillit till eget presterande så 

att de blir motiverade och att de får samma möjligheter att klara av uppgifterna.  

 

I läroplanen (Lpo 94) står det att skolan ska sträva mot att varje individ ska 

utveckla lusten att vilja lära sig nya saker, där läraren ska utveckla elevens eget 
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sätt att lära sig samt hjälpa eleven att lita på sin egen förmåga (Läroplanen, Lpo 

94: 9). 

 

Denna studie har svarat på mina frågeställningar kring undersökning av ledarskap i 

klassrummet. Undersökningen har varit lärorik för mig samt gett mig kunskap om vilken syn 

lärarna har haft på sin egen ledarstil och hur de gör för att få sitt ledarskap att fungera i 

klassrummet.  

7.2 Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärarna upplever sitt ledarskap samt hur de gör 

för att få sitt ledarskap att fungera i klassrummet. Undersökningens frågeställning var alltså: 

På vilket sätt kommer planering, motivation, individualisering och kontroll till uttryck i 

lärarnas beskrivning av sitt eget ledarskap samt hur upplever de att ledarskapet fungerar? 

Metoden som valdes för studien är den kvalitativa undersökningen. Studien innefattade sex 

lärare från en grundskola i X-kommun. lärarna fick frågor som berörde Stensmos (2000) fem 

ovan nämnda dimensioner.  

 

Dessa fem arbetsuppgifter är relevanta för uppsatsen samt har utgjort grundtankar kring hur 

man kan använda dem. Det vill säga vikten av att veta vilken ledarstil man har och hur man 

kan använda ledarskap, för att så småningom få sin ledarroll att fungera i klassrummet. 

Resultatet blev att oavsett vilken ledarstil man än använder i sitt ledarskap är det viktigt att ha 

en bra bas att utgå ifrån för att få sitt ledarskap att fungera. Viktigt var att vara tydlig och 

strukturerad, och ha tydliga regler där alla mår bra både lärare och elever. Det gäller att tydligt 

visa vem det är som leder i klassrummet, eftersom elever behöver instruktioner vad han/hon 

behöver göra och att möta eleverna där de är, lära dem ta ansvar för sig själva, varandra och 

för lärandet för att vidare nå kunskapsmålen som av grunderna i skolans mål.  Detta står även 

i läroplanen att alla som arbetar inom skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla 

för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen 

(Lpo, Lärarboken: 17). 

  

Med hjälp av uppsatsens syfte och min frågeställning kom jag fram till att lärarna hade olika 

drag i sitt ledarskap. Vissa hade auktoritära drag och bestämde och styrde allt i klassrummets 

innehåll medan en del hade någon slags mitt i mellan- form, lite auktoritära drag men ändå 

lite av den demokratiska ledaren där elevens olikheter betyder att ledaren anpassar sitt 

ledarskap efter elevernas förutsättningar, behov och intressen (Maltén, 2000: 62). Medan en 
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av dessa lärare inte kunde säga vilken typ av ledarstil hon hade eftersom hennes ledarskap 

varierade beroende på elever och var hon befann sig i skolan. Detta kan återspeglas i det som 

Svedberg (2007) tar upp om situationsanpassat ledarskap, där ledarskapet kan variera 

beroende var man befinner sig i skolan samt flexibiliteten hos ledaren att kunna variera 

ledarskapet beroende på vilka elever han/hon hade.  

Jag kan se likheter av det ovan nämnda situationsanpassade ledarskapet och i det läraren 

beskriver sitt ledarskap. 
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9. Bilaga 

1. Vilken pedagogisk bakgrund har du och kan du berätta lite om dig själv?  

2. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

3. Vad är det en pedagog bör tänka på?  

4. Tycker att du är en god förebild för eleverna?  

5. Kan du berätta lite om din ledarstil? 

6. Hur går du till väga för att upprätthålla relation mellan dig och dina elever? 

7. När jag säger planering. Vad tänker du på då?  

8. Hur lägger du upp din planering? Hur ser dina elever på planering? 

9. Vad är syftet med din planering? 

10. Hur ser du på kontroll? 

11. Hur går du till väga för att få, struktur, ordning och reda i klassrummet?   

12. Barn har olika kunskapsnivåer, klassificerar du dina elever i specifika grupper eller har 

du gemensam gruppundervisning? I så fall, hur sker denna gruppera/gemensamma 

undervisningen?  

13. Hur bedömer du dina elever? 

14. Hur motiverar du dina elever?  

15. Hur ser du på individ anpassad undervisning? 

16. Vad är det som utmärker ditt ledarskap?, på vilket sätt i så fall? 

17. På vilket sätt anser du att ledarrollen och ledarskapet hänger ihop?  

 

 

 


