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Sammanfattning 
 
Läraren har i dag många olika roller i sitt yrke. Bland dessa är lärarens ledarskap en mycket 
viktig del. Det övergripande syftet med detta arbete är att försöka ta reda på vad olika lärare 
har för syn på ledarrollen i klassrummet.  
 
Arbetet består av en litteraturstudie och en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer 
med fyra stycken lärare. I litteraturstudien presenteras några definitioner av begreppet 
ledarskap, samt några olika sätt att se på ledarskapsprofiler: klassiska ledarstilar med 
motpolskaraktärer, ledarstilar ur ett psykoanalytiskt perspektiv och det situationsanpassade 
ledarskapet.  
 
Resultaten visar på att de intervjuade lärarna anser att tryggheten och lugnet är det viktigaste 
att inbringa i klassrummet. Detta beror till stor del på deras ledarroll. För att nå detta använder 
sig lärarna av ett situationsanpassat ledarskap. 
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Inledning 
 
 
Då jag började min lärarutbildning var jag på fältstudier i sex dagar. Av dessa dagar fick jag 
tillbringa två på en högstadieskola i en liten stad i Östergötland. Jag följde två lärare i deras 
undervisning.  
 
Redan då slog det mig hur olika lärare arbetade, trots att de undervisade i samma ämne. De 
lärare som jag följde hade olika toleransnivå och ställde olika krav på eleverna. Det jag främst 
lade märke till var hur olika ordningen och disciplinen var i klassrummet. Jag hann inte på 
dessa dagar få någon uppfattning om kunskapskraven som de olika lärarna hade. 
 
Min tanke redan då var hur jag som lärare skall bära mig åt i mitt ledarskap i klassrummet? 
Hur skall jag få eleverna motiverade att vilja lyssna på just det jag har att säga? Vad skall jag 
tolerera, och hur gör jag om eleverna inte bryr sig om det jag säger? 

I Lpo 94 står1 

att läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter 
sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga. 

Med det menas att läraren skall stimulera, handleda, ge utrymme och stöd åt eleverna. Detta 
är ett stort ansvar tycker jag. Hur skall man som människa och lärare lyckas med detta? 
Skolans klimat är tufft idag. Det räcker inte bara med att vara duktig i sina ämnen. Det krävs 
också att man kan leda en grupp och kunna vara socialt engagerad. Även om jag har 
erfarenhet som barnskötare i barnomsorgen, och som handbollstränare, så kan jag känna att 
utmaningen är stor.  

 
I den lärarutbildning som jag har gått anser jag att det finns stora brister i ledarutbildningen. 
Det vi har fått på vår praktik har inte varit tillräckligt. Därför ser jag det som en förmån att 
kunna fördjupa mig i just ledarskapet som läraren innehar i klassrummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 Lpo 94 sid. 14 
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Syfte och problemformulering 
 
 
En lärare har många olika roller som hon måste utöva i sitt yrke. Alla dessa roller ingår i 
hennes lärarroll. Ledarskapet är en del av denna lärarroll.  
Syftet med mitt arbete är att undersöka vad lärare har för uppfattning av ledarskapet i 
klassrummet. Utifrån läst litteratur kommer jag att försöka ta reda på vad ledarskap i största 
allmänhet är och vad det innebär att vara ledare i klassrummet. För att smalna av mitt arbete 
har jag valt att inte diskutera skillnaderna i ledarrollen hos de manliga kontra de kvinnliga 
lärarna.  
 
Då jag i min text skriver om läraren kommer jag att benämna läraren med hon. Detta val har 
jag gjort pga. att det största antalet lärare är kvinnor. Genom att genomgående benämna 
läraren med hon, så får texten också mer flyt och blir mer lättläst, istället för att skriva 
han/hon. 
I några fall benämner jag trots detta läraren med han. Detta beror på att jag vet med säkerhet 
att det är en manlig lärare som jag skriver om.  
 
Jag vill också utifrån en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer med olika lärare ta 
reda på vad de anser att ledarskapet i klassrummet är för dem, och om de anser att ledarskapet 
är någonting centralt i deras lärarroll. Utifrån detta har jag skapat följande frågeställningar: 
 

? ? Hur beskrivs ledarskapet i läst litteratur? 
? ? Uppfattar lärarna att ledarrollen är en stor del av deras lärarroll? 
? ? Vad innebär ledarskap för lärarna? 
? ? Är ledarskap någonting medfött, eller kan man lära sig att bli en duktig ledare? 
? ? Vilka möjligheter alt. svårigheter anser lärarna att de har i sitt utövande av ledarskap i 

klassrummet? 
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Ledarskap – några definitioner 
 
 
 
I alla olika slag av gruppindelningar finner man alltid någon sort av ledare. Finns det inte en 
redan utsedd ledare, så blir någon en spontan ledare. Det är intressant att veta att ordet ledare 
är över tusen år gammalt. Det betyder ”att leda människor på en resa”2.  
 
Det finns två olika slag av ledarskap, det informella och det formella ledarskapet. Det 
informella ledarskapet förekommer t.ex. i kamratgrupper. Ledaren utser ofta sig själv, eller 
också är det kamraterna som utser henne. Ledaren kopplas inte till något formellt ansvar. Det 
formella ledarskapet däremot innebär att ledaren är en legitimerad ledare. Detta är den form 
av ledarskap där det förutsätts att uppgifter skall lösas och att gruppen som hon är ledare för 
skall klara av målen.3 Att vara lärare innebär att man är en formell ledare för sina elever och 
för sin klass. 
 
Det finns många olika slags ledare och många olika åsikter om vad ledarskap egentligen är 
och innebär. Några definitioner: 

 
? ? ledarskap är den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål 4 
? ? ledarskap är att få medarbetarna att förverkliga målen5 
? ? ledarskap är varje försök att påverka beteende hos en annan individ eller grupp6 
? ? ledarskap är att tillrättalägga förhållanden så att gruppen kan nå vissa mål7 
? ? ledarskap är de processer som är nödvändiga för att påverka beteenden hos personer eller 

grupper för att de ska nå bestämda mål i givna situationer8 
? ? ledarskap är det inflytande en ledare har över en grupp eller organisation.9  

 
 
Att inneha ett ledarskap verkar således innebära att man har en mycket viktig roll. Ledaren 
måste ha förmågan att påverka gruppen positivt, så att den vill ta ansvar och arbeta för att 
gruppen eller gruppmedlemmarna når det mål som de strävar mot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Maltén, A. (2000) 
3 Nationalencyklopedin. (1997- 2000) 
4 Bruzelius & Skärvad, 1995 enligt Maltén, A (2000) sid.8 
5 Maltén, A (2000) Sid 8 
6 Hersey, 1984 enligt Maltén, A (2000) sid.8 
7 Kelly, 1974 enligt Maltén, A (2000) sid.8 
8 Dalin, 1994 enligt Maltén, A (2000) sid.8 
9 Pedagogisk uppslagsbok (1996) sid.346 
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Teoretisk  bakgrund 
 
 
Att vara en formell ledare innebär att man har en viss tilldelad roll. Man har en position där 
man är en central punkt för alla gruppmedlemmar. Ledaren har en nyckelroll. Men 
ledarskapet är inte en fråga av vad ledaren är utan vad hon gör. Hur man utför denna ledarroll 
kan se ut på olika sätt beroende på hur man är som person, hur situationen ser ut och vilken 
människosyn man har. Man har helt enkelt en viss ledarstil, eller en kombination av olika 
ledarstilar. 
 
Teorikapitlet är indelat i två delar. Först allmänt om ledarstilar och sedan om ledarskapet i 
klassrummet. 
 
 
 
Ledarstilar  
 
Olika författare har beskrivit ledarstilar ur olika perspektiv. Jag har därför valt att dela in mitt 
kapitel om ledarstilar i tre underrubriker; de klassiska ledarstilarna av motpolskaraktär, 
ledarstilar ur ett psykoanalytiskt perspektiv och det situationsanpassade ledarskapet. 
 

Klassiska ledarstilar av motpolskaraktär 

 
Det har forskats mycket kring ledarstilar. Några av de tidigaste forskningsbidragen kring 
ledarbeteenden utfördes av Kurt Lewin och hans lärjungar Ralph White och Ronald Lippit 
(1938). De undersökte konsekvenserna av olika sorters ledarskap i några pojkgrupper (Iowa- 
experimentet). I dessa studier fokuserade man främst på tre strikta former av ledarskap: 
 

? ? Auktoritärt (ledarorienterat) ledarskap innebär att ledaren styr sin grupp ensam och 
med järnhand. Hon tar själv alla initiativ och beslut. Hon ger order och rådgör mycket 
sällan eller inte alls med sina medarbetare. Hon drar sig inte för att hota enskilda 
individer, och bryr sig inte om medlemmarna i gruppens relationer till varandra. 
Kritiken som hon utdelar är osaklig och inte till för att medlemmarna skall lära sig 
någonting. Allt handlar om ledarens värderingar och dess åsikter. 

 
? ? Med Demokratiskt (grupporienterat) ledarskap menas att ledaren låter alla i gruppen 

vara med och bestämma. Hon utnyttjar sitt ledarskap för gruppens bästa. Gruppen 
inklusive ledaren tar tillsammans gemensamma beslut och slutför uppgifterna 
tillsammans. Ledaren finns hela tiden till hands om någon behöver råd och stöd. Hon 
fungerar som en slags katalysator, och förväntar sig också att gruppen tar eget ansvar. 
Ledaren berömmer och kritiserar sakligt och objektivt. 

 
? ? Med ”Låt gå” (passivt) - ledarskap uppträder ledaren mycket passivt. Hon ger endast 

råd och upplysningar då hon blir tillfrågad. Ledaren lämnar gruppen åt sig själv och 
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låter den göra precis som den vill. Ledaren ger varken positiv eller negativ kritik, vare 
sig till den enskilda individen eller till gruppen. 10 11 

 
 
Ledarskapet har ur historisk synvinkel utvecklats från att ha varit mycket auktoritär i mitten 
av 1800- talet till att bli mer och mer demokratiskt och grupporienterat så som det ser ut idag. 
På 1970- talet präglades den svenska skolan av en låt-gå-mentalitet. Mycket skulle då ske på 
frivillig bas, och betyg togs bort i flera årskurser.12 
 
 
 

Ledarstilar ur ett psykoanalytisk perspektiv 
 
Vi påverkas av olika ledare och förebilder under vår uppväxt. Detta påverkar i sin tur vår 
människosyn, och hur vi utvecklas som personligheter. Tidigare erfarenheter av ledarskap 
speglas också i vår egen ledarroll. Några exempel på olika typer av sådant ledarskap är det 
destruktiva ledarskapet, det karismatiska ledarskapet och den reflekterande, gruppcentrerande 
ledaren. 13, 14 
 
 

? ? Det destruktiva ledarskapet 
 

Ledaren är ledare på grund av sin position och inte på grund av sina egenskaper. 
Människorna som lyder under henne har sitt förhållningssätt på grund av hennes ställning.  
Det finns olika sorter av destruktivt ledarskap, exempelvis den narcissistiske ledaren. Hon 
anser att makten och prestigen är det viktigaste, inte drivkraften för själva arbetet. Det är 
viktigt att de som står i beroende position till henne beundrar henne. Hon sätter alltid sig själv 
i centrum. Hon kan uppfattas som vänligt leende, men är manipulativ och för bort alla 
konflikter ifrån sig själv och in bland de underordnade. De underordnade avväpnas. Den 
aggressivitet som egentligen bör falla på ledaren faller istället tillbaka på dem själva. 15  

.....men Fredhöj var farligast. Därför att han var stillsam och humoristisk och 
intelligent som om han var på elevernas sida. ...De människor som är öppna 
och tydliga, mot dem har man en chans att skydda sig....Med Fredhöj var det 
svårare eller omöjligt. Han utstrålade vänlighet, och det fick en att liksom 
närma sig och luta sig mot honom. Fast man visste bättre, det var som om han 
ville skydda en, man böjde sig fram. Då märkte man att något var alldeles fel.16 

Hon utstrålar en trygghet, som får människor att vilja närma sig henne och vilja anförtro sig, 
men då de gör det är det någonting som känns fel. De får inte den respons som de hoppats på. 
Man känner sig obehaglig till mods. Så länge gruppens önskningar överensstämmer med 

                                                
10 Malten, A (2000)  
11 Maltén, A (1995) 
12 Wikberg, E (1998) 
13 Wikberg, E (1998) 
14 Kjellqvist E- B (2001) 
15 Kernberg, 1980 enligt Wikberg, E (1998) 
16 Wikberg, E (1998). sid.35  
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ledarens fungerar gruppen. Hon är mycket känslig för kritik. Någon som hon tidigare ansett 
vara hennes vän, kan bli hennes fiende om hon framför kritik.17 

 
Ett annat exempel på destruktivt ledarskap är den perversa ledaren. (I detta fall har det 
ingenting med sexualism att göra). Ledaren utnyttjar sin omgivning för att själv bli bekräftad. 
Hon ser sig själv som centrum och huvudperson. Man får en känsla av att någonting inte 
stämmer. Ledaren säger en sak, men gör något annat. Det blir bara tomma ord, som inte säger 
någonting. 18 19 
 
 

? ? Det karismatiska ledarskapet 
 
Egentligen är inte karisma ett psykoanalytiskt begrepp. Karismatiskt ledarskap var från början 
baserat på att ledaren stod i förbindelse med en högre instans. Det betydde underbar gåva eller 
kraft.  
 
Det karismatiska ledarskapet är knutet till individen genom personlig utstrålning.20 I början av 
40- talet började man använda begreppet inom sociologin, för att under 70- talet även använda 
det i gruppterapeutisk litteratur, för att sedan, som nu användas inom ledarskapslitteraturen. 
 
 
Det finns olika typer av karismatiskt ledarskap. Dessa har med falskhet och äkthet att göra. 
Man kan urskilja dessa på två sätt. En typ av karismatiska ledare gör allt för att andra skall 
bekräfta dem. Känslorna och föraktet döljer de noga under sitt karismatiska engagemang. 
Andra typer av karismatiska ledare är de som har en stark utstrålning. Dessa har mycket äkta 
att ge. Båda sorter av dessa ledare har en förmåga att skapa och hålla kvar starka band med 
andra människor. Det måste finnas något samband, mellan ledarens och de som blir leddas 
tidigare upplevelser. Hur skulle Hitler annars ha fått ett helt folk att dra sig till honom?  
Människor som har vissa upplevelser och beroenden som inte klarats upp har svårt att 
känslomässigt fånga in och se verkligheten som den verkligen är. Om en ledare verkar 
kontrollera situationen och framstår som säker och trygg, väcks minnen från barndomen av 
tidiga beroendeförhållanden. Individen tror och litar på ledaren, vilket i sin tur förstärker 
henne.  
 
 

? ? Den reflekterande gruppcentrerade ledaren  
 
Ledaren är hjälpsam, öppen och spontan. Hon sätter inte sig själv i fokus utan är snarare 
tvärtom, hon är tillbakadragen. Ledaren är fokuserad på gruppens och gruppmedlemmarnas 
gemensamma utveckling och trivsel. Hon värnar om det sociala och personliga hos gruppen 
och gruppmedlemmarna. Arbetet utförs i en lugn och behaglig atmosfär. 21 22 
 
 
 
                                                
17 Nationalencyklopedin. (1997- 2000) 
18 Kjellqvist, E- B (2001) 
19 Wikberg, E (1998) 
20 Nationalencyklopedin. (1997- 2000) 
21 Kjellqvist E- B (2001) 
22 Wikberg, E (1998) 
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Situationsanpassat ledarskap 
 

Vi föds inte till ledare, utan det är någonting vi utvecklas till och som vi efter 
hand kan bli.23  

Alla människor är påverkade av sin uppväxt och sina upplevelser. Olika personligheter och 
ledarskap har vi alla mött och tagit del av.  
I verkligheten stöter man sällan på renodlade ledarstilar. Det finns förfrågningar om det inte 
finns något slags ledarskap som fungerar i alla grupper. Tyvärr existerar dock inte någon 
sådan ledarprofil. Skall man lyckas som ledare måste man vara flexibel och kunna tillämpa ett 
situationsanpassat ledarskap.24 Ledaren utövar det ledarskap som situationen kräver. Skickliga 
ledare kan utöva olika slags ledarskap och har förmågan att kunna utöva just den ledarstil som 
för tillfället bäst fungerar. Hon måste inneha en hög flexibilitet och balanseringsförmåga.  
 
Vilket slags ledarskap som krävs beror på: 
 
?? ledaren själv och hur hon förhåller sig till ledaruppgiften 
?? medarbetarnas kompetens och mognadsnivå 
?? hur den sociala miljön runtomkring är 
?? hur uppgiftens karaktär är 
?? vilken tid man har för utövandet.25 

 
 
Situationsfaktorer: 
 
Ledaren 
Personalen               Ledarens diagnos      Val av   
Uppgiften av situationen            ledarstil      Måluppfyllelse 

                                                  Modell för det situationsanpassade ledarskapet.26 
 

   
En ledare måste kunna möta gruppen och variera sitt ledarskap. Ledaren kan inte undgå att 
gruppens behov av ledning varierar under olika perioder. En del förändringar sker snabbt och 
märkbart, medan andra kan vara svårare att urskilja.27   
Ju mer omogen gruppen är desto hårdare styr ledaren gruppen och tvärtom. Det finns fyra 
olika mognadsnivåer hos en grupps medlemmar: 
 

? ? de kan inte och har inte heller någon större lust att försöka. De tror inte på sig själva 
? ? de kan inte, men skulle vilja försöka. Dessa är motiverade 
? ? de kan, men har inte någon större lust att försöka. Dessa är omotiverade 
? ? de kan och vill, och är mycket motiverade.28 

 
De två första bör styras mycket av ledaren, medan de två sistnämnda bör styras med ett mer 
relationsorienterat och mjukare ledarskap.29 

                                                
23 Svensson, Alf B (1998) sid. 8 
24 Svensson, Alf B (1998). 
25 Maltén, A (2000)  
26 Maltén, A (2000) sid. 73 
27 Åberg, K (1995)  
28 Maltén, A (2000) sid. 73 
29 Hersey och Blanchard enligt Maltén, A (2000).  
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Ledarskap i klassrummet 
 
De flesta av oss minns vår egen skolgång och våra lärare. Vi har alla individuella minnen av 
olika lärares egenskaper, och hur de olika lärarna behandlade oss. Vi minns hur vi har blivit 
bemötta av skolan. Läraren har en stor betydelse och makt. Det är viktigt att läraren använder 
denna till att få eleverna att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Hur hon lyckas med 
detta beror till stor del på vilket slags ledarskap och ledarstil hon använder sig av. 30 
 
Läraren måste kunna handskas med en situation då det inte blir riktigt som han tänkt sig. 
Många lärare verkar ha ”ögon i nacken”. De har en förmåga att överblicka och se allt som 
händer i klassrummet. De kan vara koncentrerade på en uppgift, exempelvis hjälpa en elev 
med en matematikuppgift, och ändå se att en annan elev ägnar sig åt någonting helt annat.  
En annan förmåga som en del lärare besitter är simultankapacitet. Förmågan att hålla flera 
bollar i luften utan att bli stressad. Att ha ögon i nacken och inneha en god simultankapacitet 
höjer chanserna att upptäcka och hinna ingripa i klassrummet när någonting är på gång. Detta 
hindrar att det spårar ur och att läraren tappar kontrollen över klassen.  
 
Ledarskapet handlar om hur läraren hanterar den socialpedagogiska situationen i 
klassrummet. Med det menas hur lärarens sociala relation till klassen är och hur elevernas 
relationer är till varandra i undervisnings- och lärprocessen.  
 
Det är viktigt med ämneskunskaper. Lärarna är idag i större utsträckning handledare åt 
eleverna. Därför har behovet av ämneskunskaper hos lärarna snarare ökat än minskat i 
jämförelse med då katederundervisning var det enda rätta. Men goda ämneskunskaper räcker 
inte för att man skall vara en bra ledare, utan det är viktigt med social kompetens.31 
 
En lärare måste anpassa sitt ledarskap efter situationen och efter vilken slags grupp hon 
arbetar med. T.ex. om man är lärare för barn i år 4- 6, så skall man styra undervisningen och 
ledarskapet från att vara en auktoritet tills samspelet i klassrummet växt fram, för att sedan 
övergå och arbeta med ett mer demokratiskt ledarskap. Då lär sig barnen från början vilka 
regler och ramar som gäller, för att sedan etappvis lära sig att själva ta eget ansvar.  
En lärare bör behärska tre typer av kompetenser. 
 

?? Ämneskompetens - Kunskap om begrepp, fakta och teorier i 
undervisningsämnen ur såväl samtida som historiskt perspektiv, 
erfarenhet av forskning och kunskapsutveckling inom dessa ämnen 
samt förmåga att kritiskt granska ny kunskap inom ämnena. 

?? Didaktisk kompetens – Att kunna planera, genomföra och utvärdera 
undervisning med avseende på val av innehåll (vad?), val av metod 
(hur?) och skälen till dessa val (varför?). 

?? Ledarkompetens – Att kunna organisera och leda skolklassen som 
arbetande kollektiv. Vara kapabel till att hantera frågor om disciplin, 
ordning och elevomsorg. Kunna gruppera elever för olika 

                                                
30 Wikberg, E (1998) 
31 Svensson,  Alf B (1998) 
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arbetsuppgifter och interaktionsmönster och individualisera elevers 
arbete och lärande. 32 

Att hitta sitt ledarskapsmönster i klassrummet tar tid. Ledarstilen formas efter lärarens 
praktiska erfarenheter tillsammans med de kunskaper hon lär sig om ledarskapet. Hennes 
tysta kunskaper är ofta osynliga och kommer med livserfarenheterna . Om ledarskapet var 
medfött skulle ingen ledarskapsutbildning eller erfarenhet behövas.33 
 
 
 

Vad består ledarskapet av? 34 
 
Lärarens ledarskap definieras av fem olika arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter skär in i 
varandra. 
 

 
                                                                              
                                                Kontroll 

                                                             Motivation 
                                             
                              Planering                                                                

          
 
                                                                       Individualisering 

                                                     Gruppering 
                       
                                                               
   
                                          Fig. 1. Ledarskapets kontext 35 

  
 
Vilket jag har antytt tidigare i mitt arbete så är läraren klassens formella ledare. Med detta 
menas att det alltid är hon som innehar det faktiska ledarskapet. Det pågår dock andra 
aktiviteter i klassrummet. Dessa har inte direkt med undervisningen att göra. Eleverna 
utövar ett informellt ledarskap sins emellan. Man kan säga att läraren konkurrerar med 
eleverna om ledarskapet. 
 
Då det gäller lärarens praktiserande i klassrummet så är det skolans samhällsuppdrag, 
läroplaner och kursplaner som sätter gränser. Skolan som organisation innehåller 
 

ramfaktorer och detta begränsar handlingsutrymmet. Yttre faktorer styr lärarna 
som sedan styr eleverna36.  

 

                                                
32 Stensmo, C(1997) sid. 7 
33 Maltén, A (2000) 
34 Stensmo, C (1997).  Hela detta avsnitt hänvisas till denna författare. I de textdelar då källan inte är Stensmo, C   

kommer jag att använda mig av fotnoter. 
35 Stensmo, C (1997). s. 15    
36 Granström, K (1992), sid.7 
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Sedan är det läraren och hennes pedagogiska grundsyn dvs. uppfattningar om eller 
synen på kunskap, etik, lärande, undervisning, elever och skolans uppgifter i samhället 
som utformar en lärares ledarskap i klassrummet.  

 
 
? ? Planeringen är det centrala som håller ihop de övriga uppgifterna (kontroll, 

motivation, gruppering och individualisering).  
 

Läraren skall: 
 

?? Tillsammans med eleverna både planera och utvärdera 
undervisningen.37 

 
I planeringen ingår alla olika sorters planering, såsom kortsiktig och långsiktig 
planering. Alla bitarna är invävda i varandra och den ena planeringen påverkas av den 
andra.38  
 
I klassrummet får dock planeringen en sekundär betydelse i förhållande till den rad av 
oförutsedda krav och händelser som inträffar.39 Detta ställer höga krav på lärarens 
flexibilitet, så att hon inte blir för enkelspårig och stressad av att lektionen inte flyter 
på så som planerat.  
 
 

? ? Kontroll är den process där läraren försäkrar sig om att elevernas beteende i 
klassrummet överrensstämmer med de mål, förväntningar eller planer som skolan, 
föräldrar, lärarna och eleverna själva har för skolans verksamhet. Varje klassrum har 
uttalade eller underförstådda regler. Dessa kan utformas av läraren, eleverna eller av 
lärare och eleverna tillsammans. Läraren har dock en ledarroll i klassrummet, med 
ansvar för elevernas lärande och hälsa.  

 
Varje avsnitt i läroplanen poängterar vad läraren skall. Då det gäller ledarskap är det 
framförallt det demokratiska ledarskapet som framhålls. Några exempel: 
 
Läraren skall: 

 

?? utgå från att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sin egen 
inlärning och sitt arbete i skolan40 

?? se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell tillhörighet får 
ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad41 

                                                
37 Lpo 94 sid. 16 
38 Yinger & Clark 1979 enligt Arwedson, G (1994) 
39 Arwedson, G (1994)  
40 Lpo 94 sid. 15 
41 Lpo 94 sid. 15 
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?? tillsammans med eleverna både planera och utvärdera undervisningen42 

?? tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i 
den egna gruppen.43 

 

? ? Motivation är en process som sätter människan i rörelse mot ett bestämt mål. Teorier 
förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än 
andra. Man skiljer ofta på primär och sekundär motivation. Den förra antas vara 
biologiskt betingad och den senare formad av en social och kulturell 
inlärningshistoria. Abraham Maslow presenterade på 1950- talet en behovstrappa 
(behovshierarki), där han tänkte sig att olika behov ordnas hierarkiskt från lägre 
(kroppsliga) behov till högre (uppskattning, självförverkligande) behov. De lägre 
behoven måste vara tillfredsställda innan andra kan aktiveras. Då dessa basala behov 
är tillfredställda kan eleven utveckla självrespekt och inneboende resurser och därmed 
ökas motivationen. Det är viktigt att eleverna är i fysisk och psykisk balans för att de 
skall ha en bra motivation att vilja lära. 44  

Skolan skall sträva efter att varje elev : 

?? utvecklar nyfikenhet och lust att lära.45 

Läraren skall: 

?? organisera och genomföra arbetet så att eleven -utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin förmåga, och att eleven -upplever att kunskap är meningsfull och 
att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.46 

Motivation innebär vidare att läraren uppmuntrar och engagerar eleverna i sitt 
klassrum. Då läraren har en positiv och engagerad attityd smittar den lätt av sig på 
klassen. 
 
 

? ? Individualisering innebär att läraren skall planera och genomföra sin undervisning så 
att den 

?? Utgår från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande.47 

Vidare skall läraren: 

?? organisera och genomföra arbetet så att eleven - utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin förmåga.48 

                                                
42 Lpo 94 sid. 16 
43 Lpo 94 sid. 11 
44 Nationalencyklopedin. (1997- 2000) 
45 Lpo 94 sid. 11 
46 Lpo 94 sid.14-15 
47 Lpo 94 sid. 14 
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Det innebär att läraren måste ta hänsyn till varje enskild individ utefter färdigheter, 
behov och intressen så att denne kan komma att arbeta i sin egen takt. Detta förutsätter 
att eleverna lär sig arbeta självständigt och att de tar ansvar för sitt eget lärande.  
 

? ? Gruppering  i skolan kan ha olika utformningar. Det kan t.ex. vara att arbeta med alla 
eleverna i helklass. Ett annat alternativ är att nivågruppera eleverna, som då delas in 
efter olika färdigheter inom ett visst ämne. På vissa skolor arbetar man med s.k. 
åldersintegrerad grupp. Man har då elever med olika åldrar i samma klass. Att 
använda sig av grupparbete i olika ämnen är en annan slags gruppering. Även 
placeringen i klassrummet innefattas i den här kategorin.  

 
Läraren skall: 

 

?? Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer49.  

 
 
 
 
 
 

Kort sammanfattning 
 
Det finns många likheter i att vara ledare i allmänhet och att vara ledare som lärare i 
ett klassrum. I de flesta fall beskrivs ledaren som en individ som på ett eller annat sätt 
har i uppgift att få en person eller en grupp att uträtta någonting. Ledaren har makt.  
 
I klassrummet har ledaren en pedagogisk uppgift. Hon skall se till att eleverna tränas 
att bli självständiga och att de får en egen trygghet inför framtiden. Det sociala är 
mycket viktigt då det gäller lärarens ledarroll i klassrummet. 

                
 
 
 
 

 
       
 
 
  
 
    

 

 
                                                                                                                                                   
48 Lpo 94 sid. 14 
49 Lpo 94 sid. 16 
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Metod 
 
 
I detta avsnitt vill jag presentera hur jag har gått tillväga då jag gjorde mina datainsamlingar. 
Jag kommer först att beskriva val av metod, för att sedan förklara mitt urval och mitt 
tillvägagångssätt. 
Efter detta kommer en kort presentation av de intervjuade lärarna.  
 
 
 
 
Val och förklaring av undersökningsmetod 
 
I min undersökning ville jag ta reda på vad lärare ansåg att ledarskapet var, och om de ansåg 
att det var någonting centralt i deras lärarroll. Jag valde därför att använda mig av en 
kvalitativ forskningsmetod. Jag hade i huvudsak två alternativ. Det ena var intervjun och det 
andra observationen. Men eftersom jag inte har någon vana av observationer, ansåg jag att 
denna typ av datainsamling skulle komma att bli alldeles för tidskrävande. Jag valde då mitt 
andra alternativ, nämligen den kvalitativa intervjun. 
 
I den kvalitativa forskningsintervjun skall samtalet vara som ett normalt samtal mellan två 
personer. Både den intervjuade och den som blir intervjuad skall vara intresserade av och ha 
förståelse för ämnet. Frågorna skall dessutom vara korta och enkla.50 
 
Det finns olika sorter av kvalitativa intervjuer. Den öppna (ostrukturerade) intervjun, den 
halvstyrda (halvstrukturerade) och den styrda (strukturerade) intervjun. Jag valde den öppna 
intervjun vilket innebär att intervjuaren ställer en öppen fråga. Den intervjuade kan då fritt 
utveckla sina tankar och sitt svar.51 
 

I den öppna intervjun beskriver den tillfrågade fritt sitt sätt att uppfatta ett 
fenomen, resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som han eller hon 
anser betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet.52 

 
Det är de intervjuades upplevelser, vilken mening och innebörd det har för den intervjuade 
som var intressant för mig i min undersökning. 
 
 
Urval 
 
Jag har valt att intervjua fyra olika lärare. Lärarna har valts efter vissa kriterier. Mina krav 
som jag ville ha uppfyllda var att både det manliga och kvinnliga könet skulle vara 
representerade. De skulle också alla arbeta på olika arbetsplatser och representera olika stadier 
i skolan d.v.s. år fyra- sex och högstadiet. Varför jag valde att ha detta urval berodde på, att 
                                                
50 Kvale, S (1997)  
51 Lantz, A (1993) 
52 Lantz, A (1993). Sid. 18 
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jag om möjligt skulle kunna se om lärarna hade olika uppfattningar om ledarskapet efter 
vilken bakgrund de hade eller var de arbetade. Eftersom jag inte har utbildat mig till år ett- 
tre- lärare uteslöt jag den kategorin lärare i min undersökning. 
 
Jag ansåg det vara viktigt att lärarna arbetat som verksamma lärare i minst tre år. Detta för att 
jag ville att de skulle ha några års erfarenhet av läraryrket. 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Jag har använt mig av bandspelare under samtliga intervjuer för att kunna koncentrera mig på 
intervjun och inte på att anteckna. Intervjuerna skrev jag ner på datorn, för att jag sedan skulle 
kunna läsa ordagrant vad lärarna har sagt. Har jag varit osäker på någonting t.ex. tonfallet, så 
har jag haft den möjligheten att kunna lyssna på bandet igen.  
 
De lärare som jag har med i min undersökning har jag själv kommit i kontakt med då jag har 
vikarierat på olika skolor. Två av dem kände jag sedan tidigare. Alla lärare som jag har 
intervjuat har gjort det på frivillig basis. Jag har frågat dem vid tillfälle och har då förklarat i 
vilket syfte jag vill göra dessa intervjuer. Jag talade också om att intervjuerna skulle komma 
att ta ca 30 minuter. De tillfrågade lärarna har alla tackat ja utan att tveka. Vi har sedan 
tillsammans bestämt något tillfälle som passat båda parter. Under intervjuerna har vi ostört 
kunnat prata utan att vara oroliga för att bli störda. Jag har vid samtliga intervjuer frågat om 
jag har fått använda mig av bandspelare, för att kunna koncentrera mig på själva intervjun. 
Ingen av de tillfrågade har haft någonting att invända mot att jag skulle banda intervjuerna. 
Jag har även talat om att jag inte kommer att använda deras riktiga namn i min redovisning, 
utan att de kommer att vara anonyma. Jag har också gjort en provintervju för att känna efter 
om min formulering av frågorna fungerade. Efter denna provintervju förändrade jag mina 
frågor en aning. Jag valde att låta lärarna berätta lite om sig själva först. Hur gamla de var, om 
de haft något tidigare yrke och vad de hade för bakgrund inom läraryrket. Detta för att skapa 
mig en bild av deras erfarenhet.  
 
Lärarna har inte fått del av mina frågeställningar i förväg, då jag ville ha deras spontana svar. 
De visste dock att intervjun skulle handla om lärarrollen. 
 
 
 

Presentation av de intervjuade 
 
Vilket jag tidigare nämnt använder jag mig inte av de intervjuade lärarnas riktiga namn. Dessa 
är därför fingerade. 
 
 

? ? Ulrika är 38 år. Hon är utbildad mellanstadielärare med 30 extra poäng i 
specialpedagogik. Hon tog sin examen 1988. Sedan dess har hon arbetat på 
mellanstadiet både som klasslärare och idrottslärare i åtta år. Sedan fyra år tillbaka 
arbetar hon som speciallärare på en högstadieskola. Har varit verksam idrottsledare 
sedan 15 års ålder. 

 
? ? Per är 36 år. Han har tio års erfarenhet som yrkesofficer innan han läste till 4/9- lärare 

med inriktning i So- ämnena. Han tog sin examen december 1997. Han har i två år 
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arbetat som idrotts- och resurslärare. Sedan två och ett halvt år är han 
klassföreståndare i mellanstadiet. 

 
? ? Jesper 34 år. Har tidigare erfarenhet som flygplansplaneringsingengör. Tog sin 

examen som 4/9- lärare i MaNo 1994. Han har arbetat fem år delvis på komvux och på 
högstadiet. Sedan tre år tillbaka arbetar han enbart på högstadiet. 

 
? ? Malin 31 år. Har ett halvt års yrkeserfarenhet innan hon började läsa till 1/7-lärare 

med ämnesinriktningen MaNo. Examen tog hon 1994. Hon har arbetat ett halvår på 
högstadiet. Efter detta har hon mestadels arbetat åldersintegrerat i en fyr- sexa. Hon 
har även varit hemma och varit mammaledig i två och ett halvt år. 
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RESULTAT AV INTERVJUER 

 
I den här delen kommer jag att presentera resultaten av mina intervjuer. Jag har valt att 
använda mig av de fem intervjufrågorna som rubriker. Därunder kommer jag att analysera 
svaren på dessa var och en för sig. Jag kommer att skriva ned en sammanfattning av vad 
lärarna svarade, i vilka jag kommer att visa likheter och skillnader i svaren. Vidare kommer 
jag att ha med några citat. Dessa kommer att vara utplockade och förkortade delar av 
intervjuerna, eftersom det blir för långt att ta med hela svaren. Citaten kommer dessutom att 
vara skrivna med kursiv stil. Då intervjuerna var i samtalsform, kommer det grammatiska i 
citaten vara i samtalsspråk, och inte i korrekt svenska.  
 
Metoddiskussionen kommer att stå efter resultatet av intervjuerna. Detta för att jag anser att 
läsaren skall få ta del av mina intervjuer innan jag diskuterar metoden.  
 
 
 
Vad är viktigt för dig som lärare i klassrummet? 
 
I den här frågan var lärarna mycket överens. Den röda tråden som alla fyra lärarna tycks 
sträva efter är att skapa en miljö i klassrummet där alla elever trivs och känner sig hemma.  

Det viktigaste är ju att man skapar en bra harmoni i klassrummet. Per 

Att det är en stimulerande miljö. Det behöver inte vara tyst, men det skall vara 
kreativt. Sedan är det lugn och ro, som faktiskt barn behöver.Malin  

Det viktigaste före all kunskap och all kunskapsinlärning har alltid varit att de 
skall vilja komma till skolan varje dag. Det är nummer ett!Ulrika 

Att det är lugnt och tryggt är det viktigaste.Jesper 

 

Två av lärarna pratade om elevernas respekt till varandra. Hur viktigt det är att försöka skapa 
den.  

....alla får räcka upp handen och man lyssnar på, och inte håller på med 
någonting annat, och fokuserar på vad man skall hålla på med. Per 

....alla ungarna vågar vara där och vågar ägna sig åt ämnet, och inte känner 
att de måste ägna sig åt en massa spel i klassrummet och en massa störande 
moment. Jesper 

 

 

En av lärarna ansåg att det var mycket viktigt hur man som lärare agerar som person i 
klassrummet och inför eleverna i allmänhet. 
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Det är viktigt att, tycker jag då personligen, dels att vara en föregångsman, 
alltså agera på ett sånt sätt så barnen lite ser upp till, att man har ett bra sätt, 
ett bra språk, att man är rättvis, när man står där framme. Per 

 
 
Har du något exempel på hur du arbetar? 
 
På denna fråga fick jag lite olika kategorier av svar. Lärarna pratade dock alla om hur de 
agerar som ledare i klassrummet för att skapa denna atmosfär som de ansåg vara det 
viktigaste. 
 
För att skapa lugn och trygghet i klassen pratade två av lärarna mycket om att vara ganska 
hård och auktoritär i början med en ny klass. De anser att det är viktigt att få in rätt rutiner.  
Detta för att det skall blir ordning och reda i klassrummet, och att eleverna skall känna en 
trygghet med att veta vad som gäller.  

Jag tycker ju så här i fyran nu, så kräver de ju rätt fast hand…  Jag bedriver 
rätt mycket gemensamt, jag har genomgångar och leder undervisningen rätt 
mycket. Jag släpper inte iväg dem sådär så att ja.. ja ni kan göra det och ni kan 
göra det. Jag tror inte riktigt på det. Per 

Jag är lite hård och elak i början… .Jag ägnar den tiden åt att få det lugnt och 
tryggt i grupperna innan jag engagerar mig fullt ut med vad vi skall hålla på 
med. Jag tycker det är värt att vinna det slaget tycker jag. Får man det här 
lugnet och tryggheten i klassrummet, och eleverna fattar vad det går ut på, då 
lär de sig det de ska på den tiden som finns kvar....Jag bygger upp detta i 
början, sedan behövs det inte. Jesper 

En av lärarna berättade att i hennes klass har de alltid en tyst lässtund varje morgon.  

Då skall det vara tyst. Varje morgon har vi , vi kallar det för läsro...... Det låter 
idealistiskt, det är inte alltid det är kryptiskt tyst, men målet är ju att det skall 
vara det .Malin 

Tanken är att starten på morgonen skall vara mjuk och trygg för att eleverna skall må bra. 
Vidare försöker hon att variera sina lektioner så mycket som möjligt för att skapa intresse och 
inspiration från eleverna. 

Jag försöker att göra på olika sätt,,,, Men tema, vi jobbar med tema på vår 
skola. Där försöker vi variera oss ganska mycket på vårt arbetsområde som vi 
jobbar med. Ibland har vi storyline, ibland föreläsningar, och ibland får de 
svara på frågor ifrån en text. Vi försöker att variera det. Malin 

Två av lärarna menade att det är viktigt att se alla elever.... 

Viktigt att man tittar dem i ögonen ordentligt, Då de kommer in och kolla hur 
läget är och är det så att eleven kommer och det har hänt någonting, att man 
då släpper skolämnet då, exempelvis om eleven skall jobba med matte eller 
någonting då. Det är ingen idé då det är någonting som har hänt. Då kanske 
man får lägga den timmen på det istället. Och sen sista 20 kanske man kan 
jobba mer än man hade gjort annars. Men då har de i alla fall någon som bryr 
sig varför, liksom jag är ledsen eller att det har hänt någonting. Ulrika 
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Ett knep är att det där om någon räcker upp handen, det är ju grundläggande, 
om man räcker upp handen så lyssnar alla andra. Men i alla klasser är det ju 
inte så. Då kan ju några sitta och prata medan någon pratar här, och det 
försöker jag knipa direkt. Per 

 
Det är alltså lärarnas ledarroll som är viktig i klassrummet. 
 
 
 
 
Vad innebär ledarskap för dig? 
 
 
För alla lärarna var det centrala att eleverna trivs i skolan. För att få en stimulerande miljö så 
innebar ledarskapet för lärarna att de hade förmågan att vara tydlig och lyhörd. Sedan innebar 
ledarskapet även att kunna vara flexibel, ärlig och våga stå upp och vara ledare. 

Våga vara tydlig, och våga ta ansvar. Och sen vara, jag vet inte om flexibel är 
rätt ord, men öppen och se andra, tycker jag är viktigt. Malin 

Att om jag har sagt någonting.  De skall veta att om jag har lovat någonting, så 
kommer det ske. Även om det inte blir samma dag. Att man står för det man har 
sagt. Så ärlighet och tydlighet som ledare. Ulrika 

Att vara lyhörd, det tycker jag också är viktigt. För då kan de växa om de 
känner att de är med och påverkar. De har många bra förslag. Ibland så har 
de faktiskt bättre, och då kan man försöka att ändra på sig… . Och sen gäller 
det också att man kan vara flexibel i sitt utövande av lärarrollen.  Per 

Två av lärarna diskuterade hur de är mot nya grupper. En av dessa lärare diskuterade även 
detta under lärarrollen. 

Ledarskap? Det kommer tillbaka igen, jag är nog ganska hård mot dem. Jag 
vill att de kommer i tid. Jag vill att de skall ha grejer med sig. Jag kan skälla 
rejält. Jag är ganska elak mot grupper som inte rättar sig i ledet. Detta är väl 
egentligen inte en ledarskapsprofil, utan för att forma dem, men sen är jag nog 
mer, om jag känner mig själv, så bygger inte ledarskapet när vi väl känner 
varandra på någon auktoritet, utan det är bara initialt. Sen tror jag det bygger 
på förtroende och gemensamma mål. Jesper 

Jag kör nog ofta det att i början köra lite tuffare ledarskap där jag styr ganska 
mycket, när det är en ny grupp. Där kan jag vara en auktoritär ledare i början 
där jag pekar med hela handen, och sen släpper jag och delar ut, delegerar. 
Och märker jag att någon kan ta ansvar, jag delar ut arbetsuppgifter och låter 
de ta ansvar över saker i klassrummet .....Ulrika 

En av lärarna, som arbetar på högstadiet menade på att ledarrollen har ändrats sedan Lpo- 94 

… .när man börjat jobba med en målstyrd skola istället. Man jobbar hela tiden 
mot mål. Eleverna är medvetna om det. De är inte riktigt det i sjuan, men de 
blir det. De blir medvetna om vilka mål som finns. Vilka krav som följer med 
målen. Och sedan så jobbar dom för att följa, komma dit, till de utsatta målen 
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VG, G och de olika. Och där tycker jag.  De har blivit en jobbarkompis. I alla 
fall på högstadiet. Jag har blivit en hjälp för att komma dit. Jesper 

 

 

Känner du att ditt ledarskap har förändrats genom åren?  
 
 
På denna fråga svarade samtliga lärare ja.  
 
 
På vilket sätt då? 
 
Gemensamt för tre av de fyra lärarna var att de har blivit mer trygga i sin roll som ledare i 
klassrummet, sedan de började arbeta som lärare. De vågar tro på sig själva mer nu, än vad de 
gjorde i början.  

Jag är mer trygg nu i min egen roll… Då jag kommer in på lektionen och då jag 
vill att eleven skall se på mig, då tycker jag inte att det är viktigt längre att jag 
är jättepopulär. Då är det viktigare, då finns det andra saker som är viktigare. 
Jag kommer tillbaka med det här med lugnet och tryggheten i klassrummet. De 
vet var de har mig och vet vad som gäller. Jesper 

… överhuvudtaget att vara tydligare. Även inför eleverna. Ulrika 

Jag är mycket enklare och tydligare, och vågar ta på mig mycket mer än jag 
gjorde i början. Malin 

Den fjärde läraren ansåg att han hade en trygghet som ledare från det militära då han arbetade 
som yrkesofficer. Han ansåg dock att skillnaden var att han nu arbetar med mycket mindre 
människor. Han och en av de andra lärarna tog upp att de har utvecklats som ledare även 
utanför skolans värld. De anser att de har haft med sig erfarenhet som ledare redan innan de 
utbildade sig till lärare. 

… jag har ju varit idrottsledare i så många år. Innan jag blev lärare också, så 
att den här ledarrollen har jag ju arbetat med sedan jag var femton år, och 
tränade första laget. Det känns som det bara varit en utveckling på vissa bitar 
hela tiden. Ulrika 

Ja, nu kan jag ju bara titta tillbaks, jag har haft en bakgrund som yrkesofficer 
på I4. … .Då hade man ju ett slags ledarskap, som delvis går att använda här, 
men inte fullt ut. Det går inte att vara så hård, som man kanske var då. På det 
sättet, då funkar det inte, man måste vara snäll mot barnen, för det märker dom 
direkt om man är snäll. Per 
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Kan man utveckla sitt ledarskap? 
 
Alla fyra lärarna var mycket eniga om att erfarenheten väger otroligt tungt. Alla lärarna ansåg 
att vissa bitar av ledarskapet är någonting som man har med sig i sin personlighet. 

Erfarenheten gör ju jättemycket. Fast sen tror jag att en hel del har man på 
något sätt med sig. För jag har nog känt mig som en naturlig ledare jämt… . 
Jag bara förväntade mig att alla skall göra som jag säger. På något sätt att ha 
med sig den förväntan, jag vet inte om jag har fått det hemifrån eller var det är. 
Men sen kan man ju träna tekniker så att man som ledare ser till att man får 
med alla. Ulrika 

Det är ju som vanligt som man har hört genom åren att teori och praktik skall 
gå hand i hand, och min egen personliga erfarenhet och reflektion på det är att 
i det praktiska, det är ju där man lär sig. Per 

… men att vara en naturlig ledare det tror jag man är eller inte är. Sedan kan 
det ju vara så att olika personer tar olika lång tid för att våga vara den ledare 
som man är. Jesper 

Jag tror inte ledarskapet helt och hållet är medfött. Man kan bli mer eller 
mindre bra på det och det tror jag är medfött, men samtidigt någonstans, så 
finns det en grund också tror jag. Jag vet inte om det är så. Ibland tror jag att 
det är så. Man är ju olika som människa, liksom en del gillar inte att ta 
ledarskap. Då har man inte dom egenskaperna. Malin 

 

Kan man läsa sig till att bli en bra ledare? 
 
Här var lärarna eniga om att det praktiska var det viktigaste. Men att komplettera praktiken 
med teori kunde i många lägen vara bra. Att bara läsa sig till att bli en bra ledare var det ingen 
som instämde med. 

Nej. Det tror jag inte, inte på något sätt. Man kanske kan lära sig att bli en 
bättre ledare, om man hamnat på en position och det inte går bra. Så kanske 
man kan få tips om hur man kan bli bättre i den position man har… ..Men jag 
tror inte att man kan lära sig genom att läsa sig till. Framförallt inte om man 
jobbar bland ungdomar för de genomskådar om man drar valser och inte är 
sig själv. Jesper 

Ja, delvis, det tror jag. I början, sen måste man ut och testa och köra. Malin 

Man kan läsa om saker, men har man inte någon praktisk förankring så är det 
ganska meningslöst. Visst ger det en viss trygghet, men man måste ju ut och se 
hurdant det verkligen är. Att prova sig fram, att man kan misslyckas med. För 
annars så är det helt meningslöst. Per  

Till viss del kan man utbilda sig. Erfarenheten gör ju jättemycket. Ulrika 
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Ser du några möjligheter/svårigheter att utveckla ditt ledarskap i skolan? 
 

På den här frågan fick jag bara svar om svårigheterna i skolan. Lärarna var mycket fokuserade 
på dessa. En av lärarna såg svårigheterna med organisationen, klassrummen och hur man 
skulle få in alla bitar av lektioner som ett stort problem, medan de andra lärarna såg 
problemen mer inne i klassrummet, nära eleverna.  
 

Svårigheter finns det naturligtvis. Jag har en klass på tjugoen personer. I den 
klassen så finns det ju svårigheter, och får inte jag hjälp där (fler vuxna) så är 
det ju otroligt svårt för mig att känna arbetstillfredsställelse. Att jag hjälper 
alla och att jag räcker till. Per 

Svårigheten i en vanlig klass är att några stycken av tjugofem som t.ex. då har 
bokstavskombinationer, det blir väldigt svårt. Så är det svårt att se alla varje 
dag. Det var det jag tyckte var jobbigast. Ulrika 

Mitt problem är att jag är för snäll. Det är mitt problem. Jag måste verkligen 
ta på mig och sätta gränserna rätt, så att det blir kreativt, men ändå lugnt. Det 
är ju en balansgång hela tiden. Malin 

Sen så tror jag framförallt på högstadiet att det finns så mycket snuttbitar som 
skall in överallt. Det skall passa med salar och lärare, så det blir svårt att få 
helheten, det blir lätt uppsnuttat. Där skulle man kunna gör mycket. Olika 
kategorier av lärare är inte överens om hur viktigt olika saker (ämnen) är. Då 
är det svårt att utveckla skolan Jesper. 

 

Det genomgående svaret som jag har fått av lärarna är att det är svårt för dem att se 
alla elever och hinna hjälpa dem. Det är viktigt att det finns extra resurser i form av 
fler vuxna som kan hjälpa till i klassrummet. Det är också viktigt att man som 
lärare vågar vara den ledare i klassrummet som krävs i de olika situationerna. 
Jesper som arbetar på högstadiet har en annan arbetssituation, och måste anpassa 
sig till andra lärare i högre grad än lärarna i år 4- 6.  

 

 

 

 

Metoddiskussion 
 
Som jag tidigare nämnt under val av undersökningsmetod, så använde jag mig av bandspelare 
under samtliga intervjuer. Detta för att det annars kan vara svårt att hinna med att både lyssna 
och anteckna samtidigt. Jag känner att jag är nöjd med valet eftersom jag kunde koncentrera 
mig på den lärare som jag intervjuade, och vad hon hade att säga. Jag upplevde inte heller att 
någon av intervjupersonerna var stressade eller påverkade av att det stod en bandspelare på 
bordet. Jag kände att intervjuerna flöt på som de skulle. Jag uppfattade inte heller att 
intervjuerna var annorlunda med de lärare som jag kände sedan tidigare. Vi koncentrerade oss 
på intervjun och intog då rollerna som intervjuaren och den intervjuade. Efteråt skrev jag ned 
intervjun ordagrant på datorn. Detta har varit tidskrävande, men jag anser att det har varit värt 
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det. Detta för att ordagrant kunna läsa vad lärarna har sagt. Har jag varit osäker på någonting 
t.ex. tonfallet, så har jag haft den möjligheten att kunna lyssna på bandet igen.  
 
Efteråt känner jag att mitt val av lärarkategorier kunde ha varit annorlunda. Det hade varit 
enklare för mig om jag hade valt bara lärare som arbetar med år fyra- sex, eller bara lärare 
som arbetar med år sju- nio. Detta för att dessa två lärarkategorier arbetar på olika sätt. Deras 
arbetssituationer är annorlunda. Lärare i åldrarna fyra- sex arbetar ofta som klasslärare, och 
har då i de flesta fall hela tiden samma klass i de flesta ämnen, medan en lärare som har år 
sju- nio endast har sina ämnen och många klasser. Varför jag ändå valde att ha med lärare från 
båda kategorierna berodde på att jag har utbildat mig till 4/9- lärare. Grundideologin med 
ledarskapet kom trots detta att vara mycket lika, vilket jag återkommer till i min 
diskussionsdel. 
 
Jag hade i mitt urval av lärare också andra kriterier. Ett av dessa var att lärarna skulle arbeta 
på olika skolor, med olika urval av elevkategorier. Skillnaderna i lärarnas tankar om 
ledarskapet visade sig dock inte ha någon betydelse utifrån var de arbetade, vilket var 
intressant för mig att ta del av. 
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DISKUSSION  
 
Syftet med mitt arbete var att ta reda på vad lärare har för syn på ledarrollen i klassrummet 
och om ledarskapet är en central del i deras lärarroll. Jag kommer i diskussionen att utgå ifrån 
mina frågeställningar som jag har i inledningen av mitt arbete. Jag kommer dock att diskutera 
frågorna ”uppfattar lärare att ledarrollen har en stor del av deras lärarroll"? och ”vad innebär 
ledarrollen?” under samma rubrik, då jag anser att svaren går in i varandra. 
 
 
 
Hur beskrivs ledarskapet i litteraturen? 
 
Det finns väldigt mycket litteratur att läsa om ledarskap. För att kunna sortera bort en del av 
litteraturen, har jag försökt att inrikta mig på nyare litteratur. 
  
Jag har i de titlar jag läst hittat förklaringar och definitioner om vad ledarskap egentligen 
betyder. Jag har kommit fram till att en ledare har i uppgift att påverka och genom inflytande 
se till att gruppen når vissa bestämda mål. Då jag läser Malténs definition  

Ledarskap är att få medarbetarna att förverkliga målen 53 

så skiljer sig denna definition från de andra. Då jag försöker tolka hans definition, vet jag inte 
om det är en formell eller informell ledare som han menar. Jag anser att en formell ledare är 
en utsedd person med makt, som styr gruppen och som inte är någon medarbetare. Maltén 
beskriver ledaren i sin definition som en medarbetare. Alltså är den ledare som Maltén menar 
inte någon formell ledare, utan en informell ledare. Då en ledare är informell, är hon en av 
gruppmedlemmarna, som indirekt har blivit utvald till ledare i gruppen. Hon är en 
medarbetare. I Malténs definition tolkar jag det som att ledaren skall styra sina medarbetare, 
så att de, och inte hon arbetar för att målen skall nås. Då frågar jag mig, vad för slags 
ledarskap har en informell ledare om hon inte hjälper till i gruppen för att nå deras 
gemensamma mål? Mitt sätt att förstå det ledarskap som Maltén vill definiera, är att tolka 
ledaren som en informell och auktoritär ledare. Jag tror inte att det är det ledarskap som han 
vill beskriva, men hans definition anser jag vara mycket otydlig. 
 
Ledarskap kan beskrivas ur flera olika perspektiv vilket inte alltid behöver betyda stora 
skillnader. Om man tittar på den demokratiske ledaren kan man se många likheter med den 
reflekterande gruppledaren. Båda arbetar för gruppens och gruppmedlemmarnas bästa. Det är 
en trygg och behaglig miljö för alla parter. Jag kan även se likheter mellan den auktoritära 
ledaren och det destruktiva ledarskapet. I det här fallet den narcissistiske ledaren. Båda 
ledarskapen beskriver en ledare som anser det viktigt att ha makten och få bestämma, utan att 
någon ifrågasätter.  
 
Det  situationsanpassade ledarskapet innebär en förmåga att anpassa sitt ledarskap till 
situationen. Jag anser att en ledare som har förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap efter 
situationen har en mycket viktig egenskap för ett framgångsrikt ledarskap.  
 
Stensmo beskriver lärarens ledarskap och definierar detta med att läraren har fem olika 
arbetsuppgifter, nämligen kontroll, motivation, planering, individualisering och gruppering. 

                                                
53 Maltén, A (2000) sid.8 



 26

Att just dessa arbetsuppgifter har en central roll i hennes ledarskap anser jag självklara. Den 
enda arbetsuppgift som jag kan tänka mig skulle bli ifrågasatt är om grupperingen har någon 
betydelse för en lärares ledarskap. Jag anser dock att den har betydelse. Nu finns det olika 
slag av grupperingar. Då det gäller grupperingen i klassrummet så har jag själv upplevt att 
situationer har blivit annorlunda då jag har omplacerat elever. En del elever klarar inte av att 
sitta bredvid varandra i klassrummet. Jag anser att det är lärarens sak att se hur eleverna skall 
vara placerade. Det ingår i hennes ledarroll.  
 
Ett annat slag av gruppering är grupparbetet. I läroplanen står att läraren skall  

 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer54 

Det är dock lärarens beslut att bestämma när och i vilka grupperingar och former som hon 
låter eleverna ha grupparbeten. Det ingår i hennes ledarskap i klassrummet. Då det gäller om 
hon skall arbeta åldersintegrerat, anser jag det inte ligga på hennes personliga ledarskap. Här 
är det hur ”skolan” ser på grupperingarna. 

  
 
 
Uppfattar lärare att ledarrollen har en stor del av deras lärarroll, och vad innebär 
ledarskap för dem? 
 
 
Då jag intervjuade lärarna om vad de ansåg vara viktigt i deras lärarroll, tog samtliga lärare 
upp vikten av trygghet och gemenskap i klassrummet. Det genomgående för lärarna var att 
försöka hålla ihop klassen och få en bra stämning. Det var mycket viktigt att alla elever 
trivdes och kände sig betydelsefulla.  
 
Ett stort ansvar för att klassrumsklimatet skall vara bra beror till stor del på lärarens ledarroll. 
Att hon tydligt markerar hur hon vill ha det, och att hon visar eleverna respekt och lyssnar på 
dem. Men detta låter enklare än det är. Tre av lärarna menade att då de börjar arbeta i en ny 
klass använder de sig av ett auktoritärt ledarskap. Läraren kan då lättare forma eleverna att 
anpassa sig efter hur hon vill ha det i klassrummet. Denna auktoritet som lärarna pratar om är 
dock inte riktigt jämförbar med det auktoritära ledarskapet. Det är inte meningen att lärarna 
skall hota eleverna eller dela ut osaklig kritik. Det de menade är att lärarna strävar efter att 
eleverna skall få den respekten för läraren som krävs, för att hon skall kunna forma dem, så att 
klassrumsklimatet blir så bra som möjligt. Under de år som jag arbetade inom barnomsorgen 
upptäckte jag att barn mår bra av att veta vilka gränser som gäller. Detta är jag helt övertygad 
om gäller även för större barn och ungdomar. Då eleverna träffar en ny lärare testar de ofta 
vad de får och inte får. Då gäller det som lärare att ha klart för sig hur man vill ha det. För om 
man inte vet det och inte är tydlig, så blir barnen oroliga för att de inte vet vad som gäller. Det 
tar kraft att testa gränser. Krafter som eleverna behöver till annat. Lärarna menade vidare att 
när man väl känner gruppen så kan man börja släppa lite på sin auktoritet och arbeta mer mot 
ett demokratiskt ledarskap. Det är viktigt att våga släppa sin ledarroll och inte hela tiden 
känna att man måste ha den totala kontrollen. Man måste lära sig att lita på eleverna och ha 
det förtroendet för dom. Detta överensstämmer med vad som står i teorin, att om man arbetar 
på mellanstadiet så bör man styra undervisningen i början för att allt eftersom styra den så att 

                                                
54 Lpo 94 sid.16 



 27

eleverna lär sig att ta eget ansvar. Detta anser jag att man även bör göra på de andra stadierna 
i skolan. Men man bör naturligtvis anpassa elevernas eget ansvar efter ålder och mognad.  
 
Läraren skall:  

utgå från att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sin egen inlärning 
och sitt arbete i skolan 55 

En fundering som jag har är att om alla elever vill och kan ta ett eget ansvar, då behöver inte 
lärarna ha ett auktoritärt ledarskap i början med en ny grupp. De skall då istället ta för givet 
att viljan och kunskapen redan finns. Två av lärarna diskuterade i intervjun svårigheten med 
att få kontroll på gruppen och samla ihop dem igen om man har haft ett friare ledarskap i 
början. Jag tror inte heller att det är bra att utgå ifrån att alla elever redan kan. Däremot tycker 
jag att lärarna skall förutsätta att eleverna vill. Jag skulle istället vilja uttrycka mig så att 
läraren skall utgå ifrån att eleverna vill och arbeta för att eleverna skall kunna ta ett personligt 
ansvar för sin egen inlärning och sitt arbete i skolan.  
 
Alla lärarna diskuterade den sociala miljön i klassrummet. Det var det som var det absolut 
viktigaste. Det var ingen av lärarna som nämnde att det var viktigt att ha en massa 
ämneskunskaper som ledare i klassrummet, utan det var att få en god stämning bland 
eleverna, och att som lärare se dem som individer. I teoridelen däremot nämns hur viktigt det 
är med ämneskunskaper, bl.a. för att lärarna idag i större utsträckning än innan Lpo- 94 är 
handledare åt eleverna. Ingen av lärarna diskuterade detta. De tog fasta vid att det var 
stämningen i klassrummet som var det viktigaste. Däremot diskuterade en av lärarna lärarens 
förändrade roll sedan Lpo- 94. Läraren menade att han idag var mer handledare än vanlig 
ledare. Samtidigt pratade han om sitt ledarskap i klassrummet och hur han arbetade för att få 
ihop klassen så som han ville ha det. Detta för att eleverna skulle få den tryggheten som han 
ansåg dem behöva. Jag tror således att även om lärarna kommer att bli mer handledare 
framöver än den gamla traditionella katederledaren, så krävs det ett ledarskap. Skillnaden som 
jag ser det är att det ledarskapet kräver mycket mera flexibilitet och stresstålighet. 
 
 
 
Är ledarskap någonting medfött, eller kan man lära sig att bli en duktig ledare ? 
 
Alla kan lära sig att bli bättre ledare än man redan är anser jag. Det intressanta i mina 
intervjuer är hur lärarna poängterar tryggheten i klassrummet. Lärarna tar också upp hur de 
har ändrat sitt ledarskap efter hur trygga de har blivit i sin ledarroll. Tydligen är tryggheten en 
mycket central och viktig del i skolan, både för lärare och elever.  
 
Alla lärarna menar att ledarskap på något sätt är medfött. Däremot anser de att man som 
ledare i klassrummet är mer eller mindre bra utifrån hur man är som person. Jag delar det 
psykoanalytiska perspektivet, att man som människa och som ledare påverkas av individer 
som vi har mött under vår uppväxt. Skulle ledarskapet vara medfött innebär det att vi inte 
behöver någon ledarskapsutbildning, någon erfarenhet skulle inte heller behövas. Jag är helt 
övertygad om att vi inspireras och påverkas av olika ledare och förebilder, vilket också en av 
lärarna tog upp under min intervju. Vi utvecklas ju hela tiden som människa så länge vi lever. 
Lärarna menade att det var erfarenheten som utvecklade oss mest, och som gjorde att deras 
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ledarskap blev bättre och bättre. Samtidigt så höll de till viss del med om att det är nyttigt att 
läsa om ledarskap. Dock inte utan någon praktiskt förankring  
 
 
 
 
Vilka möjligheter alt. svårigheter anser lärarna att de har i sitt utövande av ledarskapet 
i klassrummet? 
 
Det största hotet mot att kunna bedriva ett bra ledarskap, var enligt lärarna, att inte räcka till 
för alla elever. Lärarna ansåg att de som klasslärare behöver fler lärare till hjälp, så att alla 
eleverna får den möjlighet som krävs för att de skall kunna utvecklas till självständiga och 
trygga individer.  
 
På högstadiet uppkommer andra problem som inte inträffar i samma grad på mellanstadiet. Ett 
problem är att lärare i olika ämnen inte är överens om hur viktiga de olika ämnena är. En del 
ämnen läser man för att klara av det primära i livet t.ex. hemkunskap, medan andra ämnen 
som matematik och fysik, är ämnen som eleverna behöver för sin allmänbildning. Problem 
med att man skall få alla ämnen att passa schemamässigt med lärare och salar är också ett 
bekymmer. 
 
 
 
 
 
 
Till sist vill jag säga att det har varit mycket lärorikt och stimulerande att arbeta med 
ledarskapet i klassrummet. Jag ägnar numera omedvetet mina tankar till ledarskap i olika 
situationer. Det är ett mycket intressant ämne, och jag tror ingen människa kan bli en fullärd  
ledare. Ledarskapet kan ständigt utvecklas och bli bättre. 
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      Bilaga 1 
 
Intervjufrågor:      

 
? ? Namn 
 
? ? Ålder 
 
? ? Vad för slags lärare är du utbildad till, och vilket år tog du examen? 
 
? ? Var och på vilket stadium arbetar du? Hur länge har du arbetat där? 
 
? ? Har du arbetat som någon annan slags lärare innan, och var? 
 
? ? Har du någon tidigare yrkeserfarenhet innan du läste till lärare? 
?? Vad arbetade du med då, och hur länge? 
 

? ? Vad är viktigt för dig som lärare i klassrummet? 
 
? ? Har du något exempel på hur du arbetar? 
 
? ? Vad innebär ledarskap för dig? 
 
? ? Känner du att ditt ledarskap förändrats genom åren? 
?? På vilket sätt då? 
 

? ? Kan man utveckla sitt ledarskap? 
?? Kan man läsa sig till att bli en bra ledare? 

 
? ? Ser du några möjligheter/svårigheter att utveckla ditt ledarskap i skolan? 
 

 
 
 
 
 

 


