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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att försöka ta reda på vad lärare har för uppfattning 
angående ledarrollen i sitt yrke, vad de anser vara ett gott pedagogiskt ledarskap och hur 
olika ledarstilar kan påverka gruppen och den mentala klassrumsmiljön.  
 
Arbetet består av litteraturstudie och empirisk studie. Den empiriska studien består av 
sex intervjuer med lärare och litteraturstudien presenterar det pedagogiska ledarskapet 
och ledarskap mer generellt. 
 
I diskussionen jämförs svaren från de intervjuade lärarna med arbetets syfte och 
litteraturstudien. 
 
Resultatet visar att ledarskap innebär att vara tydlig, det ska inte finnas något tvivel om 
vem som är ledare. Man ska vara en auktoritet utan att vara auktoritär. För en god 
pedagogisk ledare är den sociala miljön i klassrummet viktig, eleverna måste känna sig 
trygga för att ha förutsättningar att lära. Läraren måste kunna anpassa sig efter grupp och 
situation eftersom elevgruppen och därmed den mentala klassrumsmiljön påverkas av 
ledarstilen. 
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1. Bakgrund 
 
När jag har varit ute på fältet och följt enskilda klasser har jag sett hur klassens beteende 
har förändrats från lärare till lärare, klassens beteende har varierat från positivt till nästan 
destruktivt. Kan detta ”fenomen” bero på lärarens ledarstil och på hur  han/hon hanterar 
organisatoriska krav och oförutsedda händelser?  
 
Skolan som arbetsplats innebär speciella problem som läraren måste handskas med. Det 
sociala sammanhanget såväl som lärarnas aktiviteter formar yrket. Lärarnas arbete är 
oftare reaktioner på saker som händer än genomförande av det planerade. En lärare 
måste kunna hantera organisatoriska krav och klassrumshändelser.1  
 
I Lpo 94 står det att läraren ska organisera arbetet så att eleven 

 
”utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att 
använda och utveckla hela sin förmåga”2 

  
Om alla elever ska kunna utvecklas som det står i citatet ovan måste det skapas 
förutsättningar för dem att lyckas. Detta är mycket intressant och visar på vilket stort 
ansvar läraren har, dels för varje enskild elev och dels för att en hel klass ska fungera.  
 
Under lärarutbildningen har jag läst en del obligatorisk litteratur om lärarprofessionen 
och lärarens ledarskap i klassrummet. Praktisk träning har jag fått under den 
verksamhetsförlagda delen av min utbildning, men det har ändå känts lite för lite. Det 
har känts som jag har fått gå på ”känslan i maggropen” eller använt mig av egen 
erfarenhet och ”sunt förnuft”. Jag efterlyser mer ledarutbildning i lärarutbildningen 
eftersom det är en sån stor och viktig del i det dagliga arbetet som lärare.  
 
Jag har i mitt examensarbete valt att forska i ämnet; Läraren –den pedagogiska ledaren. 
Detta val beror på att jag känner ett behov av att komplettera och få en djupare kunskap 
till den ledarutbildning jag har fått under min lärarutbildning.  
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att få en viss insikt i det pedagogiska ledarskapet och 
hur ledarskap generellt kan definieras. Dessutom är jag intresserad av vad lärare har för 
uppfattning angående ledarrollen i sitt yrke. Och vad de anser vara ett gott pedagogiskt 
ledarskap och hur de tror att olika ledarstilar kan påverka gruppen och därmed den 
mentala klassrumsmiljön. Genom litteraturstudier och intervjuer har jag sökt svar på 
mina frågor.  
 
Examensarbetet gör jag bland annat för min egen skull och jag ser det som en förmån att 
få studera något jag både är intresserad av och som jag tror kommer att vara till stor 

                                                 
1  Carlgren, I (1997). Klassrummet som social praktik och meningskonstituerande kultur. 
2  Lpo 94. sid. 14   
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nytta för mig i mitt kommande yrke som lärare. Förhoppningsvis får jag och även andra 
mer kunskap genom arbetets resultat, ett resultat som man sedan kan ha i tanken när man 
leder en grupp. 
 
 

1.2 Frågeställning 
 
• Vad anser lärarna på undersökningsskolan att lärarens ledarskap i klassrummet 

består av? 
 
• Hur beskriver lärarna på undersökningsskolan ett gott pedagogiskt ledarskap? 
 
• Hur påverkar, enligt lärarna på undersökningsskolan, lärarens ledarstil gruppen 

och den mentala klassrumsmiljön? 
 
 

1.3 Begrepp 
 
I min uppsats använder jag mig av vissa begrepp som kan behöva förtydligas. 
 
Med mental klassrumsmiljö, menar jag den psykiska miljö som uppstår i klassrummet 
beroende av beteendet hos personerna i rummet och personernas påverkan på varandra.  
Och med undersökningsskolan menar jag den skola där mina informanter arbetar. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
För att litteraturgenomgången ska få struktur och bli lätt att läsa delar jag upp den i två 
avsnitt, det första avsnittet handlar om ledarskap, generellt och det andra avsnittet 
handlar om det pedagogiska ledarskapet. Jag avslutar med en litteratursammanfattning.  
 
 

2.1 Ledarskap 
 
Ledarskap är ett omfattande tema inom vilket det finns mycket litteratur och många 
teorier. Sedan de första idéerna om vad som utmärker ett gott ledarskap formulerades har 
många uppslag förts fram. Det har varit allt från beskrivningar av vad framgångsrika 
ledare sysslar med, till förslag på vad de i allmänhet bör syssla med.3 
 
Jag ska i detta avsnitt redovisa ett litet ”axplock” ur vad forskningen har presenterat 
angående det formella ledarskapet. För att avgränsa mitt arbete presenterar jag den 
klassiska indelningen med det auktoritära, demokratiska och passiva ledarskapet samt 
ger en beskrivning av det situationsanpassade ledarskapet. 
 
 

2.2 Definition av ledarskap 
 
Ledarskap innebär maktutövning och makten är det centrala i all ledarskap.4 
 

”Skillnaden mellan chefen och ledaren skulle kunna vara att chefen 
är auktoritär medan ledaren är en auktoritet”.5  
 

Auktoritet kan vara formell och ”tillskriven” uppifrån, eller ännu hellre informell, 
”förtjänad” nedifrån, i kraft av andra människors tilltro på sin ledare.6 
 
Det engelska ordet för ledare, leader, är mer än tusen år gammalt och betyder ”att leda 
människor på resa”. Inte så olikt dagens syfte med ledarskap, i vilket ledaren ska få 
medarbetarna att förverkliga målen.7 
 
Några forskares definition av ledarskap: 
 

” ’Den process genom vilken en person influerar andra att nå 
uppställda mål’ ”.8 
 

                                                 
 3 Svedberg, L. (1997). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap.  
 4 Thylefors, I. (1991). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning.  
 5 Svedberg, L. (2000). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Sid. 158.  
 6 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 
 7 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 
 8 Bruzelius & Skärvad. (1995) enligt Maltén, A. Det pedagogiska ledarskapet. (2000). sid. 8. 
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” ’Ledarskap är varje försök att påverka beteende hos en annan 
individ eller grupp’ ”.9 
” ’Ledarskap är att tillrättalägga förhållanden så att gruppen kan nå 
vissa mål’ ”.10 
 
” ’Ledarskap är de processer som är nödvändiga för att påverka 
beteenden hos personer eller grupper för att de ska nå bestämda mål i 
givna situationer’ ”.11 

 
Ledarskap är en process som har till syfte att påverka människor, individer eller grupper 
att sträva mot uppställda mål. Ledarskapet förutsätter både gruppdynamiska och 
problemlösande färdigheter. Ledaren kan endast uppnå resultat tillsammans med och 
genom andra människor. Detta visar på en stark koppling mellan organisation och 
ledarskap, mellan ledarskap och pedagogisk förmåga. 
 
Till en ledares pedagogiska funktioner och förmåga hör målinriktning, beslutsförmåga, 
tydlighet, samarbetsförmåga, initiativförmåga, lyhördhet, förmåga till konstruktiv kritik 
och konflikthantering.12 De olika funktionerna gestaltas här i en ”ledarskapsblomma”, 
studera figur 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
Figur 2.1. Ledarens pedagogiska funktioner.13Bilden illustrerar vilka kompetenser en pedagogisk ledare 
måste ha för att kunna påverka andra att nå bestämda mål.  
 

2.3 Teorier om ledarskap 
 
An Experimental Approach to Autocracy and Democracy (Iowa experimentet), utfört 
1938 av Kurt Lewin och hans kollega Ronald Lippin, är en av dom tidigaste studierna 
när det gäller ledarskapsforskning. I den numera klassiska studien möter en grupp 

                                                 
 9 Hersey. (1984) enligt Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Sid.8. 
10 Kelly. (1974) enligt Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet.Sid.8. 
11 Dalin. (1994) enligt Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet.Sid.8. 
12 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet.  
13 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. Sid.10. 
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tioåriga pojkar olika ledartyper, den auktoritäre, demokratiske och passive ledaren. 
Huvudpoängen i Lewins studier av ledarskapsstilar är att gruppens normer och gruppens 
klimat är en direkt konsekvens av ledarens stil.14 
 
 

2.3.1 Auktoritärt ledarskap 
 
Den auktoritäre ledaren är fadersgestalten som vet bäst och styr med fast hand. Han/hon 
tar själv alla initiativ, fattar alla beslut, håller en klar distans och rådgör sällan med 
gruppen. Ledaren reglerar verksamheten in i minsta detalj och fördelar arbetet. En vanlig 
reaktion från gruppen är att medlemmarna i ett tidigt skede slutar tänka själva och tappar 
därmed kontakten med sin vuxenhet och myndighet.  
 
Det råder ett ledarorienterat ledarskap, där ledaren tycks utgå från antagandet om den 
ansvarslösa människan. Det som kan verka motsägelsefullt är att den auktoritäre ledaren 
är en efterfrågad ledartyp.15, 16 
 
 

2.3.2 Demokratiskt ledarskap 
 
Den demokratiske ledaren samarbetar aktivt med gruppmedlemmarna och är mån om att 
stödja och stimulera kommunikationen inom gruppen till förmån för 
samförståndslösningar. Ledaren strävar efter att göra medlemmarna delaktiga i arbetet 
samtidigt som han/hon aktivt hävdar grundläggande värden och gruppens mål. Ledaren 
låter gruppmedlemmarna ta aktiv del i planering och genomförande och fattar beslut 
tillsammans med dem. Ledaren ger hjälp till självhjälp och finns till hands när någon 
behöver råd och hjälp. I övrigt förväntar sig ledaren att gruppens medlemmar själva tar 
ansvar. Reaktionen från gruppen blir att medlemmarna agerar mer moget, både som 
individer och som grupp. 
 
Det råder ett grupporienterat ledarskap som utgår från antagandet om den sociala och 
den självförverkligande människan. 17, 18 
 
 

2.3.3 Passivt ledarskap 
 
Det passiva ledarskapet uppstår när den formella ledaren inte vill eller kan leda. Han/hon 
kanske inte har det fulla förtroendet eller finner det obehagligt att befatta sig med makt. 
Denne ”låt-gå” –mässige ledare uppträder passivt och ger råd och upplysningar bara om 
och när någon frågar. Det är alltså frågan om en tillbakadragen ledare som håller sig 
utanför, lämnar gruppen åt sig själv, låter den göra vad den vill, när och på vilket sätt det 
                                                 
14 Svedberg, L. (1997). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. 
15 Svedberg, L. (1997). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. 
16 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 
17 Svedberg, L. (1997). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. 
18 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 



   
 
 

 10

passar gruppen. Ledaren ger heller ingen kritik, vare sig av enskilda individer eller av 
gruppens arbete.  
 
Det råder ett passivt ledarskap, eller rent av frånvaro av ledarskap. Någon genomtänkt 
antagande om människan verkar inte existera i ledares tankevärld. Det märkliga är att i 
den passive ledares egen självbild, finns föreställningen om att vara en demokratisk 
ledare.19, 20  
 
 

2.3.4 Situationsanpassat ledarskap 
 
Det situationsanpassade ledarskapet introducerade av Paul Hersey och Ken Blanchard 
1982. Det är en populär teori i Sverige, en teori som menar att ledarskapet inte är en 
position man får, utan en relation man erövrar. Det är inte i egenskaperna som det goda 
ledarskapet framträder, utan i förmågan att vara lyhörd och kunna anpassa sitt ledarskap 
till situationen.21 

 
Enligt amerikanerna bör den situationsanpassade ledaren utforma sitt val av ledarstil 
utifrån en situationsanalys som ger de största möjligheterna för att kunna utnyttja de 
resurser som finns. Ledarskapet kräver en bred beteenderepertoar, god stilanpassning, 
hög flexibilitet och balanseringsförmåga.22 Studera figur 2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2. Modell för det situationsanpassade ledarskapet.23 Modellen visar hur Situationsfaktorerna 
berör ledaren, personalen och uppgiften. Ledaren utformar sin ledarstil utifrån en analys av situationen 
och rätt val av ledarstil ger de största förutsättningarna att nå målet.  
 
Valet av ledarstil beror på tid eller ”deadline” och gruppmedlemmarnas mognad som i 
sin tur är beroende av deras motivation och kompetens. Motivationen beror på hur 
duktiga och villiga dom är på att ta ansvar samt på gruppens önskan att nå resultat.24  

2.3.5 Ledarstilarnas effekt på arbetsprestationer och gruppklimat 
 
Lewins studier visar att de auktoritärt ledda grupperna arbetar snabbast, medan de 
demokratiskt ledda har den bästa kvaliteten på sitt arbete, absolut sämst presterar de 
passivt ledda grupperna. 

                                                 
19 Svedberg, L. (1997). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. 
20 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 
21 Svedberg, L. (1997). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. 
22 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 
23 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. Sid. 73. 
24 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 
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När det gäller gruppklimat uppvisar de auktoritärt ledda grupperna två typbeteenden; 
antingen aggressioner, gräl och kritik av kamrater, eller likgiltighet, undertryckt 
aggressivitet och dålig trivsel. Inom grupperna skapas också en hierarki, inom vilken det 
kan uppstå mobbning. De demokratiskt ledda gruppernas klimat kännetecknas av 
samarbete, trivsel och vänlighet. I de passivt ledda grupperna råder vantrivsel och 
missnöje, det uppstår även gräl mellan medlemmarna eftersom de saknar ledning. 
Uppföljningsstudier har visat att effekterna är de samma även på vuxengrupper. 
 
Den ledarstil som fungerar bäst både när det gäller arbetsprestationer och gruppklimat är 
det situationsanpassade ledarskapet. Det tar hänsyn till att människor, situationen och 
arbetsplatser förändras, där finns ett ständigt växelspel mellan den enskilde 
medarbetarens och organisationens behov.25 
 
 

2.4 Ledarskap ur ett pedagogiskt perspektiv 
 
Det sägs att vissa personer är ”födda till ledare” medan andra ”helt saknar 
ledaregenskaper” men ingen föds till ledare. Det är något man utvecklas till och så 
småningom kan bli.26 Att hitta sin ledarstil i klassrummet tar tid. Ledarstilen formas efter 
praktiska erfarenheter, teoretiska kunskaper och livserfarenhet. Om ledarskapet var 
medfött skulle ingen ledarskapsutbildning eller erfarenhet behövas.27 
 
I detta avsnitt redovisar jag ett litet ”axplock” av vad forskningen har presenterat om 
det pedagogiska ledarskapet. Jag avgränsar mitt arbetet genom att beskriva vad vi i 
Sverige menar med en god lärare, ledare och pedagog.  
 
 

2.5 En tillbakablick  
 
Ledar- och lärarrollen i Sverige har ur historisk synvinkel utvecklats från att ha varit 
strängt auktoritär i mitten på 1800-talet, via en låt-gå mentalitet under 70-talet, då betyg 
togs bort i allt fler årskurser och läxor blev frivilliga, till att bli mer demokratiskt och 
grupporienterat som idag.28 
Under de senaste decennierna har villkoren för ”skolans styrning” förändrats mot ökad 
decentralisering. I flera steg sedan 1970-talet har en stor del av ansvaret för skolans 
verksamhet och utveckling förts från stat till kommun, till rektorsområden, skolenheter 
och ut till skolans personal. Skolan är inte längre detaljreglerad. I skollagen redogörs de 
övergripande målen och bestämmelserna för skolan. Den nationella styrningen sker 
vidare genom de mål som anges i läroplaner och kursplaner och dessutom genom 
nationellt fastställda betygssystem. Den nya styrningen betyder att man lokalt måste 
tolka de nationella målen och välja innehåll, arbetssätt osv.29  

                                                 
25 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 
26 Svensson, A. (1998). Framgångsrikt ledarskap i klassen. 
27 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 
28 Wikberg, E. (1998). Lärarens ledarskap.  
29 Wyndhamn, J & Riesbeck, E & Schoultz, J (2000). Problemlösning som metafor och praktik. 
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2.6 Nutid 
 
Lpo 94 föreskriver att läraren i sin undervisning ska utgå från varje enskild elevs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren får därigenom ett stort ansvar när det 
gäller att lägga upp individuella utvecklingsplaner för varje elev. Undervisningen i 
skolan ska bedrivas under demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt delta i samhällslivet och varje enskild elev bör få möjlighet att arbeta utifrån sina 
egna förutsättningar samt utveckla sitt eget tänkande och sin tillit till den egna förmågan. 
Detta ställer höga krav på lärarens organisations- och ledarförmåga. Många skolenheter 
arbetar på att utveckla och förändra skolan både organisatoriskt och 
undervisningsmässigt eftersom arbetet ska ligga i linje med intentionerna i Lpo 94. Den 
gamla klassindelningen överges för nya gruppkonstellationer och katederundervisningen 
håller på att försvinna. Läraren står inte längre för all kunskap utan eleven får ta ett 
större ansvar för sin egen inlärning och arbete i skolan. Individualisering är ett nyckelord 
i tiden.30, 31 
 
 

2.7 Klassrummet och dess ledare  
 
Läraren är klassens formelle ledare, men detta innebär inte att han/hon alltid har det 
faktiska ledarskapet. Aktuella studier av Svenska klassrum visar att det pågår en mängd 
aktiviteter i klassrummet som konkurrerar med den undervisning som läraren bedriver, 
den dolda läroplanen, där eleverna har informellt ledarskap. 
 
Förutom den synliga verksamheten i klassrummet, undervisning av ämnen, förekommer 
också den dolda läroplanen. Den innebär att eleverna, utöver att lära sig något om de 
ämnen som undervisningen handlar om, också mer eller mindre medvetet, lär sig något 
om det sociala livets villkor: att sitta stilla, vänta på sin tur, att det finns sociala 
hierarkier där vissa är mer värda än andra och en massa outtalade regler för vad som är 
rätt eller fel.32 Man kan säga att det råder en konkurrens mellan elever och lärare 
angående det faktiska ledarskapet och över livet i klassrummet.33  
 
 

2.8 Definition av pedagogiskt ledarskap 
 
Ordet pedagog kommer från grekiskan och består av två ord: paidos, barn, och agogos, 
ledare. Detta var i det antika Grekland benämningen på den slav som följde barnen till 
skolan eller undervisade dem i hemmet.34 
 
Ledarskap innebär maktutövning och makten är det centrala i allt ledarskap.35 En 
informell auktoritet ligger i botten på ett pedagogiskt ledarskap som verkar genom och 
                                                 
30 Wikberg, E. (1998). Lärarens ledarskap. 
31 Lpo 94. 
32 Jackson. (1968) enligt Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. 
33 Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet 
34 Pedagogisk uppslagsbok. (1996). 
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med hjälp av andra människor.36 I framgångsrika skolor är det ordning i klasserna. 
Lärarna är tydliga och kan sätta gränser utan att trycka ner och kränka elever. De är 
auktoriteter utan att vara auktoritära.37 
 
Några forskares definition av pedagogiskt ledarskap: 
 

”Det pedagogiska ledarskapet innebär att sätta igång och 
vidmakthålla en kontinuerlig process, att vara katalysator för 
individers och gruppers utveckling, så att uppställda mål kan uppnås 
i ömsesidig samverkan.”38  
 
”Ledarskapet måste vara väldigt tydligt. Det ska inte finnas utrymme 
för någon att ifrågasätta vem som är ledare. Läraren ska vara en 
förebild för eleverna.”39 

  
”Som ledare har läraren ansvaret för att även de elever som inte är 
intresserade av skolan når läroplanens mål.”40 

 
Ledarskap i klassrummet fokuserar på ett arbetssätt som skapar ett positivt arbetsklimat i 
klassrummet. Lärarens arbete har två aspekter, dels instruktion som har att göra med 
presentation, sekvensering och lärande av ämnesstoff och ledarskap som har att göra 
med arbetsformer och socialt beteende i klassrummet.41 För att hanterar detta bör dagens 
lärare besitta tre typer av kompetens: ämneskompetens, didaktisk kompetens, (vad, hur, 
varför) och ledarkompetens. Enligt Christer Stensmo definieras ledarskapet i 
klassrummet av fem olika arbetsuppgifter som ständigt går i varandra,42 studera fig. 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3. Lärarens/ledarens fem ledaruppgifter i klassrummet.43Bilden illustrera hur lärarens uppgifter i 
klassrummet ständigt går in i varandra, och att alla måste finnas för att ledaruppgiften ska bli komplett. 
 
 

                                                                                                                                                
35 Thylefors, I. (1991). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning.  
36 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. 
37 Svensson, A. (1998). Framgångsrikt ledarskap i klassen 
38 Maltén, A. (2000).  Det pedagogiska ledarskapet. Sid. 36. 
39 Wikberg, E. (1998). Lärarens ledarskap. 
40 Svensson, A. (1998). Framgångsrikt ledarskap i klassen. Sid. 8 
41 Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. Enligt Jones, V  & L. (1995). 
42 Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. 
43 Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. Sid. 15. 
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2.9 Vad utmärker en god pedagog? 
 
Jan Nilsson44 har en annan indelning än Stensmo, han urskiljer fyra sidor av det som 
man skulle kunna benämna lärarprofessionalitet. Det är fel att påstå att någon av dessa 
sidor skulle vara viktigare än de andra, och det vore lika fel att påstå att dessa fyra sidor 
täcker in hela begreppet. Däremot måste att alla dessa fyra sidor finnas om man ska 
kunna tala om att en lärare är professionell. 
 

• Den mer praktiska sidan 
 
En bra lärare ska ha god hand med elever. Det ska vara ordning och reda i klassrummet, 
eleverna ska göra sina uppgifter och alla som vill ska ha möjlighet att komma till tals. 
Den professionelle läraren är i den här bemärkelsen en god organisatör, och han kan 
variera sin undervisnings metod på ett sådant sätt att elevernas intresse hålls vid liv.  
 

• Ämneskunskaper 
 
Läraren ska vara kunnig i sina ämnen, alltid komma i tid och vara väl förberedd för sina 
lektioner. Den ämnesorienterade kunskapen ska ha både bredd och djup, och uppdateras 
genom att läraren på olika sätt följer forsknings- och kunskapsutvecklingen inom sitt 
eller sina ämnesområden. Läraren ska välja läromedel med omsorg och se till att 
eleverna får ta del av det aktuella undervisningsinnehållet via en rad olika källor. 
 

• Individualisering  
 
Den gode pedagogen ska vara insatt i varje enskild elevs kunskapsnivå, intressen, 
förutsättningar och utveckling i olika hänseenden, och han/hon anpassar sin 
undervisning så att den stämmer med de krav som anges i läroplan, kursplan och lokala 
arbetsplaner. 
 

• Social kompetens 
 
I detta avseende ska den gode läraren vara tydlig, bestämd och rättvis, och se till att 
ingen mobbning eller liknande förekommer i eller utanför klassrummet. Läraren känner 
var och en av sina elever väl när det gäller saker som, mognad, kunskapsnivå, intressen 
och social situation, han/hon är alltid beredd att i olika sammanhang lyssna på och 
samtala med enskilda elever. En viktig sida av den sociala kompetensen är att läraren 
kan avläsa och förstå stämningslägen och spänningar inom elevgruppen, eller mellan 
enskilda elever och att konflikter av olika slag tas upp och diskuteras offentligt i klassen. 
Den professionelle läraren ska också ha god kontakt med elevernas föräldrar, som 
kontinuerligt och på olika sätt har möjlighet att påverka undervisningen. En tredje sida 
av den sociala kompetensen handlar om lärarens förmåga att samarbeta med kollegor 
och att vara flexibel och lyhörd i sitt arbetslag. 
 
De flesta instämmer säkert i den här beskrivningen av den professionelle ledaren, även 
om den kan framkalla suckar av frustration. Trots den här framställningen är det något 
                                                 
44 Nilsson, J. (1999). Att se och förstå undervisning. 
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som fattas för att bilden av den professionelle läraren ska bli komplett. För att hitta de 
pusselbitar som fattas, får man titta mot det didaktiska hållet. 
 

• Reflektion 
 
En professionell lärare måste reflektera över och analysera sin undervisning. Den gode 
läraren beskrivs allt oftare som en professionell, reflekterande praktiker, som inte bara 
utför ett arbete i klassrummet utan också funderar över hur det utförs.45 
 
 

2.10 Ledarstil och gruppåverkan 
 
Dagens och morgondagens kunskapssamhälle förutsätter ett livslångt lärande. Därför är 
det viktigt att elever redan i skolan får en positiv självbild och en tro på sin förmåga att 
lära. Den självbild vi har fått lever vi ofta upp till. Har vi fått höra att vi är positiva, 
intresserade och duktiga så blir vi positiva, intresserade och duktiga. Har vi fått höra att 
vi är jobbiga och besvärliga och ”inte fattar någonting” så blir vi sådana. Andra 
människors åsikter påverkar inte bara vår självbild utan också vårt beteende. Det läraren 
säger till sina elever blir till stor utsträckning självuppfyllande profetior.46  
 
Barnen är de svaga om det är fel vuxna som har makten över dom. I grunden är det en 
fråga om hur ledaren använder sin makt, i vilket syfte och för vems skull. Ledarskapet är 
en av de viktigaste faktorerna som påverkar inlärning, arbetsklimat och grupprocesser i 
klassrummet. Ledarskapet är mycket avgörande och drivande. Det handlar om en vinst- 
eller nitlott för barnen när de får en ny lärare.47 
Framgångsrika ledare har, förutom yrkeskompetens, ofta en god allmän intelligens och 
verbal uttrycksförmåga. De har bra självförtroende och är resultatinriktade, de har höga 
ambitioner och ganska stora krav både på sig själv och på andra. Dessutom har de en 
god social kompetens, det vill säga en förmåga ”att ta folk”. Vissa lärare har en vag 
ledarstil. De har svårt att sätta gränser och får därför problem. Det blir stökigt och oroligt 
i klassen, studieresultaten försämras, eleverna förlorar respekt för läraren som då hamnar 
i en situation som kan vara svår att ta sig ur. Ett vagt ledarskap finner man ofta hos 
lärare med dåligt självförtroende.  
 
Hur vi är som ledare beror emellertid inte bara på rent personliga egenskaper utan också 
på vilken ledarskapsfilosofi vi tror på och försöker tillämpa. Skickliga ledare kan utöva 
olika slags ledarskap och har förmåga att välja den ledarstil som just då fungerar bäst. 
Att man måste anpassa sitt ledarskap efter hur klassen fungerar intygar de flesta lärare. 
Vissa klasser kan släppas väldigt fritt och ta stort eget ansvar medan andra behöver 
styras betydligt mer.48 Det är mycket viktigt hur läraren leder gruppen, på vilket sätt 
han/hon går tillväga och vilken målsättning läraren har med ett visst beteende. Ju mer 
reflekterande en lärare är i sin praktik, desto högre kvalitet får undervisningen och desto 
bättre blir arbets- och inlärningsklimatet i klassrummet.49 
                                                 
45 Nilsson, J. (1999). Att se och förstå undervisning. 
46 Svensson,A. (1998). Framgångsrikt ledarskap i klassen. 
47 Wikberg, E. (1998). Lärarens ledarskap. 
48 Svensson,A. (1998). Framgångsrikt ledarskap i klassen. 
49 Wikberg, E. (1998). Lärarens ledarskap. 
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2.11 Litteratursammanfattning 
 
I den här sammanfattningen kommer jag att beskriva huvuddragen i vad jag har kommit 
fram till i min litteraturstudie.  
 
Det sägs att vissa personer är ”födda till ledare” medan andra ”helt saknar 
ledaregenskaper” men ingen föds till ledare. Det är något man utvecklas till och så 
småningom kan bli. Intresset för ledare och ledarstil har funnits länge, det har forskats 
och utförts experiment för att se hur olika ledarstilar påverkar människor och grupper. 
Man har kommit fram till att gruppens normer och gruppens klimat är en direkt 
konsekvens av ledarens stil. Och att en god ledare bör vara lyhörd och kunna anpassa sitt 
ledarskap till situationen.  
 
Ledaren är en person med makt, vars uppgift är att få en grupp att arbeta mot och nå 
uppställda mål. Ledaren kan endast uppnå resultat tillsammans med och genom andra 
människor. Det finns många likheter mellan att vara ledare generellt och att vara ledare i 
ett klassrum. Skillnaden mellan chefen och ledaren skulle kunna vara att chefen är 
auktoritär medan ledaren är en auktoritet. En informell auktoritet ligger i botten på ett 
pedagogiskt ledarskap som verkar genom och med hjälp av andra människor.  
 
Lpo 94 föreskriver att läraren i sin undervisning ska utgå från varje enskild elevs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Undervisningen i skolan ska bedrivas under 
demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet och 
varje enskild elev bör få möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar samt 
utveckla sitt eget tänkande och sin tillit till den egna förmågan. Detta ställer höga krav 
på lärarens organisations- och ledarförmåga. Stensmo beskriver detta som ledarskapets 
kontext, där planering, kontroll, motivation, gruppering och individualisering är fem 
arbetsuppgifter som läraren ständigt måste kunna hantera, de fem går hela tiden in i 
varandra och alla är lika viktiga och alla måste finnas hela tiden.  
En bra lärare ska vara en ”god organisatör” och ha god hand med elever. Ju mer 
reflekterande en lärare är i sin praktik, desto högre kvalitet får undervisningen och desto 
bättre arbets- och inlärningsklimat skapas det i undervisningsgruppen. Ledarskapet är en 
av de viktigaste faktorerna som påverkar inlärning, arbetsklimat och grupprocesser i 
klassrummet. Ledarskapet är mycket avgörande och drivande. Det handlar om en vinst- 
eller nitlott för barnen när de får en ny lärare. 
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3. Uppläggning och genomförande 
 
I detta avsnitt presenterar jag hur jag har gått till väga vid mina empiriska 
datainsamlingar. Jag har använt mig av viss metodlitteratur som hjälp i detta avsnitt, dels 
för att den formella presentationen ska bli riktig men även för att insamling, hantering 
och till sist presentationen av mitt material ska ge så värdefull information som möjligt. 
Denna metodlitteratur är skriven av, Hartman50, Lantz51, Patel & Davidsson 52 och 
Starrin & Larsson med flera53. Jag kommer i diskussionen att knyta samman 
litteraturgenomgången med resultatet från den empiriska studien. 
 
 

3.1 Val av metod 
 
Efter att ha läst in mig på ämnet ledarskap i allmänhet och ledarskap i pedagogiska 
sammanhang, ville jag undersöka vad lärare ute på fältet tycker angående de frågorna. 
När man vill undersöka hur människor upplever och resonerar kring något, då är en 
kvalitativ metod för insamling av material lämpligt. Det finns i stort sett bara två 
alternativ att välja på, intervju eller observation.54 Jag valde att använda mig av intervju 
som metod. 
 
Vid intervju måste man tänka på två saker, nämligen graden av standardisering och 
struktur.  
 

• Standard gäller frågornas utformning och inbördes ordning.  
 
Den helt ostandardiserade intervjun är då intervjuaren formulerar frågor under intervjun 
och den helt standardiserade intervjun är då intervjuaren ställer färdigformulerade frågor 
i en förutbestämd ordning.  

 
• Struktur handlar om svarsutrymme.  

 
Den helt ostrukturerade intervjun är när den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar 
kring frågan och den helt strukturerade intervjun är då den tillfrågade svarar på i förväg 
uppgjorda svarsalternativ. 55 
 
Jag bestämde mig för att bland lärarna på min undersökningsskola, använda mig av den 
helt standardiserade ostrukturerade intervjun. Det innebär att alla intervjuade lärare fick 
samma frågor i samma ordningsföljd med maximalt svarsutrymme. Jag valde den helt 
standardiserade intervjun för att jag tror att den är lättare att utföra när man, som jag, är 

                                                 
50 Hartman, Sven G. (1993). Handledning. 
51 Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. 
52 Patel, R & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. 
53 Starrin, B & Larsson, G. m. fl. (1991). Från upptäckt till presentation. 
54 Patel, R & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. 
55 Patel, R & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. 
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ovan. Det är lättare enligt Lantz56 att få en jämn balans på intervjun om man inte 
behöver tänka på eventuella följdfrågor. Det ostrukturerade svarsalternativet valde jag 
därför att de tillfrågade skulle ha möjlighet att beskriva och förklara begrepp och 
upplevelser med egna ord.  
 
Intervjufrågorna gjorde jag utifrån mitt syfte, och diskuterade dem med min handledare. 
Jag genomförde en provintervju med en oberoende lärare under vecka 16, för att se hur 
frågorna fungerade. Efter provintervjun ändrade jag på frågan om hur lärarens ledarstil 
kan påverka klassrumsmiljön, till hur lärarens ledarstil kan påverka den mentala 
klassrumsmiljön. Detta för att missuppfattningar som att klassrumsmiljön gällde den 
fysiska miljön som till exempel möblering och liknande skulle undvikas. 
Intervjufrågorna presenteras på bilaga 1. 
 
 

3.2 Urval  
 
De lärare jag har intervjuat arbetar på min fältskola, en f-9 skola med få sociala problem. 
Skolan ligger i ett villaområde i en mellanstor arbetarstad i Mellansverige. Jag valde att 
utföra min undersökning på min fältskola därför att lärarna där känner mig och har 
förtroende för mig och är därmed inte oroliga för att prata och dela med sig av sina 
erfarenheter till mig. Jag tror inte jag hade fått lika uttömmande svar på en skola där jag 
är okänd.  
 
Jag ville att samtliga lärare skulle arbeta på samma skola därför att de skulle ha samma 
förutsättningar när det gäller skolmiljö och elevunderlag. När det gällde vilka lärare jag 
skulle intervjua så ville jag att båda könen skulle vara representerade därför att det inte 
skulle kunna bli ett eventuell könsrelaterat resultat i undersökning. Jag ville även att 
lärarna skulle arbeta i år 4-9 och att de tillsammans hade erfarenheter från olika stora 
undervisningsgrupper, som till exempel slöjd- och eller klasslärare. Detta urval därför att 
de för mig är den mest intressanta målgruppen, eftersom det är inom den jag själv har 
min utbildning och tänker arbeta.  Dessutom ville jag ha lärare med olika lång 
lärarerfarenhet för att se hur de, vid en tillbakablick, beskriver sin utveckling som ledare. 
 
Bland de lärare som uppfyllde ovanstående krav valde jag ut tre kvinnor och tre män 
som jag sedan tidigare besök trodde representerade lite olika ledarstilar. Detta val för att 
eventuellt få lite mer varierade svar på intervjufrågorna. Under vecka 15 tog jag kontakt 
med dessa lärare för att se om de var intresserade av att delta i en bandad intervju. Jag 
förklarade syftet med mitt examensarbete och etiken enligt Patel & Davidsson57 att deras 
medverkan är anonym och frivillig, att uppgifterna de lämnar, inte kommer att användas 
i något annat syfte än i den här undersökningen. Alla sade ja, och samtliga bokades in i 
almanackan för en intervju under vecka 17.  
 
 
 

                                                 
56 Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. 
57 Patel, R & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. 
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3.3 Presentation och genomförande 
 
Under vecka 17 genomförde jag enskilda intervjuer med de sex utvalda lärarna. Tre 
kvinnor och tre män, jag kommer att kalla dem Karin, Lena, Maria, Per, Sven och 
Tommy.  
 

• Karin har arbetat som lärare i 33 år. Hon arbetar som klasslärare i år 4 och antalet 
elever i hennes klass är 25 st. 

 
• Lena har arbetat som lärare i 32 år. Hon arbetar som textillärare från år 3-9, 

slöjdgrupperna består vanligtvis av 16 elever. Lena är även mentor i år 6 
tillsammans med en annan lärare, den klassen består av 26 elever och hon 
ansvarar för 13 av dem. 

 
• Maria har arbetat som lärare i 12 år. Hon arbetar 50% som klasslärare i år 5 och 

det är 27 elever i klassen. Hon arbetar även 50% som textillärare från år 3-9, 
slöjdgrupperna består vanligtvis av 16 elever. 

 
• Per har arbetat 14 år som lärare. Han arbetar som klasslärare i år 4 och antalet 

elever i hans klass är 24 st.  
 

• Sven har arbetat 17 år som lärare. Han arbetar som lärare i teknik och i trä- och 
metallslöjd, elevgrupperna brukar vanligtvis bestå av 16 elever. Sven är även 
mentor i år 6 tillsammans med en annan lärare. Den klassen består av 27 elever. 

 
• Tommy har arbetat som lärare i 6 år. Han arbetar som So-lärare från år 6-9, 

antalet elever per grupp är ungefär 26 st. Tommy är även mentor i år 8 
tillsammans med en annan lärare och den klassen består av 25 elever. 

 
Lärarna fick inte ta del av frågorna i förväg eftersom jag ville ha spontana svar, däremot 
visste de syftet med intervjun sedan tidigare. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum 
och med gott om tid, varje intervju tog cirka 15 min per person och spelades in på 
kassettband. Jag valde att använde bandspelare för att slippa anteckna och istället lägga 
min koncentration och uppmärksamhet på frågorna och den jag intervjuade.  Det 
insamlade materialet har jag transkriberat och sedan sammanställt i mitt resultat. 
 
De transkriptionssymboler som använts i sammanställningen är de nedanstående.58 
 
K  Karin 
L  Lena 
M  Maria 
P  Per 
S  Sven 
T  Tommy 
(..)  liten Paus 
(….)  längre paus 

                                                 
58 Lindblad, S & Sahlström, F. (red) (2001). Interaktion i pedagogiska sammanhang.  
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understrykning tal med stark betoning. 
((kommentar)) kommentarer, tilläggsinformation till vad talaren gör. 
(h)   talet sker med skrattande röst. 
***  klipp i intervjun. 
 
 

3.4 Nackdelar och fördelar med metoden 
 
Mitt urval kan ha haft en viss påverkan på resultatet, en annan skola eller urvalsgrupp 
hade kanske gett ett annat resultat. Att endast intervjua sex lärare innebär att man inte 
kan dra några generella slutsatser. Intervjuerna fick heller inte vara för långa eftersom 
jag ville lyssna av banden och transkribera dem ordagrant. Jag ville inte gå miste om 
viktig information och var därför noga vid transkriberingen, det var en mycket 
tidsödande procedur. 
  
Den helt standardiserade ostrukturerade intervjun fungerade bra som metod för mig. 
Eftersom jag är en ovan intervjuare kände jag mig mer självsäker med denna metod, då 
jag inte behövde fundera på eventuella följdfrågor utan kunde ägna min uppmärksamhet 
åt frågorna och den tillfrågades svar. Denna metod gav lärarna maximalt svarsutrymme 
och de hade möjlighet att beskriva och förklara begrepp och upplevelser med egna ord. 
För att inte behöva anteckna utan ägna mig helt åt intervjusituationen valde jag att 
registrerar intervjun med bandspelare, det fungerade mycket bra. Ingen av de tillfrågade 
upplevde bandspelaren som ”obehaglig” och flera av dem hade erfarenhet från 
bandinspelad intervju sen tidigare. 
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av mina intervjuer. Jag använder 
intervjufrågorna som rubriker59. Jag kommer att redovisa resultatet i sammanfattande 
textrader, som representerar likvärdiga svar från lärarna, varvade med några väl valda 
intervjucitat. Alla lärare kommer inte att citeras eller nämnas med ”namn” under varje 
rubrik, utan är svaren likvärdiga så ingår de i textraderna som representerar alla lärarna. 
Finns det däremot några avvikande svar redovisas de separat med härledning till den 
intervjuades ”namn”. Citaten redovisas så som de är transkriberade, i talspråk och 
indragen text. I slutet på kapitel 4 kommer en resultatsammanfattning.  
 
 

4.1 Redovisning av intervjuer 
 

4.1.1 Under hur många år har du arbetat som lärare? 
 
Lärarna har arbetat mellan sex och trettiotre år inom yrket, det ger ett medel på 19 år 
som verksam lärare.  
 
 

4.1.2 Vilken läroplan gällde under din lärarutbildning? 
 
Alla utom Sven kom ihåg vilken läroplan de hade under sin utbildning, läroplanerna 
sträckte sig från Lgr 62 till Lgr 80. 
 
 

4.1.3 Vilka var de mest väsentliga dragen i den? 
 
Lena kunde redogöra några drag ur Lgr 69 och dessutom hitta likheter i den och Lpo 94. 
 
L (..) Äää, grupparbete (..) äää man gick efter en pedagogik som 

kallades för makis. Dä va dom här orden som man skulle, dä här 
ordet då som man skulle, m stod för motivation, a stod för aktivitet, k 
för konc (..) entration, i för intresse och s för samarbete.  

   *** 
L Å allt gick ut på att man skulle jobba i grupp, jobba i grupparbete (..) 

mä barnen aktiva då och (..) ja, till viss del (..) Drömmen dä va, om 
man, om man nådde fram helt, då skulle man bara komma in å säga 
Australien (..) å sen skulle ungarna jobba en månad mä Australien, 
helt å hållet på egen hand, då hade man nått målet (..) då hade makis 
genomförts. 

*** 
L Ja, planera å lägga upp arbetet, hitta fakta, söka fakta, redovisa, 

sammanställa dä och jaa, dä ä ungefär som vårt tema arbete i dag (..)  
                                                 
59 Se bilaga 1. 
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Karin sade att hon inte märkte någon skillnad när det kom en ny läroplan, hon tyckte sig 
alltid ha jobbat på samma sätt. Sven som inte kom ihåg vilken läroplan som gällde under 
hans utbildning, trodde att skillnaderna märktes mer beroende på vilket ämne man 
undervisade i och menade att slöjdämnet alltid har legat ”före” läroplanen. 
 
S Och jag tycker att (..) från den tiden till nu kan sägas att det är 

snarlikt men det har ju blivit mera ansvar till eleven nu va. 
   *** 
S Nu har ju ja träslöjd så där har vi ju varit väl framme (..) eller i all 

slöjd kan man säja legat långt fram  tycker jag, med att välja tekniker 
å tänka själv å så vidare. 

 
Övriga lärare hade glömt eller lagt gamla läroplaner åt sidan och var nu helt inkörda på 
Lpo 94. Det alla var överens om var, att de märkte skillnader från gamla läroplaner till 
dagens, som till exempel att elever i dag har mer att säga till om genom den egna 
planeringen och att det inte är lika mycket kateterundervisning längre. 
 
M Det är ju mer att barnen själva ska söka sin kunskap nu än va dä var 

förut och att man strävar efter mer på nåt vis än man gjorde då. 
 
 

4.1.4 Vad innebär ledarskap för dig? 
 
Ledarskap innebär att hålla ordning på gruppen, att hjälpa eleverna att gruppera sig, 
hitta samarbetspartners och organisera sitt arbete och se till att dom lär sig något. 
 
T Dä eleverna vill oftast, dä ä ju att komma igång själva, att få 

arbetsuppgifter i handen på nåt sätt (..) å man är där som nån slags 
handledare eller nån slag expert som hjälper dom (..) i det arbetet så 
att säga. Går omkring å organiserar alltså.  

   *** 
T (..) hjälper eleverna att hitta samarbetspartners som dom inte själva 

kan välja alltid, dom får välja lite för mycke, ibland tycker jag. (..) 
Inte minst på högstadiet, dä ä just då man släpper på allt, dom får 
sitta var dom vill mä vem dom vill å jobba mä vem dom vill å ingen 
styr upp nånting längre för nu ä dom stora å dä ska dom klara själva.  

 
Att vara tydlig, ha förtroende från barnen och se till att det finns respekt, hänsyn och 
demokrati i klassrummet. 
 
L Förtroendet och att dom litar på mej (..) och förtroendet att dom 

känner att vi tillsammans går framåt (..) å att få, att ja får dä 
förtroendet från deras sida (..) så att (..) dom känner att även när jag 
måste tillrättavisa (..) så är dä för att jag vill deras bästa (..) 

   *** 
L Att jag kan slussa dom framåt på ett bra sätt, utan att försöka, för den 

sakens skull (..) använda nåra auktoritära metoder eller (..) nåt sånt, 
utan (..) visar jag dom respekt, så förväntar ja mej att dom också 
visar mej respekt, tillbaka. Att man kan prata sej fram till en väg där 
dom är delaktiga i besluten, å att dä ä jag som ser till många gånger, 
att vi genomför dom här besluten som vi har kommit överens om (..) 
mm  
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Man ska som ledare vara en positiv förebild för eleverna och inte glömma bort humorn, 
samtidigt som man ska ha auktoritet utan att för den skull bli auktoritär.  
 
P (..) Man ska ju va en (..) auktoritet, å inte auktoritär (..) dä ä ju dä (..) 

Men disciplin vill ja ju ha, dä tycker ja ä jätte viktigt (..) att ha 
disciplin (..) men för dä får man inte va auktoritär (..) Dä ä dä 
viktigaste, tror jag och den här (..) humorn, tror ja ä viktig i en klass 
(….) 

 
Lärarna beskrev ledarskapet på liknande sätt utom Karin, hon tänkte inte på sig själv 
som ledare. 
 
K Jag vet inte, dä ä nånting som man inte tänker så mycke på tycker jag 

(….) 
   *** 
K Dä ä inget ja tänker på när ja går till jobbe på morgon (..) Att nu (ska 

ja gå dit å leda) ((skrattar)) en grupp elever å så där. Näe, ja gör inte 
dä (….) 

 
 

4.1.5 Vad innebär ett gott ledarskap? 
 
Ledarskap innebär att man är tydlig och att det inte finns något tvivel om vem som är 
ledare, att man visar förtroende för, och våga lita på sina medarbetare. Den gode ledaren 
ska också vara lyhörd och ett föredöme, våga vara positiv och kunna se möjligheter 
istället för hindren. 
 
T Och engagerar sej, tror ja (..) att man (..) hjälper till (..) inte bara 

släpper dom. Dä ä ju dä (..) mä den läroplan vi har så bygger de så 
mycke på egen planering å (..) så vidare   

*** 
T Så att man bör nog gå in (..) och själv engagera sej å inte bara släppa 

(..) ibland, utan också (..) gå in å hjälpa dom att styra upp (..) 
 
Alla människor vill bli sedda och ha någon att kunna prata med, kanske om svåra saker. 
Då är det som ledare viktigt att kunna ”se” på sina medarbetare, oavsett om det är vuxna 
eller barn, hur de mår. Ett gott ledarskap är också att hjälpa eleverna att få ungefär lika 
mycket utrymme i klassrummet. 

 
T Om man ska ha ett demokratiskt klassrum där inte nåra tar 

kommandot hela tiden (..) tar över utrymme från andra, då måste 
man göra lite grann så där.((Ibland bestämmer han, ibland eleverna 
och ibland lottas det)) Annars blir dä nog lätt att dom här (..) 
kungarna å drottningarna ibland tar över lite för mycke å (..) när dä 
finns ett frirum för dom så att säga, å att ta över så (..) så gör dom 
nog lätt dä. 

 
Det är viktigt att som en god ledare att bjuda på dig själv och att våga vara sig själv, 
det visar på mänsklighet.  
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L Mm, å visst är dä roligare då mä en ledare som ä (..) glad (..) berättar 
om sej själv, bjussar på sej själv helt enkelt (..) men också kan bli 
förbannad å gapa å skrika så dä bara, men tala om varför va. 

   *** 
L Du måste förklara för ungarna: Att nu är jag galen på er, men dä 

beror på dä här (..) mm. 
 
 

4.1.6 Vad består lärarens ledarskap i klassrummet av? 
 
Karin var lite bekymrad över att huvudsysslan som lärare ofta består av att hålla ordning 
och lugn i klassen, hon menar att detta inte ska behöva vara nödvändigt. Övriga var mer 
inställda på att lärarens ledarskap i klassrummet består av att skapa en bra arbetsmiljö. 
 
L Att skapa en miljö som (..) gör att man litar på varann, respekterar 

varann och att (..) jag som ledare, har den auktoritet som ibland 
behövs. För att driva fram mot ett mål, eller för att skapa (..) lugn i 
ett kaos, som kan uppstå. 

 
Ledarskap som lärare är också att tydligt visa vilka mål som eleverna ska uppnå. 
  
L Å där har du som ledare ansvaret, å driva dä framåt (..) men sen kan 

dä ju gå två steg bakåt å ett framåt, men du får inte ge efter om du 
har ett klart mål formulerat för dej. Oavsett om dä är i klassrummet 
eller (..) på arbetsplatsen eller var dä vara månde. Utan en ledare 
måste trots allt ha den auktoriteten, att du kan (..) föra dä framåt (..) 

 
Lite styrande måste läraren vara men inte för mycket utan låta eleverna försöka hitta 
egna vinklingar. Ge eleverna vissa ramar eftersom de inte har all kunskap, muntra upp 
och hitta vägar som gör kunskapsintaget roligare. 
 
P Dom som har lätt för matte (..) dom tycker ju att dä ä roligt (..) men 

dom som har svårt för matte (..) dom tycker ju att dä ä pest å pina (..) 
å då gäller dä å hitta då (..) äum (..) dä som ä lite roligare (..) så att 
dom blir intresserade på så sätt, att (..) man lurar på dom kunskap, 
kan man säga. 

 
 

4.1.7 Vad är viktigt för dig som lärare i klassrummet? 
 
Att få ett socialt klimat i klassrummet där ingen suckar och stönar utan att barnen tycker 
det är roligt och spännande att komma till skolan, glada, trygga barn som känner lust och 
har nyfikenheten kvar.  
 
L Jaa, å du har en massa skrattande barn omkring dej (..) då har du alla 

förutsättningar (..) Å lyckas, även mä å nå målen. 
 
Det är mycket viktigt som lärare att få eleverna att tycka, att dom duger och att de 
känner sig trygga och får hjälp att bygga upp sitt självförtroende. Att dom vågar prata 
och ställa frågor utan att skämmas. 
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L Ett otryggt barn har så mycke annat att tänka på så att (..) ja menar, 
dä finns ju ingen (..) dä finns inte en chans i världen, att dom ungarna 
ska kunna lära sej nånting. Å därför är den sociala biten (..) mycke, 
mycke viktigare, multiplikationstabellen den kan du lära dej när du ä 
48 om du har lust va, men du kan aldrig lära dej att få ett 
självförtroende om man inte bygger dä när man är ett barn (..) 

 
Samtidigt som lärarna försöker få eleverna att tänka själva och bli mer ambitiösa så vill 
lärarna även ha kontroll på eleverna och disciplin. 
 
P framför allt i dom här viktiga ämnena då som matte, svenska, 

engelska (..) att man har disciplin då, samtidigt som du ska ha en lätt 
stämning, dä ä viktigt, å humor. 

 
Karin ville ha lugn och ro och elever som lyssnade, och Maria tyckte inte att man som 
lärare ska behöva bli arg, utan att det ska räcka med att titta ”argt” på eleven/eleverna.  
 
K Dä ska va en (..) trevlig stämning, att man kan prata mä eleverna föra 

ett samtal mä dom (..) å inte hålla på mä en massa sån här 
disciplinära saker. 

 
För Maria är det viktigt att eleverna uppfattade henne som en auktoritet i 
klassrummet.  
    
M Då känner jag mej trygg å lugn i min lärarroll, när ja känner att ja har 

dä. Samtidigt som jag  vill ju att dom ska våga prata mä en, å liksom 
ta kontakt om dä ä nånting å våga fråga både sociala å även 
ämnesrelaterade saker, va. 

 
Det är viktigt som lärare att inte glömma bort eller missa någon elev utan att försöka 
hinna med alla. 
 
S Vilket vi har svårt mä i dag, för att man hinner inte så förskräckligt 

mycke. Helst skulle ja vilja gå runt till varje elev å så prata en liten 
snutt mä dom om arbetet å hur dom har tänkt sej (..) Men sånt hinner 
man ju inte. Tyvärr.  

    
 
P Den grå massan (..) som oftast också är väldigt tysta (..) Dom gäller 

att inte glömma bort eller missa (..) för då tapp (..) man tappar dom 
(..) man (..) missar dom helt enkelt (..) 

*** 
P Har jag verkligen pratar mä alla i dag?  
 
 

4.1.8 Vilka möjligheter/svårigheter tycker du att det finns i ditt arbete som ledare i   
klassrummet? 
 
Möjligheter 
Lärarna ansåg att Lpo 94 gav dem enorma möjligheter, att dom som ledare genom den 
hade mycket ”fria tyglar”. Att det är upp till lärarna själva eller arbetslaget att komma 
med idéer till arbetssätt och arbetsområden.  
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M (Dom är ju enorma), dä ä ju dä som ä så härligt mä dä här yrket. (..) 
Jag upplever mej inte speciellt styrd (..) ändå, utav läroplan å så, den, 
den finns ju där men hur ja ska komma dit är ju, möjligheterna är 
enorma där hur ja vill lägga upp. Den friheten har man ju, dä känner 
ja ju på skolan (..) och även inom arbetslaget, där alla liksom 
uppmuntrar.  

 
Är man tillräckligt kreativ så har man som ledare i klassrummet stora möjligheter. 
  
T (..) Om ja ä tillräckligt ämneskunnig så kan ja ju faktiskt utgå från 

vad eleverna själva vill göra. (..) Å låta dom komma mä idéer å 
synpunkter å sen (..) sätter ja ihop (..) kriterier å idéer å sånt utifrån 
dä lite grann va, som ändå passar inom ämnets ramar. Dä kan man ju 
göra faktiskt (..)  

 
Lyckas man dessutom som ledare att få med sig både föräldrar och elever då har man 
alla förutsättningar att lyckas. 
 
L (..) Ja möjligheterna dom ä ju obegränsade (..) har jag bara 

föräldrarna mä mej, att vi strävar mot samma håll (..) kan ja (..) 
bygga (..) dä här självförtroendet, så att ja får dom här glada å pigga 
barnen va. Se hur dom växer å blommar ut, å törs (..) å är stolta över 
sitt eget arbete. 

 
 
Svårigheter  
Lärarna tycker att dom och skolan har pålagts mycket barnuppfostran och att den tar tid 
som skulle kunna användas till annat.  
 
P Dä ä ju dä att man har ju blivit mycke (..) uppfostrare (..) som idag 

har lastats över på skolan (..) som förr (..) Dom här enkla (..) 
reglerna, vett å etikett (..) dä kan dom inte i dag.  
  *** 

P En del föräldrar säger att: dä får ni lära er i skolan. Men sen tror ja 
givetvis att föräldrarna vill fostra sina ungar (..) eller sina barn (..) 
men att dom inte hinner.  

 
Det som begränsar lärarnas möjligheter är deras egen kreativitet och förmågan att 
”tända” eleverna, kan man inte det då kan det uppstå svårigheter. Tidsbristen och i viss 
mån elevgruppernas storlek påverkar också ledarens möjligheter i klassrummet. 
 
M Svårigheter (….) Det är ju gruppstorlekar, kan man ju känna å tid (..) 

Man, man, man brinner för vissa grejer men man känner att man har 
inte tiden att engagera sej, så man måste liksom dämpa dä man vet 
att dä där går inte ändå, jag hinner inte göra dä. 

 
Tidpunkten på dagen eller veckan kan i vissa ämnen medföra problem, därför att 
eleverna är hungriga eller trötta, även den fysiska miljön i skolan kan bidra till 
svårigheter. 
    
T Som den här skolan till exempel den är ju jobbig på ett sätt, i och mä 

att den inte är byggd för det undervisningssättet egentligen. Det är ju 
gamla typen av klassrum, inga grupprum å (..) sånt där utan dä ä ju 
dom här korridorerna å (..) så. 
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*** 
T Jaa. På så sätt hänger ju inte skolmiljön med läroplanen egentligen 

(..)   
 
 

4.1.9 Hur tror du att lärarens ledarstil kan påverkar den mentala 
klassrumsmiljön? 
 
Alla lärarna sade att lärarens ledarstil påverkar den mentala klassrumsmiljön, miljön kan 
påverkas både positivt och negativt, det beror på vilken stil man som ledare använder. 
 
L (..) Helt avgörande, helt avgörande. Är du som ledare glad, positiv å 

får ungarna å inse att man kan bara göra sitt bästa (..) i alla väder (..)  
Då får du, den här, då, då får du den här känslan hos ungarna, även 
om dom misslyckas (..) att: Näe, jag får, jag får liksom göra bättre 
ifrån mej nästa gång, nu vet ja vad ja behöver träna på va (..) 

   *** 
L Om du som auktori (..) om du som, istället som (..) ledare är negativ, 

skäller, gapar , skriker, slår näven i bordet för ofta (..) inte använder 
moroten, utan piskan (..) då får du barn därefter (..) för dom törs inte, 
dom vågar inte lita på sej själva, får inget självförtroende (..) dom 
kommer hit å tänker: Fy fasen, en da till mä henne.  

 
Lärarna menar att det är viktigt med tanken på elevernas arbetssituation, att man som 
ledare tänker på sitt humör, lärarens humör smittar lätt av sig på klassen. 
 
T Å, då tror ja man påverkar den mentala miljön väldigt mycke, för 

ibland känner man att man har gått en hel da liksom skruvat upp sig 
å då har man liksom haft ett väldigt (..) gällt röstläge hela tiden. Det 
tror jag påverkar, dä stressar upp elever också faktiskt.  

    
 
P Men är jag glad (..) då liksom är (..) å stämningen är god där inne så 

(..) så vågar dom mycke (..) dom tar mer (..) egna initiativ (..) gör 
dom (..) är jag på dåligt humör så tar dom inte lika mycke initiativ. 
Så, så märker ja´t 
Humöret är ju A och O (..) 

  
 

4.1.10 Hur har din ledarstil förändrats genom åren?  
 
Lena sade att hon hade förändrats totalt under dom 32 år som hon har arbetat som lärare. 
Från att ha varit mycket auktoritär och krävt total disciplin av klassen till i dag då den 
sociala miljön i klassrummet går före allting. Det viktigaste för henne i dag, det är att 
barnen är känner sig glada och trygga.   
 
L Så jag har ändrat mej totalt, för ida är ja inte (..) så här ska man ju 

inte säga för jag jobbar ju faktiskt som kunskapsförmedlare, å dä ska 
ju va dä högsta målet, men för mej ä inte dä, dä högsta målet längre 
(..) utan dä ä å skapa den här sociala biten, för då får jag så himla 
mycke gratis (..) 
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De övriga lärarna sade att dom inte trodde att de hade förändrats så mycket utan att dom 
fortfarande var ungefär som de var när de började. Däremot var alla överens om att dom 
hade blivit tryggare i sin roll som lärare genom åren.  
 
M Man har vart mä om en hel del å så många olika situationer så man 

vet (..) man har lite grann i bagaget om hur man gjorde förut, hur 
man kan göra nu å lite fallgropar å lite så där. 

 
Med åren vågar man släppa läroböckerna och bli lite mer kreativ i sin undervisning.  
 
T Men sen efter ett tag så känner man att dä börjar ge begränsningar 

((läroböckerna)) å då kan man släppa allt dä där alltså å börja köra. 
Jag menar, man tar läroplanens kriterier i ena näven å så tar man (dä 
vi ska läsa om i andra näven) å sen så syr man ihop dä (..) 

 
 

4.1.11 Hur kan man utveckla sitt ledarskap? 
 
Man måste vara självkritisk som lärare och utvärdera sig själv. Och sedan försöka 
anpassa sig eller undervisningen efter utvärderingen, så att det fungerar bättre.  
 
S Man går hem å sätter sej å funderar på hur har ja fixat det här i dag å 

(..) kan ja ändra mej nånting å göra annorlunda så dä blir bättre. Det 
är ju att utveckla och förändra (..) 

 
Även arbetslaget har till viss del betydelse, i det kan dom diskutera ledarskapet och ge 
varandra stöd och råd. Flera av lärarna efterlyste kurser i hur man förändrar sitt 
ledarskap, de saknade det, kurserna dom hade sett i ämnet riktade sig mer mot skolans 
ledning.  
 
M Ja kan inte ens minnas att jag såg nån sån kurs där man kan stärka sin 

ledarroll som lärare. Dä är mer inom specifika delar i vårat yrke som 
man kan utvecklas. 

 
Lärarna menade att det också var viktigt att känna av elevgruppen och som ledare 
anpassa sig efter vad för typ av ledarskap dom behöver.  
 
T För dä kan va helt olika (..) dä kan va en grupp elever som ä jätte (..) 

stökiga men som samtidigt är väldigt kreativa å påhittiga och som 
inte behöver nån push, de kan använda sin fantasi, men dom behöver 
istället nån ( som lugnar ner dom) så att säga å skapar förutsättningar 
va. 

   *** 
T Å så finns dä elever som ä (..) lugna å jätte tysta å jätte ordentliga 

men som inte (..) vågar komma fram mä nåra idéer, dom behöver 
nästan pushas på så de blir lite mer (rebelliska på nåt sätt va) liksom. 

 
Man utvecklar också sitt ledarskap genom att lyssna på barnen och våga prova nya 
undervisningsmetoder. 
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L Dä är nog väldigt viktigt också, att man vågar å testa olika metoder å 
undervisa, testa olika sätt å va (..) å ha ungarna som lite 
försökskaniner va. 

   *** 
L Nappa på deras förslag, när dom kommer å säger: Kan vi inte göra så 

här i stället?  
 
Sen sade lärarna att det här med att utveckla sitt ledarskap även har med personlighet att 
göra. 
 
L Du måste släppa fram dej själv (..) som person (..) å du som person 

har en viss ledarstil i dej va. 
   *** 
L Sen kan du ändra den, arbeta för att ändra dä du inte är nöjd mä, där 

du inte fungerar. Men försök aldrig någonsin, ikläda dej (..) en (..) 
roll som ledare eller som människa (..) Utan va naturlig (..) 

 
 

4.2 Resultatsammanfattning 
 
I det här stycket sammanfattar jag i stora drag resultatet från den empiriska studien.  
 
Ledarskapet innebär att man är tydlig och att det inte ska finnas något tvivel om vem 
som är ledare, att man visar förtroende för, och våga lita på sina medarbetare. Ledaren 
ska vara lyhörd och ett föredöme, kunna se möjligheter istället för hindren, ha förtroende 
för och från barnen och tydligt visa vilka mål som ska uppnås. Skapa en bra arbetsmiljö 
och se till att det finns respekt, hänsyn och demokrati i klassrummet. Ledaren ska vara en 
positiv förebild för eleverna och inte glömma bort humorn, samtidigt som han/hon ska 
ha auktoritet utan att för den skull bli auktoritär.  
 
Lärarna har blivit tryggare och mer kreativa i sin undervisning genom åren och vågar nu 
släppa läroböckerna. De tycker att Lpo 94 ger dem enorma möjligheter och att dom som 
lärare genom den har mycket ”fria tyglar”. Att det är upp till dom själva och arbetslaget 
att komma med idéer till arbetssätt och arbetsområden. Är man bara tillräckligt 
ämneskunnig så kan man utifrån läroplanen sätta ihop kriterier inom ämnets ramar. 
Lyckas man dessutom få med sig både elever och föräldrar då har man alla 
förutsättningar att lyckas nå målen. Elevgruppernas storlek, tidsbristen och i viss mån 
den fysiska skolmiljön kan upplevas som negativt. Lärarna tycker även att skolan har 
pålagts mycket barnuppfostran och att den tar tid, tid som skulle kunna användas till 
annat.   
 
För en god lärare är den sociala klassrumsmiljön en viktig bit, det måste skapas 
möjligheter i klassrummet och eleverna måste känna sig trygga för att kunna ta emot 
kunskap. Alla människor vill bli sedda och ha någon att kunna prata med och det är 
viktigt som en god pedagog att kunna ”se” på sina medarbetare, oavsett om det är vuxna 
eller barn, hur de mår. Ett gott ledarskap är också att hjälpa eleverna att få ungefär lika 
mycket utrymme i klassrummet att inte glömma bort eller missa någon utan att försöka 
hinna med alla. Läraren bör ge eleverna vissa ramar eftersom de inte har all kunskap, 
muntra upp försöka ”lura” på dom ointresserade kunskap genom att låta dom hitta egna 
vinklingar och vägar som gör kunskapsintaget roligare.  
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En god pedagog ska också utveckla sitt ledarskap, till exempel genom att lyssna på 
barnen och våga prova nya undervisningsmetoder. Även arbetslaget har betydelse, där 
kan lärarna diskutera ledarskapet och ge varandra stöd och råd. Läraren måste vara 
självkritisk och utvärdera sig själv och anpassa undervisningen efter utvärderingen.  
  
Alla lärare sade att ledarstilen påverkar den mentala klassrumsmiljön. Lena berättade att 
hon fått tryggare och gladare elever efter att ha ändra sin ledarstil. Från att ha varit 
mycket auktoritär och krävt total disciplin av klassen till i dag då den sociala miljön i 
klassrummet går före allting. Lärarna säger att det är viktigt att känna av elevgruppen 
och som ledare anpassa sig, efter vad för typ av ledarskap gruppen behöver.  
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5. Diskussion 
 
Detta har varit ett mycket intressant och lärorikt arbete, jag är mycket glad och tacksam 
över att jag har läst den litteratur som jag har och framför allt för att jag har fått 
förmånen att träffa och intervjua dessa fantastiska och kloka lärare. Dom har gett mig så 
mycket. 
 
I diskussionsavsnittet kommer jag att knyta samman resultatet från intervjuerna med 
litteraturgenomgången för att kunna jämföra dem med varandra och syftet. För 
strukturens skull och för att det ska bli lättläst kommer jag att behandla varje 
frågeställning för sig.  
 
 

• Vad anser lärarna på undersökningsskolan att lärarens ledarskap i 
klassrummet består av? 

 
Lärarna på skolan menar att ledarskapet innebär att man måste vara tydlig både i vilka 
mål som ska uppnås och i sitt ledarskap, det inte ska finnas något tvivel om vem som är 
ledare. Ledaren ska vara en positiv förebild för eleverna och inte glömma bort humorn, 
samtidigt som han/hon ska ha auktoritet utan att för den skull bli auktoritär.  
 
Om man jämför detta med forskningen som säger att läraren ska vara en förebild och att 
det i framgångsrika skolor är ordning i klasserna just för att lärarna är tydliga och kan 
sätta gränser utan att trycka ner och kränka elever. De är auktoriteter utan att vara 
auktoritära. Så ser man vilken likhet det är i resonemangen. Lärarna på skolan fortsätter 
med att säga att ledarskapet i klassrummet består av att skapa ett bra socialt klimat, där 
alla kan lita på och respekterar varandra. Ledaren ska även vara lyhörd och ett föredöme, 
ska kunna se möjligheter istället för hindren och ha förtroende både för och från barnen. 
 
Även detta stämmer överens med forskningen som säger att lärarens ledarskap ska 
fokuserar på ett arbetssätt som skapar ett positivt arbetsklimat i klassrummet så att 
uppställda mål kan uppnås i ömsesidig samverkan.  
 
 

• Hur beskriver lärarna på undersökningsskolan ett gott pedagogiskt 
ledarskap? 

 
För en god pedagog är den sociala klassrumsmiljön en viktig bit enligt lärarna, alla 
människor vill bli sedda och det är viktigt att kunna ”se” på sina medarbetare, oavsett 
om det är vuxna eller barn, hur de mår. Ett gott ledarskap är också att hjälpa eleverna att 
få ungefär lika mycket utrymme i klassrummet, att inte glömma bort eller missa någon 
utan att försöka hinna med alla.  
 
Enligt forskningen så förekommer det en konkurrens mellan lärare och elever om 
ledarskapet i den dolda läroplanen där eleverna har informellt ledarskap. En av lärarna 
på skolan sade att om man ska ha ett demokratiskt klassrum där inte någon elev tar 
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kommandot hela tiden så måste man som lärare ”markera”, annars blir det lätt så att 
”kungarna å drottningarna” ibland tar över lite för mycket. 
Den nya styrningen av skolan i och med Lpo94 betyder att man lokalt måste tolka de 
nationella målen och välja innehåll och arbetssätt. De lärare jag intervjuade menar att 
Lpo 94 ger dom som lärare och arbetslag enorma möjligheter när det gäller att planera 
och lägga upp arbetsområden och undervisning. Är läraren bara tillräckligt ämneskunnig 
så kan han/hon utifrån läroplanen och efter egna eller elevernas idéer sätta ihop kriterier 
inom ämnets ramar. Enligt Lpo 94 så ska eleverna ta mycket eget ansvar, men lärarna 
säger att man inte kan lägga för mycket ansvar på eleverna. Vissa saker måste man som 
ledare hjälpa dem med. Eleverna måste få hjälp med att styra upp sitt arbete och hitta 
samarbetspartners eller delas in i grupper. Eftersom eleverna inte har all kunskap bör de 
få vissa ramar som de kan arbeta inom och läraren kan försöka muntra upp och ”lura” på 
de ointresserade eleverna kunskaper genom att låta dom hitta egna vinklingar och vägar 
som gör kunskapsintaget roligare. Lyckas man som pedagog få med sig både elever och 
föräldrar mot ”målet” då har man alla förutsättningar att lyckas.  
Lärarna på skolan menade också att en god pedagog måste vara självkritisk och 
utvärdera sig själv och anpassa undervisningen efter utvärderingen. Detta stämmer med 
vad Jan Nilsson skrev; att den professionelle läraren beskrivs allt oftare som en 
reflekterande praktiker, som inte bara utför ett arbete i klassrummet utan också funderar 
över hur det utförs. 
 
Jag tycker att de intervjuade lärarnas beskrivning av ett gott pedagogiskt ledarskap 
innehåller alla de delar som forskarna menar alltid ska finnas, i det som de kallar 
ledarskapets kontext eller lärarprofessionalitet. 
 
 

• Hur påverkar, enligt lärarna på undersökningsskolan, lärarens ledarstil 
gruppen och den mentala klassrumsmiljön? 

 
Enligt lärarna på undersökningsskolan påverkar helt klart ledarstilen den mentala 
klassrumsmiljön. En lärare sade att barnen vågar ta mer egna initiativ om han som lärare 
är glad än när han är på sämre humör, han menar att humöret hos läraren är A och O. 
Lena berättade att hon fått tryggare och gladare elever efter att ha ändra sin ledarstil. 
Från att ha varit mycket auktoritär och krävt total disciplin av klassen till i dag då den 
sociala miljön i klassrummet går före allting. Hon säger att man får så mycket ”gratis” 
som lärare om barnen är trygga. Enligt forskningen är ledarskapet en av de viktigaste 
faktorerna som påverkar inlärning, arbetsklimat och grupprocesser i klassrummet. 
Ledarskapet är mycket avgörande och drivande. Det handlar om en vinst- eller nitlott för 
barnen när de får en ny lärare.  
Lärarna på skolan sade också att det är viktigt att som ledare känna av elevgruppen och 
anpassa sig, efter vad för typ av ledarskap gruppen behöver. Även detta stämmer med 
forskningen som säger att det situationsanpassade ledarskapet är det bästa. 
 
 
Jag inser mer och mer hur klokt de lärare jag har intervjuat resonerar jag tycker de är 
mycket professionella som lärare, ledare och pedagoger. Jag önskar att jag en dag kunde 
bli lika klok och duktig… 
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Jag ser stora likheter mellan vad forskningen säger och resultatet av min empiriska 
studie. Om det sammanträffandet beror på just de lärare jag har intervjuat, det kan man 
bara spekulera i. Som sagt att endast intervjua sex lärare innebär inte att man kan dra 
några generella slutsatser.  Däremot tror jag att det finns många professionella lärare ute 
i våra skolor. 
 
Men kom ihåg att teori inte är synonymt med sanning utan endast ett förslag till något 
som eventuellt skulle kunna vara sant. 60 
 
Arbetet med examensarbetet och dess resultat har gett mig mycket insikt i ämnen; 
Läraren - den pedagogiska ledaren.  
  
Det har inte varit några problem med att hitta litteratur, snarare tvärt om, jag har fått 
sortera bort, eller göra avgränsningar. Intervjuerna var heller inga problem att få i stånd, 
alla lärare jag har mött har varit tillmötesgående och positiva.  
Jag har fått svar på mitt syfte och mina frågeställningar, metoden fungerade bra och jag 
fick in mycket data att arbeta med.  En nackdel däremot som jag har märkt under arbetet 
är att frågorna flyter in i varandra, att det emellanåt har varit svårt att se tydliga gränser 
mellan frågorna i syftet. Jag har upplevt detta både när det gäller den empiriska studien 
och i litteratur studien, speciellt mellan frågorna; vad består ledarskap i klassrummet av 
och hur beskrivs ett gott pedagogiskt ledarskap. Det ena förutsätter nästan det andra, lite 
som Stensmos kontext. Kanske skulle jag ha ställt andra frågor… Men arbetet som lärare 
är nog så det finns inga skarpa gränser utan lärarens arbetsuppgifter flyter in i varandra 
och är beroende utav varandra, det är ett komplext yrke. 
 
Som vidare forskning i ämnet skulle man kunna följa upp lärarintervjuerna med en 
klassrumsstudie, för att se om de arbetar som de säger. Och efter studien försöka sortera 
in lärarna i ”fack” utefter deras ledarstilar, ungefär som i Stensmos61 bok, Ledarstilar i 
klassrummet eller som i Magnussons62 bok, Lärarkunskapens uttryck.  
 
 
Jag avslutar mitt Examensarbete med att citera Luther och han syn på läraryrket. 
 

 ”…arbete är stort, och det giver ringa anseende. Men i en stad har 
man större behov av en lärare än en präst. Borgmästare, furstar, 
adelsmän kunna vi undvara, men icke skolor, ty de behövas för att 
regera världen. Och om jag icke vore präst, så vet jag inte ämbetet på 
jorden, som jag hellre skulle vilja hava, än lärarens”.63 

 

                                                 
60 Starrin, B. (1991). Från upptäckt till presentation. 
61 Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. 
62 Magnusson, A. (1999). Lärarkunskapens uttryck. 
63 Luther (Aforismer om lärare och skola) enligt Hartman, Sven G. (1995). Lärares kunskap. Sid.139. 
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Bilaga 1 
 
Frågor vid Intervju  
 

• Under hur många år har du arbetat som lärare? 
• Vilken läroplan gällde under din lärarutbildning? 
• Vilka var de mest väsentliga dragen i den? 

 
• Vad innebär ledarskap för dig? 
• Vad innebär ett gott ledarskap? 
• Vad består lärarens ledarskap i klassrummet av?  

 
• Vad är viktigt för dig som lärare i klassrummet? 
• Vilka möjligheter/svårigheter tycker du att det finns i ditt 

arbete som ledare i klassrummet? 
• Hur tror du att lärarens ledarstil kan påverkar den mentala 

klassrumsmiljön? 
 

Till sist:  
• Hur har din ledarstil förändrats genom åren?  
• Hur kan man utveckla sitt ledarskap? 

 
 

  
 

 


