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1. Inledning

Det förekommer ständigt frågor i massmedia om var dagens samhälle egentligen
är på väg. Inom skolan i synnerlighet får man höra att eleverna brister i sin respekt
gentemot lärarna. I dagens skola riskerar lärarna sin egen hälsa då de försöker gå
emellan när elever bråkar med varandra. I tidningar får man läsa ”skräckartiklar”
som handlar om hur en elev jagade sin lärare med en sax.
Fanns dessa problem förr eller har det blivit värre?

Då jag själv har varit ute på mina praktikperioder tycker jag att man tydligt ser att
eleverna brister i respekt, inte bara mot lärarna utan även mot varandra. Varför är
det så? Kan det bero på att föräldrarna arbetar alldeles för mycket och inte riktigt
har tid med familjen? Att man istället försöker kompensera tidsbristen med att ge
barnen materiella saker eftersom man inte orkar eller har tid att umgås. En annan
synvinkel är att bristen på respekt inte alls är  hemmets ansvarsområde utan istället
skolans. Kan elevernas respektbrist bland annat bero på att lärarna har stagnerat i
sin ledarroll?

Jag förundras ofta över hur vissa lärare alltid kan hålla ett gott klassrumsklimat
ibland sina elever, oavsett vilken klass de har. Det förekommer inte att dessa
lärare skickar ut elever för att de har stört ordningen i klassrummet. Det finns ett
lugn och en trygghet i klassen som leder till ett härligt klassrumsklimat.
Detta i sin tur manar till en god inlärningsmiljö. Det verkar som dessa lärare
besitter ett ledarskap som är en naturlig del av dem själva.

Vad är hemligheten bakom detta ledarskap? Varför kan inte alla lärare besitta ett
sådant ledarskap?

Eftersom dessa två frågor ständigt funnits i bakhuvudet under hela min utbildning
föll sig valet av examinationsarbete ganska naturligt, att skriva om ledarskap och
samtidigt försöka ta reda på hemligheten bakom hur man blir en effektiv lärare.
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2. Syfte och problemformulering

Syftet med detta arbete är att empiriskt belysa vilka ledarskapsstilar en lärare
anammar i en given klassrumssituation. Vidare vill jag även ta reda på om det
finns olika strategier och modeller som kan vara till en lärares hjälp för att hålla
ordning och reda i klassrummet.

Mina frågeställningar är följande:

• Vad säger forskningen om ledarskap?
• Vad består ledarskap i klassrummet av?
• Hur kan en lärare stärka de positiva processerna i klassrummet?
• Använder sig läraren av egna metoder för att upprätthålla ett gott

          klassrumsklimat eller tar han/hon till sig den forskning som finns på
          området?
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3. Teoretisk bakgrund

3.1 Vad säger forskningen om ledarskap?

Då man först började att studera ledarskap var forskningen mer inriktad på att få
fram vilka egenskaper en ledare besitter, det vill säga vad en ledare är eller vem
som blir ledare. Denna forskning lyckades inte eftersom man inte kunde få fram
specifika egenskaper som en ledare skulle besitta. Efter mitten av 1950-talet lades
tonvikten på en ledares beteende istället. Man började nu att undersöka vad en
ledare gör eller när en ledare behövs (Gordon, 1988; Nilsson, 1993).

Enligt Gordon (1988) har forskning visat att en bra ledare är de som
tillfredsställer gruppmedlemmarnas behov samtidigt som de själva kan
tillfredsställa sina egna behov. Detta i sin tur kallas för ett ömsesidigt socialt
utbyte.

3.1.1 Olika ledarstilar

I alla grupper förekommer det alltid någon slags ledare. En sådan ledare ska bland
annat leda gruppens aktiviteter. Socialpsykologen, Kurt Lewin, bedrev
undersökningar om ledarskap i små grupper. Lewins resonemang om ledarskap
bygger på att gruppens klimat och normer är en direkt konsekvens av vilken stil
ledaren anammar (Svedberg, 1997).

Det förekommer även andra författare, (Stensmo, 1997; Svedberg, 1997 och
Nilsson 1993) som har skrivit om olika ledarstilar. Jag kommer nedan endast ta
upp några karakteristiska ledarstilar och beskriva dessa utifrån de fyra författarnas
syn ovan.

3.1.1.1. Stark (auktoritär) lärarkontroll

Läraren fattar själv alla beslut om verksamheten i klassrummet och eleverna lär sig
snabbt att någon annan har ansvaret. En sådan ledare frågar inte vad eleverna
tycker eller vill, kräver blid lydnad och drar sig inte för att hota enskilda elever,
samt bryr sig inte ett dugg om gruppens relationer till varandra. Den auktoritäre
ledaren är oftast inte omtyckt av eleverna men klassen kan trots detta arbeta bra,
då det främst gäller rutinuppgifter eller då grupperna är stora. Elevernas arbeten
måste dock hela tiden kontrolleras av ledaren.
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Enligt  Lewin (Svedberg, 1997) reagerar gruppen vanligen med att eleverna
ganska snart slutar att tänka själva. Arbetet i gruppen skulle dock avstanna om
ledaren av någon anledning skulle lämna gruppen.

3.1.1.2. Svag (låt gå) lärarkontroll

 Den svaga ledaren kan eller vill inte leda. Han/Hon kanske inte har det fulla
förtroendet som behövs eller finner det obehagligt att befatta sig med makt.
Denne ledare är rädd för att ”vara för mer” eller ”sätta sig på” eleverna
Läraren är därför passiv och överlåter åt eleverna att utforma mål och beslut.
Ledaren tar inte tag i konflikter och gör inget åt negativa beteenden. Till skillnad
från den auktoritära ledarrollen lägger denna allt ansvar på eleverna. Detta i sin tur
leder till att de får för mycket makt. Eleverna tvingas till att själva sätta gränser för
att känna sig trygga och säkra. En klass med en svag lärarkontroll reagerar ofta
aggressivt. Det är vanligt förekommande med mobbning och syndabockar. Inom
klassen finns det ofta flera olösta konflikter och sammanhållningen i klassen är låg.
Detta beror troligen på bristen på engagemang hos läraren och osäkerheten hos
eleverna som detta leder till.

3.1.1.3. Delad (demokratisk) lärarkontroll

Läraren och eleverna arbetar gemensamt fram till vilka former och gränser
verksamheten i klassrummet ska ha. Dessa ledare strävar efter delaktighet och
ansvar, anstränger sig för att få ett bra klimat i klassen, är öppen för förslag och
synpunkter och uppmuntrar jämlikhet i klassen. Ledaren är ofta omtyckt och
klassandan är för det mesta god. Om läraren inte skulle vara närvarande arbetar
klassen fortfarande bra till skillnad från den auktoritära ledarens klass. En klass
med delad lärarkontroll är nästan aldrig aggressiv och mobbningstendenser
förekommer sällan.

Nilsson (1993) menar att de undersökningar som görs angående ledarskap ibland
tenderar att dra alltför snabba slutsatser. Detta sker då man kopplar samman
ledarstilar med personliga egenskaper, exempelvis då en ledare praktiserar en ”låt
gå ledarstil” är han/hon också en ”låt gå ledare”. Vidare skriver han att man i
verkligheten aldrig möter renodlade ledarstilar. En ledare visar oftast en blandning
av alla tre stilarna. Den aktuella situationen i klassrummet avgör vilken ledarstil
som passar bäst vid just det tillfället.
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3.1.2. Vad innefattar ledarskapet?

Då man talar om ledarskap i klassrummet i internationell litteratur säger man
”Classroom management” eller CM. CM handlar först och främst om vad läraren
ska göra för att förebygga eller åtgärda beteenden hos elever som stör eller
avbryter undervisningen.

Lärarens ledaruppgifter i klassrummet delas in i fem olika kategorier (Stensmo,
1997). Var och en av dessa är mer eller mindre knuten till de övriga delarna.

Figur 1. En lärares ledaruppgifter. (Stensmo, 1997, sid. 15)

3.1.2.1. Planering

Enligt Stensmo (1997) utgör planeringen en central del i en lärares ledaruppgifter
och det är den delen som håller samman de övriga momenten.
Planeringen är inte något som enbart sker precis innan läraren och eleverna möts i
klassrummet utan den sker även under mötet med eleverna samt efter att mötet är
avslutat. Lärares planering beror undermedvetet eller medvetet på olika
ramfaktorer enligt Stensmo (1997). Dessa faktorer utgörs av inre och yttre ramar.
De inre ramfaktorerna innefattar exempelvis budget, tid, personer och rum och de
yttre ramfaktorerna omfattar bland annat klasstorlek, lokala timplaner och hur
resurser för elever med särskilda behov ska fördelas.
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3.1.2.2. Kontroll

Kontroll härstammar från latinets contre-role och kan översättas med
övervakning, granskning, motgranskning eller makt.
Enligt Stensmo (1997) är  kontroll en process där läraren försäkrar sig om att
elevernas beteende i klassrummet stämmer väl överens med de mål, förväntningar
eller planer som föräldrarna, eleverna själva och skolan har för arbetet i
klassrummet.

I klassrummet har läraren en tilldelad formell auktoritet och detta understryks i
Lpo 94 genom att varje avsnitt i läroplanen poängterar vad läraren skall…
Auktoritetsutövningen kan vara stark då läraren själv fattar alla beslut, eller svag då
denne överlåter besluten som ska fattas åt eleverna. Den kan också vara delad,
besluten fattas i samråd med eleverna (Stensmo, 1997). Lärarens
auktoritetsutövning kan jämföras med olika ledarstilar som det tidigare i arbetet
står skrivet om.

3.1.2.2.1 Disciplin

Ordet disciplin kan tolkas på olika sätt beroende på vilken person man talar med.
Vissa anser att det är att ”låta piskan vina” över eleverna och för andra innebär det
att ge eleverna råd. Sören Kirkegaard beskriver hur man inte ska använda sig av
sin maktposition som ledare. Han skriver:

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska, utan
tjäna.
(Citerad i Svedberg (1997) sid. 191.)

Det är viktigt att läraren själv reflekterar över hur han/hon förhåller sig till
disciplinen i klassrummet. Enligt Stensmos (1997) tankegångar om disciplin
innefattas ordning, reda och gott uppförande. De flesta lärare anser att dåligt
uppförande innebär handlingar som stör, trotsar, sårar eller kränker andras
rättigheter (Charles, 1984). I klassrummet kan disciplinen antingen upprätthållas
med yttre medel som belöningar eller med inre medel som elevernas införlivade
kontroll.

C. M. Charles skriver i sin bok ”Ordning och reda i klassrummet” som utgavs
1984 att god disciplin framför allt kännetecknas av följande tre påståenden. Det
första innebär att eleverna sköter sitt arbete, det andra av att de tar ansvar och det
tredje av att de skapar och upprätthåller goda relationer till andra människor.
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Dessa påståenden stämmer väl överens med Stensmos (1997) tankar om vad
kontroll innefattar.
Charles (1984) beskriver olika disciplinmodeller som har tagits fram av olika
forskare. En av dessa, Kouninmodellen, kommer jag att presentera närmare i
avsnittet om hur man stärker de positiva processerna i klassrummet längre fram i
arbetet.

3.1.2.3. Motivation

Ordet motivation kommer ur latinets movere som betyder att röra sig. Motivation
orsakar aktivitet hos individen och är det som håller denna aktivitet vid liv och
samtidigt det som ger den mål och mening (Imsen, 1992). De flesta av oss är inte
tillräckligt motiverade för att studera på egen hand utan vi behöver sporras,
vägledas, entusiasmeras, vi behöver feedback. Först då ökar sannolikheten för att
man ska lyckas i skolan (Charles, 1984).

Ordet motivation används ofta i negativa sammanhang som exempelvis när man
talar om en klass med bråkiga och okoncentrerade elever som är upptagna av allt
annat än det som de ska arbeta med. Då brukar man säga att dessa elever har brist
på motivation. Det förekommer även andra sammanhang där ordet har positivare
innebörd. Den uthålliga eleven som aldrig ger upp och nyfikenheten på allt som är
nytt hos vissa elever är exempel på motivation med positiv innebörd (Imsen,
1992).

Forskare som Maslow (1954) och Murray (1938) gör skillnad på inre och yttre
motivation (Stensmo, 1997).

3.1.2.3.1. Inre motivation

Den inre motivationen grundar sig på att målen finns inom människan i form av
känslor som ska följas och olika behov som ska tillfredställas. Abraham Maslow
presenterade på 1950-talet sin kända behovshierarki (Imsen, 1992).

Längst ner på första nivån befinner sig de grundläggande behov som är
nödvändiga för att upprätthålla livet, nämligen de fysiologiska. Dessa behov som
bland annat innefattar törst och hunger måste tillfredställas innan exempelvis
motivationen kan ta vid. Då de fysiologiska behoven är säkrade klättrar man uppåt
i hierarkin till den andra nivån där man finner trygghetsbehoven. Det är på denna
nivå som man finner behov som säkerhet, stabilitet, behov av att inte känna ångest
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men även behov av struktur, ordning och gränser. På den tredje nivån befinner sig
behovet av kärlek och social anknytning.

Maslow menar att då de två lägre nivåerna är någorlunda tillfredsställda skapas
detta tredje behov eftersom människan i grunden är en social varelse (Imsen,
1992). Den fjärde och näst sista nivån utgörs av behovet av erkännande och
respekt. Detta behov består av två viktiga moment varav det ena är önskan att
duga till något och det andra är att känna att man självständigt kan utföra en
uppgift. I hierarkins topp befinner sig den femte och sista nivån som innefattar
behovet av självförverkligande. Trots att de övriga nivåerna till största del är
tillfredsställda kan det kännas som att något saknas. Det är på denna nivå vi ska
utnyttja våra förmågor fullt ut och göra något vi känner att vi passar för. Först då
förverkligar vi oss själva.

Maslow delar in alla dessa behov i två huvudgrupper, där den ena delen utgör
bristbehoven och den andra växtbehoven (Stensmo, 1997). Bristbehoven grundar
sig på människans livsnödvändiga behov som finns längst ner i hierarkin. Högre
upp befinner sig de behov som är nödvändiga för att upprätthålla tillvaron för
varje individ. Dessa kallas för växtbehov och exempel på sådana är behovet att få
göra saker och ting, utforska, känna sig nyttig för andra och att samtidigt bli
accepterad av andra individer.

3.1.2.3.2. Yttre motivation

Till skillnad från den inre motivationen innebär den yttre motivationen att målen
finns i den omgivande miljön. Stensmo (1997) beskriver hur olika typer av
belöningar och bestraffningar verkar som motivation i mänskligt beteende. Då
man ger belöningar som pengar, leksaker, högt betyg eller ett positivt omdöme
ökar sannolikheten för ett visst beteende. Ett exempel på belöning i klassrummet
är då läraren säger till eleven att räkna fem matematikuppgifter till innan han/hon får
ta rast. Det används även bestraffning som till skillnad från belöning minskar
sannolikheten för ett visst beteende. Straff inom skolans värld kan vara
kvarsittning eller att skickas till rektorn då man brutit mot skolans regler eller
bråkat.
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3.1.2.4. Gruppering

Hela vårt liv är fyllda av olika grupper. Allt från när vi är små och börjar gå på dagis
tills vi är vuxna och arbetar. Det är oerhört viktigt för en bra ledare att besitta
kunskap om gruppdynamik och grupprocesser. Inom skolans värld förekommer
det ofta olika grupperingar.

De tre elevgrupperingar som Stensmo (1997) främst har inriktat sig på är:

• Helklassgruppering
• Nivågruppering
• Grupparbete

Helklassgruppering är kanske den vanligaste undervisningsformen i skolan.
Läraren undervisar hela klassen samtidigt.

Nivågruppering medverkar till att grupperna görs mer homogena. De delas in så att
elever med likartad prestationsförmåga och läshastighet får vara tillsammans.

Grupparbete är en av de bästa formerna då man ska lösa problem i mindre
grupper eftersom det är lättare att föra diskussioner och problemlösning.
Förståelsen för uppgiften ökar och eleverna lär sig samtidigt att samarbeta.

Det förekommer även andra indelningar av grupper där Nilsson (1993) står för
ytterligare en. Han skiljer på:

• Primärgrupper
• Sekundärgrupper
• Formella grupper
• Informella grupper.

Primärgrupper är varaktiga grupper som karakteriseras av en samvaro där var och
en utvecklar personliga band till varandra. Familjen och de närmaste vännerna är
typiska exempel på personer som utgör en sådan grupp.

Sekundärgrupper utvecklar inte lika stark samvaro mellan gruppmedlemmarna
som i de primära grupperna. En förening kan ges som exempel på denna grupp.

Formella grupper styrs av mål, regler och har ett bestämt uttalat syfte. Det finns
en eller flera ledare och dessa grupper är ofta sammansatta av någon utomstående.
Ett utmärkt exempel på en formell grupp är en skolklass.
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Informell grupper kännetecknas mer av relationsbehov och är inte så målinriktade
som de formella grupperna. Dessa grupper är mer spontant bildade och rollerna
bestäms inte av givna regler och föreskrifter. Ledarskapet i informella grupper är
ofta varierande och kan skifta från dag till dag. Kamratkretsen stämmer bra in på
en informell grupp.

3.1.2.5. Individualisering

I en vanlig skolklass förekommer det oerhörda skillnader mellan elevernas
färdigheter, deras förutsättningar och kunskaper för lärande.

Läroplanen skriver att läraren ska planera och genomföra sin undervisning i
klassrummet så att den är:

… anpassad till varje enskilds elevs behov, förutsättningar, erfarenheter
och tänkande samt att läraren skall organisera arbetet så att eleven
utvecklas efter sina egna förutsättningar.
(Citerad i Lpo 94, sid. 19.)

För att läraren ska kunna följa läroplanen innebär en individualiserad undervisning
att läraren måste variera undervisningens innehåll, form och elevens studiesätt.
Läraren måste även variera den tid som en elev behöver för att klara av en
särskild uppgift .

3.2. Förslag till att stärka de positiva processerna i
klassrummet

Lärarens ledarskap spelar en betydande roll för att skapa en trygg och harmonisk
inlärningsmiljö för eleverna i klassrummet. Det finns även andra aspekter som är
minst lika viktiga. En av dessa är om läraren anammar särskilda strategier för att
åstadkomma en bra inlärningsmiljö i klassen. Ytterligare en aspekt kan vara om
läraren använder sig av någon disciplinmodell för att hålla klassen i ordning.
Nedan kommer jag att ta upp olika strategier till att stärka klassrumsdynamiken
som bland annat författarna Granström (1992, sid. 10ff) och Charles (1984)
beskriver.
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3.2.1. Klassrumsstrategier

1. Lärarens kateder. Genom att läraren står bakom sin bänk eller kateder
markerar denne tydligt vem som är ledaren. Förr stod katedern ofta på en
upphöjd golvyta, vilket lättare gav läraren uppsikt över det som hände i
klassrummet samtidigt som det stärkte ledarens roll.

2. Bänkarnas placering. Då bänkarna ställs i raka rader medför detta att
eleverna sitter vända framåt och på så sätt minskar kontakten mellan dem.
Denna placering försvårar elevernas förmåga att kommunicera med varandra
och möjligheten till att bilda spontana grupper minskar.

3. Patrullering. Läraren vandrar runt bland bänkraderna då eleverna arbetar med
egna uppgifter. Detta dämpar ofta de behov som elever har, nämligen att delge
någon annan person sina tankar men även att testa sin sociala kompetens och
sitt värde i gruppen. Läraren kan samtidigt lättare hjälpa enskilda elever.

4. Begära ordet. Då en klass består av flera individer  måste man på något sätt
göra sig hörd. Detta sker genom att man begär ordet och det sker i
klassrummet genom att man räcker upp handen. Tyvärr får inte alla elever som
räcker upp handen alltid säga det de har på hjärtat utan det är läraren som
bestämmer vem som har ordet och när.

5. En i taget. Detta är ett sätt att förhindra spontant prat i klassrummet. I
klassrummet ska man hålla på regeln att när någon talar ska de andra vara tysta.
Den som talar ska få möjlighet att framföra sina synpunkter utan att bli
avbruten av någon annan.

6. Styrda arbetsuppgifter. Genom att läraren bestämmer innehållet och därefter
beordrar eleverna att göra detta kan man säga att läraren beställer vissa
bestämda beteenden och produkter av eleverna. Sådana beställningar kan vara
att lösa vissa uppgifter i en bok eller att sitta tysta och lyssna.

7. Välplanerade lektioner. Planeringen är det nav som binder samman de
övriga delarna i en lärares ledarskap (Stensmo, 1997). Genom att läraren
planerar undervisningen kan denne till viss del kontrollera händelserna i
klassrummet. Detta medför att läraren i huvudsak är aktivitetsinriktad, vilket
innebär att de i första hand vill se till att eleverna har något att arbeta med
under lektionerna. I och med att läraren är mer aktivitetsinriktad medför detta
att färdighets- och kunskapsmålen inte i första hand prioriteras.
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Det finns ytterligare strategier som man kan tillämpa för att lärare ska kunna utföra
ett bra ledarskap. Det förekommer åtskilliga disciplinmodeller som var och en
beskriver hur man kan gå tillväga för att behålla kontrollen i klassrummet. En av
dessa modeller har fått namnet Kouninmodellen efter den pedagogiska
psykologiprofessorn, Jacob Kounin (Charles, 1984, sid 65ff) och det är denna
modell som jag kommer att gå in på mer i detalj nedan.

3.2.2. Kouninmodellen

Dr Jacob Kounin föddes i Cleveland Ohio år 1912. Han doktorerade vid Iowa
StateUniversity 1939 och utnämndes till docent vid Wayne State University 1946,
där han arbetade som professor i pedagogisk psykologi. Han är mest känd för
sin bok ”Discipline and Group Management in the Classroom” som bygger på två
decenniers forskning på bland annat gruppledning.

Detta är en disciplinmodell där lärares färdigheter som gruppledare betonas.
Kounin trycker på att det är viktigt att hela tiden vara uppmärksam på vad som
händer över allt och när som helst i klassrummet.

Han tar upp sex olika tankar om hur en lärare kan utföra ledarskap i klassrummet.

1. Krusningseffekt. Då en lärare korrigerar en elevs olämpliga uppförande
påverkar det även de övriga elevernas beteende i klassrummet. Effekten
sprider sig som krusningar på vattnet från den elev som fick tillsägelsen till de
andra. Då Kounin undersökte denna effekt kunde han så småningom dra
slutsatsen att krusningseffekten har stor betydelse på låg- och mellanstadiet för
att för det mesta försvagas på högstadiet och i gymnasiet.

2. Ögon i nacken eller whititness. Detta begrepp innebär att läraren är
medveten om eller gör sken av att veta vad som händer i varje vrå i
klassrummet i varje ögonblick. Detta fungerar enbart om eleverna är
övertygade om att läraren verkligen vet vad som pågår. Läraren kan ofta
förstärka detta genom att välja ut rätt elev att tillrättavisa om det skulle
behövas.

3. Överlappning. I detta fall syftar man till att läraren har förmåga att göra två
saker samtidigt. Ett exempel som belyser detta är när läraren arbetar med en
mindre grupp och samtidigt ser att vissa elever göra något annat än det de ska
syssla med. Besitter läraren överlappningsegenskapen ser denne till att den
mindre gruppen fortsätter sitt arbete samtidigt som han/hon tillrättavisar den
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övriga eleverna. Därefter fortsätter läraren undervisningen i den lilla gruppen
men håller också ett vakande öga på de andra eleverna.

4. Tempo. Genom lärarens förmåga att smidigt kunna gå från ett ämne till ett
annat bibehålls elevernas koncentration på uppgiften. Om han/hon inte lyckas
vid övergångarna mellan ämnena kan antingen ryckigheter eller tempoförluster
uppstå. Detta leder i sin tur till försämrad disciplin från elevernas sida. Ett
exempel på ryckighet kan vara när läraren ”tappar tråden”. Detta beteende
beskrivs av Kounin som att man inte avslutar en aktivitet på rätt sätt utan låter
den bli hängande i luften och samtidigt påbörjar en ny aktivitet för att senare
återgå till den första aktiviteten. Exempel på tempoförluster är dröjsmål och den
tid som går mellan olika aktiviteter.

5. Gruppkoncentration. Innebär förmågan att få alla elever i att koncentrera sig
på samma sak vilket leder till effektivitet i klassrummet. Eleverna bör göras
delaktiga i lektionens innehåll vilket ökar sannolikheten för bättre inlärning.

6. Undervika övermättnad. Med detta menas att man tröttnat på något eller att
det ”står en upp i halsen”. Då eleverna upptäcker att lektionernas innehåll
upprepas kan det innebära att eleverna blir mindre engagerade i det de gör och
detta i sin tur kan leda till att de slarvar med uppgiften och att den blir fel.
Eleverna behöver känna att de gör framsteg och att de får utmanade och
omväxlande uppgifter för att effektiviteten ska höjas.

3.3. En bra lärare/ledare enligt forskningen

Det har gjorts flertalet undersökningar i bland annat USA och Storbritannien, om
hur en bra och framgångsrik ledare bör vara. Dessa undersökningar har i stort
blivit resultatlösa eftersom man inte har funnit speciella egenskaper eller gener
som enbart finns hos effektiva ledare. Trots att man inte funnit speciella
egenskaper som en ledare besitter anser många att en lärare ska vara perfekt och
kompetent på alla områden.

En lärare ska kunna allt, klara av alla sorters barn, vara den perfekta pedagogen,
föräldern, kuratorn, psykologen, kompisen. Hon ska vara rättvis och behandla alla
barn lika. Hon ska kunna lösa alla barns konflikter på ett perfekt sätt.
Lärartidningen/ Svensk skoltidning 8/1985. Citerad i Ellmin (1985) sid. 30.
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Då man frågar elever hur en bra och framgångsrik lärare ska vara betonar de mer
den sociala kompetensen i större utsträckning än de gedigna ämneskunskaperna
(Svedberg, 1997).

Fontana (1984, sid. 138ff) tar upp olika egenskaper som en lärare bör besitta.

1. Rättvis. Eleverna har klart för sig vad som förväntas av dem samt vilket
beteende som är acceptabelt respektive oacceptabelt i klassrummet. Den
rättvisa läraren är en person som bryr sig om eleverna, respekterar dem och
ser till att alla får samma möjligheter till hjälp och stöd i undervisningen.

2. Humor. En lärare med humor är en person som eleverna kan skratta
tillsammans med och som även kan skämta tillbaka med sina elever.

Det lättar ofta upp klassrumsklimatet och minskar även de hinder som ibland
kan uppstå mellan elever och lärare. Läraren ses som en jämlike istället för en
varelse från en annan planet. Om man som lärare tar hjälp av humor finner man
ständigt nya infallsvinklar och olika betraktelsesätt av tidigare definitioner och
frågeställningar (Brännlund, 1991). Det oerhört viktigt att göra skillnad på ironi
och skämt! En ironisk lärare är ofta inte omtyckt.

3. Vara sig själv, ha självkontroll och tålamod. Ytterligare en fördel med att
kunna skratta med eleverna är att läraren visar att denne kan vara sig själv och
avslappnad ihop med klassen. Eftersom man kan vara sig själv tillsammans
med klassen har man oftast en god självkontroll och blir sällan arg då han/hon
stöter på olika hinder. Detta i sin tur leder till att man som lärare har tålamod
och det prövas då exempelvis vissa elever har inlärningssvårigheter.

4. Förklaring av saker och ha god tid för eleverna. Då läraren har tålamod
kan denne lättare möta upp eleverna på deras egen nivå och förklara så att de
förstår. Dessa lärare frågar mer än de ger färdiga svar och stimulerar därmed
elevernas nyfikenhet till att lära sig nya saker (Brännlund, 1991). Genom att
läraren hjälper eleverna att söka ny kunskap och även med förmågan att kunna
ta den till sig, känner eleverna att de är betydelsefulla för läraren och ett
positivt relationsband skapas dem emellan. Detta i sin tur leder till att läraren
bibehåller klassrumskontrollen.

5. Investering i en bra klassrumskontroll. Genom att läraren besitter en bra
klassrumskontroll skapas ett bra inlärningsmiljö för eleverna i klassrummet.
Både elever och lärare får känna på de fördelar som detta medför.
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Författare som Gordon (1988) och Nilsson (1993) tar båda upp aktivt lyssnade
som en viktig del i lärare- och elevrelationen. En bra ledare är en lärare som får
sina elever att aktivt delta i inlärningsprocessen genom att eleverna ges den
möjligheten att vid flera tillfällen prata om sitt ämne.

I den större delen av all undervisning tar läraren alldeles för stort utrymme i den
aktiva processen genom att han/hon föreläser, berättar och förklarar. Detta leder
till att eleven får en alltför passiv roll.

En lärare har goda förutsättningar att bli en bra ledare genom att han/hon
intresserar sig för ledarskap, läser om det, prövar på och reflekterar över det
han/hon har gjort. Forskningen säger att man aldrig kan bli en färdig ledare men
man ständigt kan utvecklas och bli bättre (Nilsson, 1993).
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4. Metod

Då jag främst är intresserad av hur lärare hanterar sitt ledarskap i klassrummet för
att hålla ordning på eleverna och därmed skapa en positiv inlärningsmiljö och även
om de använder sig av olika strategier för att uppnå detta, föll det sig naturligt att
genomföra klassrumsobservationer. Observationerna tillsammans med
efterföljande intervjuer skulle ge mig en ganska bra bild om hur olika lärare
använder sig av sitt ledarskap för att upprätthålla klassrumskontrollen.

4.1. Val av metod

Jag har valt att använda mig av ett etnografiskt arbetssätt. Metoden kallas ibland
även för fältstudie och grundar sig på att forskaren under en längre tid vistas i den
miljö som ska undersökas. Datainsamlingen i en etnografisk studie består av
direkta observationer, informella (samtal) intervjuer, formella (djupintervjuer)
intervjuer samt insamling av saker (artefakter) och skilda dokument av och om
fältet och dess aktörer (Kullberg, 1996).

Fördelen med detta arbetssätt är att man lättare kan dra paralleller mellan
observation och intervju. Genom observationerna kan man se hur läraren
anammar olika ledarroller vid olika situationer i klassrummet, samtidigt som man
kan observera de strategier som han/hon använder sig av. Vid intervjuerna kan
man få reda på om läraren uppfattar klassrumssituationerna på samma sätt eller om
läraren upplevt att han/hon gjort på ett annorlunda sätt. Ytterligare en fördel med
denna metod är att man lättare kan konstatera att det som sägs i intervjun är
uppriktigt och ärligt sagt från lärarens sida och inte vad de tror att jag vill höra.

4.2. Utformning av metod

4.2.1. Observationer

Anledningen till att jag ville genomföra studier i klassrumsmiljön där både elever
och lärare är närvarande är att jag med mina egna ögon ville studera vilka
ledarroller en lärare anammar vid olika situationer samt vilka strategier denne
använder sig av för att bibehålla lugnet. Jag ville även ”känna av
klassrumsklimatet” innan jag gör mina intervjuer. Jag ville med andra ord ta reda
om klassrumsmiljön underlättade för bra studier eller inte.
Eftersom etnografisk forskning i klassrummet bland annat kräver engagemang,
aktivt lyssnande, intensiv observation och ett strategiskt analyserande av mig själv
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återupprättade jag en observationslista som enligt Kullberg (1996) kan vara till stor
hjälp.

Det jag särskilt ville studera var:

1. Hur klassrummet är organiserat (lärarens kateder, elevernas 
   placering).

2. I vilken undervisningsform lektionen sker.
3. Hur läraren behandlar elever som kommer för sent till lektionen.
4. Hur läraren inleder lektionen.
5. Om eleverna sköter sitt arbete och om de ges möjlighet till eget 

   ansvar.
6. Tempot i undervisningen.
7. Lärarens patrullering i klassrummet.
8. Överlappning/ Ögon i nacken.
9. Om eleverna räcker upp handen då de vill något eller om de pratar 

   rakt ut.
10.  Straff och belöning.
11.  Vilka ledarstilar läraren anammar under lektionen. Kroppsspråk 

    och  gester.
12.  Klassrumsstämningen. Stämningen mellan lärare och elev.
13.  Hur läraren avslutar lektionen.
14.  Lektionsplaneringen.

Dessa punkter som jag ska observera behandlas i den teoretiska delen i mitt
arbete.

Jag var med och observerade samma lärare under två lektioner. Dessa
genomfördes i de klassrum som läraren hade den dåvarande lektionen i. Jag förde
anteckningar efter de mallar som jag hade upprättat. Observationerna
genomfördes innan jag intervjuade de berörda lärarna. Dessa undersökningar
genomfördes under två veckors tid.
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4.2.2. Intervjuer

Efter mina observationer skulle jag genomföra intervjuer med lärarna. Dessa
intervjuer skulle till en början grunda sig på de observationer jag tagit del av
tidigare i klassrummet för att senare bottna i de tänkbara scenarion av fall som jag
har skapat (Bilaga 1).

De inledande frågorna var följande:
1.  Vad innebär ordning och reda i klassen för dig?
2.  Vad innebär ledarskap för dig?
3. Vilka egenskaper anser du en lärare ska besitta för att anses vara en 
    effektiv och bra ledare?

Anledningen till att jag vill ställa dessa frågor innan jag går vidare in på fallen är att
få lärarens syn på vad ordning i klassrummet innebär. Jag vill samtidigt få reda på
om han/hon tillämpar några strategier för att bibehålla kontrollen i klassrummet.
Ytterligare ett syfte med att jag ställer dessa frågor är att jag vill ta reda på hur
läraren ser på ledarskap och vilka egenskaper han/hon anser att en bra lärare bör
besitta.

Intervjuerna genomfördes på lugna platser som läraren själv fick välja och det var
endast intervjuaren och den berörda läraren närvarande. Då jag ville förhindra att
läraren skulle få tid att tänka över mina intervjufrågor delgav jag honom/henne inte
dessa före intervjun.

4.2.3. Fallen

De fall som jag valt ut har jag själv träffat på under mina praktikperioder och
därför ansåg jag att det både var intressant och relevant att knyta samman detta i
mitt arbete. Fallen är dock lite omarbetade för att underlätta lärarnas bedömning
om dessa. Ytterligare en anledning är att liknande fall är relativt vanligt
förekommande på de flesta skolor.

Dessa fall (Bilaga 1) diskuterades i samband med intervjuerna efter det att de
berörda lärarna hade svarat på de inledande frågorna. Samtliga lärare fick läsa
igenom de inledande frågorna och fallen innan bandspelaren sattes på. Lärarna
kommenterade ett fall i taget. Mellan varje fall stängde jag av bandspelaren. Jag
ville att lärarna skulle få en möjlighet att kunna koncentrera sig på ett fall i taget och
i pausen skulle de få chansen att läsa igenom fallet igen.
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4.3. Databearbetningen

Under observationerna använde jag mig endast av anteckningar. Då intervjuerna
tog vid valde jag att spela in dessa på kassettband. Anledningen till att jag valde
att spela in intervjuerna var att jag kunde gå tillbaka och lyssna på det som sades
och utvärdera det åtskilliga gånger. Det som jag från början hade tagit till mig i
intervjuerna kunde visa sig att inte alls stämma överens med det som verkligen
sades. Man fick även en möjlighet att ”läsa mellan raderna” under intervjun som
gavs. Jag valde därefter att skriva ut hela intervjuerna. Tillsammans med
kassettbanden och utskriften av intervjuerna kunde jag lättare tolka det lärarna
kommenterade.

4.4. Urval

Jag har valt att observera och intervjua enbart högstadielärare på olika skolor inom
Linköping. En av anledningarna till att jag valt detta är att de fallscenarion som jag
tidigare har beskrivit har uppträtt på just högstadiet. Ytterligare en faktor som jag
har tagit hänsyn till är att eleverna på högstadiet inträder eller har redan inträtt i
puberteten, de är ofta skoltrötta och har samtidigt ofta ett behov av att höras och
märkas.

Till mina observationer och intervjuer behövde jag fyra olika lärare. Av dessa ville
jag ha två av vardera kön och av varierade år av undervisning bakom sig. Det
spelade ingen roll vilket ämne den berörda läraren undervisar i eftersom det jag
skriver om inte är ämnesrelaterat. Jag är säker på att man som lärare ska vara
kompetent på ledarskapets område oavsett vilket ämne man undervisar i.
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4.5. Presentation av lärare

Nedan följer en presentation av de lärare som jag har valt till mina observationer
och intervjuer. Jag har låtit de lärare som deltagit i min undersökning att vara
anonyma eftersom jag vill förhindra att de ska känna sig utpekade eller på annat
sätt känna obehag inför mina studier.

Namn: Anna
Kön: kvinna
Lärarexamen: sommaren 1999
Anställd på skolan sedan: hösten 1999
Ämnen: matematik och slöjd

Namn: Berit
Kön: kvinna
Lärarexamen: 1983
Anställd på skolan sedan: 1996
Ämnen: matematik, fysik och kemi

Namn: Clas
Kön: man
Lärarexamen: sommaren 1999
Anställd på skolan sedan: hösten 1999
Ämnen: matematik och slöjd

Namn: David
Kön: man
Lärarexamen: 1985 men arbetat som lärare sedan 1977
Anställd på skolan sedan: hösten 1999
Ämnen: matematik, NO och specialundervisning
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4.6. Presentation av skolor

De skolor jag beslutade mig för att besöka ligger i Linköping. På den ena skolan
gjorde jag min slutpraktik och den är en högstadieskola (år 7-9). Detta är en
relativt populär skola med många engagerade lärare och bra skolledare. De flesta
elever är motiverade till att lära men det förekommer även skoltrötta elever som på
vilken annan skola som helst.

Den andra högstadieskolan startade hösten 1999 och befinner sig i anknytning till
gymnasieskolan. Lärarkåren är även på denna skolan mycket engagerade och
relativt ”nytänkande”. På skolan går det ca 510 elever och utslaget på varje årskurs
blir det 170 elever. Antalet lärare på varje årskurs är ungefär mellan 10 och 15
personer.
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5. Resultat

Jag kommer nedan att dela in resultaten av mina undersökningar i tre delar. Den
första kommer att behandla observationerna där jag kommer att återknyta det som
läraren gör och säger till den observationslista som jag tidigare diskuterat i
metoddelen. Därefter kommer jag att ta upp intervjuerna som genomfördes. Jag
kommer här att redovisa olika citat som nämndes från olika lärare för att spegla
vilken ledarstil läraren anammar i en given situation och om denne själv anser sig
ha vissa strategier för att mana till en bra inlärningsmiljö i klassrummet. Sist men
inte minst kommer jag att göra en resultatanalys. I den kommer jag att knyta
samman observationerna och intervjuerna till litteraturen. Här ska jag även försöka
dra paralleller för att se om mina observationer hos läraren sammanfaller med det
som sades av läraren i intervjuerna.

5.1. Redovisning av klassrumsobservationer

Jag har studerat hur läraren agerar i klassrummet, vilka ledarstilar han/hon
anammar och om denne använder sig av särskilda strategier för att bringa ordning
i klassrummet. Jag har även haft möjligheten att se hur elever beter sig mot läraren
och varandra. Utav en slump genomfördes mina undersökningar endast under
matematiklektioner. De resultat som jag kommit fram till kan vara bristfälliga
eftersom jag endast varit närvarande under två lektioner med samma lärare. Jag
hann trots den korta tiden hos varje lärare se klara skillnader vad beträffar
ledarskapet i klassrummet.

Nedan kommer jag att redovisa varje observationspunkt för sig och samtidigt ta
med resultaten av mina observationer. De saker som jag har observerat kommer
jag att knyta samman med den lärare som jag har studerat.

1. Hur klassrummet är organiserat (bänkar, kateder, elevernas
placering).

Klassrummen såg alla något olika ut. I vissa klassrum satt man två och två i rader
med katedern längst fram. I andra satt man i en hästsko med några bänkar i
mitten. Katedern var då placerad vid sidan av skrivtavlan. Ytterligare varianter av
bänkplaceringen som noterades var i små grupper om sex stycken eller så kunde
man välja att sitta två och två i rader. I vissa klassrum förekom det olika höjder på
bänkarna och stolarna.
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Några klassrum var trevligt ombonade. Väggarna var målade i mysiga och lugna
färger som ljusblått och gult. På väggarna fanns det några planscher och vykort
uppsatta. I vissa klassrum förekom även gröna växter.

Vanligast förekommande var att killar och tjejer satt var för sig.

2. I vilken undervisningsform lektionen sker.

Jag har i ett tidigare skede berättat att jag endast av en slump observerade
matematiklektioner. De elever som jag besökte gick antingen i årskurs 8 eller 9. På
de skolor jag befann mig delades eleverna in i olika nivåer beroende på vilken nivå
man befann sig på kunskapsmässigt i matematik. Denna gruppering delas man inte
in i förrän man har börjat i årskurs 8. Jag fann även att eleverna mest arbetade
individuellt. Då eleverna behövde hjälp och läraren inte fanns i närheten frågade de
sin bänkkamrat om hjälp.

3. Hur läraren behandlar elever som kommer för sent till lektionen.

De lärare som jag mötte ignorerade till största delen de elever som kom för sent.
En av lärarna, Berit, påkallade elevens uppmärksamhet genom att säga att du
kommer väl ihåg Carina som var här i våras. Anna valde ett annat sätt att påkalla
elevens uppmärksamhet genom att påpeka att hon hade missat en bra redovisning.

4. Hur läraren inleder lektionen.

Det jag såg tydligt under mina observationer var att ljudnivån i klassrummet var
mycket högre vid lektionens start än under dess fortsättning. Detta beror bland
annat på att eleverna kommer direkt från rasten.

Alla lärare höjer vid något tillfälle rösten för att tysta eleverna. En annan lärare,
David, vill att eleverna står vid sina platser innan de sätter sig ner. Samtliga lärare
presenterar mig och jag får förklara vem jag är och varför jag är där. Därefter
berättar lärarna vad de ska göra och gå igenom under lektionen.
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5. Om eleverna sköter sitt arbete och om de ges möjlighet till eget ansvar.

Det är svårt att definiera vad eget ansvar innebär för eleverna. En av lärarna, Clas,
hade ett diagnostiskt test under tiden jag var där. Man kan möjligtvis se att
eleverna får ta eget ansvar då de själva rättar testet. Eleverna får samtidigt ta eget
ansvar för de matematikuppgifter de behöver träna mera på inför provet. Då det
gäller lektionsplanerandet finns det inget utrymme för elevernas delaktighet att
bestämma vad de ska göra. På den ena skolan som jag besökte ska den
lektionsledda matematiken endast vara till genomgång av vad som komma ska.
Därefter får eleverna ett visst antal timmar i veckan att arbeta med det som de
anser sig behöva arbeta med. Där kan jag möjligtvis se att eleverna får en chans till
att ta eget ansvar.

Att eleverna ska sköta sitt arbete i klassrummet kan ses som en självklarhet för
många men det är inte alls så i verkligheten. Man ser hela tiden elever som gör
annat än att räkna. De pratar om annat med bänkkamraten, tittar i sin almanacka,
går runt i salen eller tar en sväng utanför klassrummet. Vissa ritar och andra
skrynklar ihop papper för att därefter försöka träffa papperskorgen med dem.

6. Tempot i undervisningen.

I klassen där man skrev diagnos var det lagom tempo till en början. Var och en
av eleverna arbetade i sitt eget tempo. Då de blev klara och genomgången av
diagnosen tog vid ökade tempot i undervisningen. Läraren, Clas, fick tidsbrist
och svaren stressades igenom.
Genomgångarna framme vid tavlan hade ett ganska högt tempo. Då eleverna
började att arbeta själva gjorde de det i sin egen takt.

I det stora hela genomförde lärarna lektionerna i samma tempo. Jag
uppmärksammade även att en lärare, Berit, tappade vid en situation tempot i
undervisningen då hon fick tillrättavisa två elever. Detta ledde till att hon glömde
bort vad hon tidigare sagt.

7. Lärarens patrullering i klassrummet.

Alla lärare rör sig i klassrummet för att hjälpa och lugna eleverna. Under
genomgången fann jag att de flesta lärarna stannar bakom katedern framme vid
tavlan. Alla utom en lärare, Berit. Hon rörde sig även under genomgången runt i
salen. Samma lärare går emellanåt och sätter sig vid katedern och låter då eleverna
komma till henne.
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För att ge plats åt en elev som skulle redovisa sin matematikuppgift på tavlan
ställde sig Anna vid klassrummets långsida. Då hon märkte att några elever pratade
gick hon och ställde sig bredvid dem för att få dem att vara tysta.
Då eleverna inte visar att de behöver hjälp i Annas klass går hon runt och frågar de
eleverna som hon ännu inte pratat med under lektionen hur det går.

Alla lärare ägnar sig åt en elev i taget. Clas sätter sig ofta framför eleverna på
bänken och hjälper dem. Annars placerar han sig bakom dem. Anna sätter sig
ofta på huk framför elevernas bänkar då de behöver hjälp. David ställer sig
mestadels bakom eleverna då de vill ha hjälp.

8. Överlappning/Ögon i nacken.

Clas har förmågan att hjälpa två tjejer med en uppgift samtidigt som han uppfattar
att några killar sitter och pratar om annat än matematik. Han säger till killarna utan
att avbryta den hjälp han ger till tjejerna.
Jag fann även tydligt att stressen påverkar förmågan till överlappning och ögon i
nacken. Då Clas märkte att lektionen började närma sig slutet blev han stressad
och detta ledde till att eleverna blev otåliga och började skruva på sig i bänkarna.
Ljudnivån höjdes utan att Clas reflekterade över det. Han var helt fokuserad på att
hinna med genomgången av testet innan lektionen tog slut.

Jag uppmärksammade även att Berit besatt den egenskapen att kunna ägna sig åt
att hjälpa två elever samtidigt som hon tillrättavisar några andra som inte gör det
de ska. Berit har en ständig kontroll över det som eleverna har för sig i
klassrummet. Hon påpekar ständigt för eleverna när de håller på med något annat.

Anna, till skillnad från Berit ägnar sig helt och hållet åt de elever som hon håller på
och hjälpa. De andra ignorerar hon under tiden.

David besitter den egenskapen att han kan hjälpa vissa elever samtidigt som han
kan tillrättavisa andra. Han verkar ständigt ha kontroll i klassrummet.

9. Om eleverna räcker upp handen då de vill något eller om de pratar rakt
ut.

Under de lektioner som jag besökte pratade de flesta elever rakt ut utan att räcka
upp handen. Vissa räckte upp handen men satt då och knäppte med fingrarna
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eller ropade lärarens namn samtidigt. Andra elever reste sig upp och gick en
sväng i klassrummet och vissa försvann även utanför salen.

Det var endast några få elever som räckte upp handen då de ville ha hjälp eller
svara på frågan som gavs. Dessa elever var oftast tystlåtna och lugna. Det jag
märkte var att dessa elever ofta ”försvann” i havet av livliga, högröstade och
uppmärksamhetstörstande elever.

Jag lade även märke till att eleverna ofta inte blev tysta då läraren tog till orda. Det
tog sin tid innan det blev tyst då läraren ville prata. Detta märktes främst under
Annas och Clas lektioner. Det var endast under en lektion som jag hörde en elev
säga åt en annan elev att vara tyst då läraren pratade. Den lektionen hade Berit.

10. Straff och belöning

Alla lärare utdelar straff i form av tillsägelser eller genom att höja rösten i
klassrummet. Det förekommer flera olika former av tillrättavisningar. Några utav
dessa såg jag vid mina observationer. Alla lärare betonar elevens namn för att
markera att eleven gör fel. Ytterligare ett sätt är att man markerar ett felaktigt
beteende genom att titta på eleven. Vanligt förekommande är också att läraren
tystnar med det han/hon håller på med.

Berit tillrättavisar vissa elever genom att säga att de måste hänga med på den
förklaring som ges även om de kan den. Det kan ju vara så att hon kanske inte kan
förklara på rätt sätt för någon elev och då måste de övriga hjälpa henne att få den
eleven att förstå.

Anna visar med sin närvaro att eleverna ska vara tysta under redovisningen
genom att ställa sig bredvid dem.

Belöning ges av läraren i form av beröm då eleverna visar att de kan eller gör rätt.
Alla lärare ger någon form av belöning. David är den läraren som oftast ger
beröm. Vanliga ord som han använder är briljant, suveränt, kanon och bra. Han
gestikulerar och visar med hela kroppen då eleverna gör eller säger rätt.
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11. Vilka ledarstilar läraren anammar under lektionen. Kroppsspråk och
gester.

Vid tillsägningar visar samtliga lärare tydligt att det är de som bestämmer. De
markerar det med både kroppsspråk, ansiktsuttryck och genom att höja rösten.
Även vid genomångar visar läraren att det är han/hon som bestämmer vad som
ska göras. Läraren har planerat lektionen och eleverna ska göra det som förväntas
av dem det vill säga räkna de uppgifter som läraren säger att de ska göra.

De lärare som jag har observerat vill verkligen att eleverna ska förstå det som de
undervisar om. Alla lärare visar mer eller mindre med gester och kroppsspråk att
de vill förmedla något viktigt. De använder sig av olika förklaringsmodeller. Alla
använder sig av skrivtavlan.

Anna har tagit med olika figurer som symboliserar olika rätblock och cylindrar.
Hon förklarar arean av en cylinder för en elev genom att använda sig av ett
pappersark. Berit har tagit tärningar till hjälp för att förklara sannolikhetslära.
Eleverna får själva vara med och bestämma vad de ska göra på lektionen. David
använder sig av tavlan för att förklara omkretsen av en cirkel. Han ritar en
streckgubbe som springer ett varv runt en cirkel. David använder sig mycket av
sin humor för att kommunicera med eleverna och anpassa sig till elevernas nivå.
För Berit är det viktigt att eleverna får resonera och diskutera hur man ska tänka
angående ett problem.

Alla lärare försöker att vara på elevernas nivå och guida dem åt rätt håll.

12. Klassrumsstämningen. Stämningen mellan lärare och elev.

Under de lektioner jag har observerat har jag sett att stämningen mellan elever och
lärare är god. Respekten för varandra verkar finnas i båda riktningar, både från
lärare till elev och från elev till lärare. Samtliga lärare besitter förmågan att anpassa
sig till elevernas nivå.

David är en av de lärare som har en oerhört bra kontakt med eleverna. Han skojar
och skämtar med dem, han tror på eleverna, han visar respekt för dem och
levandegör undervisningen för dem.

Då det gäller Berit märks det tydligt att eleverna litar på henne. Hon för respekt
med sig och hon kan skämta med eleverna.
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Anna anser att det är upp till eleverna själva att göra det de ska under lektionen.
Under hennes lektioner får eleverna rör sig fritt i klassrummet och även utanför.

13.  Hur läraren avslutar lektionen.

Samtliga lärare avslutar sina lektioner snabbt.
Då lektionen närmar sig sitt slut blir Clas stressad då han inte hunnit gå igenom
svaren på det diagnostiska testet och detta märks på eleverna genom att ljudnivån
höjs.
David i sin tur avslutar lektionen genom att påpeka för eleverna att han ska berätta
något roligt. Det roliga är att stolarna ska ställas upp på bänkarna eftersom det är
den sista lektionen.

Berit avslutar lektionen snabbt genom att säga att eleverna inte får räkna mer då
lektionen är slut.

Anna talar om för eleverna att lektionen är slut. Ljudnivån i klassrummet höjs
direkt. Innan någon får lämna klassrummet samlar hon ihop klassen och talar om
läxan.

14. Lektionsplaneringen.

Samtliga lärare har i stort planerat lektionen. Jag mötte en lärare, Berit, som
låtsades överlåta en del av planeringen på eleverna. Detta var under en lektion då
hon skulle introducera sannolikhetslära för eleverna. Hon hade tagit med sig
tärningar och delade ut dessa till eleverna. Hon ville att eleverna skulle komma på
ett sätt som man kunde använda sig av tärningarna för att förklara
sannolikhetslära. Eleverna kom med förslag och Berit styrde in dem på det förslag
som hon hade tänkt sig från början. Eleverna fick känna att de hade varit delaktiga
i lektionsplanerandet.

5.2. Redovisning av lärarintervjuer

Intervjuerna kommer i stort sett att redovisas i sin helhet. Jag använder mig
således av lärarnas egna citat. Jag har valt detta eftersom läsaren lättare kan sätta
sig in i lärarens dåvarande situation och samtidigt få ett mer samlat och levande
intryck av lärarnas svar.
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Nedan kommer jag att redovisa resultaten från en lärare i taget. Jag kommer att
börja med de inledande frågorna för att därefter fortsätta med de olika fallen.

5.2.1. Anna

Inledande frågor

1. Vad innebär ordning och reda i klassen för dig?

Jag har ju inget sådant där inrutat mönster. Att så och så måste det vara. Men
när dom kommer för sent och sådär. I början var jag hård när jag började med
en ny klass. Jag är mycket hårdare med sjuorna än med niorna. Då får dom
faktiskt ta ansvaret själva. Dom vet ju vad som gäller. Målet är att dom ska
jobba på lektionerna.
Det ska vara relativt tyst. Eller det ska vara skapligt i alla fall.

2. Vad innebär ledarskap för dig?

Jag kör nog med principen hård men rättvis. Jag orkar inte hålla på och jaga
folk och mesa hit och dit. Jag försöker gå ner på deras nivå och skämta lite.

3. Vilka egenskaper anser du en lärare ska besitta för att anses vara en effektiv
och bra ledare?

Humor tror jag är en viktig egenskap. För att vara effektiv ska man
försöka hjälpa flera på en gång om dom sitter nära varandra.

Annas kommentarer om fallen

Fall 1.

Det som man försöker få dom inse är att dom själva missar på det. Vi kör mer
genomgångar under de övriga lektionerna. Fredagen får man jobba mer fritt. Och
man går inte igenom något då i och med att det blir så mycket ”drop in”.
Det där med att skjuta fram lektionen kan man ju alltid försöka men oftast är det
ju eleverna som orsakar att det blir som det blir. Eller en kombination utav det.

Man får försöka tala om för dom att det är för din skull jag är här. Jag kan redan
det här och jag har inget behov av att snacka med mig själv om det. Om du inte
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vill lyssna eller om du vill lära dig på annat sätt får stå för dig. Men kom inte och
fråga mig hur du ska göra om jag har gått igenom det. Jag är hård, jag håller inte på
och krusar dom. Det tycker jag är fel metod.

Fall 2.

Man får försöka att ta den här personen i fråga och prata efter lektionen tycker jag.
För det är ju så på alla lektioner givetvis. Fungerar inte det får man väl prata med
föräldrar också.

Det här att han ställer frågor som inte har med undervisningen att göra, det skulle
jag nog ta upp med alla då. Vad har det med det här att göra? Och då blir det ju
nästan att dom andra skrattar åt honom istället. Då får han känna hur det känns.

Fall 3.

Men vad man gör åt dom är väl antingen får man låta dom sminka sig eller vad
dom nu håller på med men då blir det ju det här att dom inte vet vad dom ska
göra. Ofta sitter dom ju inte tysta utan de pratar ju samtidigt också. Då får man
säga till dom att åtminstone vara tysta eftersom dom inte vill lyssna.

Även om du inte är intresserad får du inte förstöra för dom andra. Och då
fungerar det i några minuter och sedan får man säga till igen. Sedan är det just det
här, kom inte till mig och fråga hur man ska göra om ni inte lyssnar.

5.2.2. Berit

Inledande frågor

1. Vad innebär ordning och reda för dig?

Jag tycker att det kan ha en negativ betydelse det här med ordning och reda. Det
är när alla har med sig sina grejor och sitter tysta, passiva och stilla på sina
platser. Jag tycker att dom ska ha med sig sitt material men om de glömmer det
någon gång är det ingen katastrof.
Huvudsaken är att man vill lära sig och att man vill vara med.

2. Vad innebär ledarskap för dig?

Se svar på fråga tre.
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3. Vilka egenskaper anser du en lärare ska besitta för att anses vara en effektiv
     och bra ledare?

Jag tycker att det är viktigt att man lyssnar på frågor som eleverna ställer och
att man kan sätta gränser. Att man kan hjälpa dom att utvecklas från dom
förutsättningar som dom har.

Berits kommentarer till fallen

Fall 1.

Går det inte att förskjuta lektionen efter lunch så har man ju fler lektioner i veckan
och det kanske finns möjligheter att lägga dom där tio minuterna på andra
matematiklektioner.

En sådan matematiklektion måste jag förbereda mycket mera än vad man gör med
dom andra och då utifrån dom förutsättningar som är. Man kanske måste hitta på
en aktivitet som fångar deras intresse så mycket att dom glömmer bort att dom är
trötta.

Fall 2.

Jag skulle försöka prata med honom enskilt. Och då skulle jag förklara för honom
vad han ställer till med när han stör så mycket och hela tiden tar uppmärksamhet
ifrån mig. Jag tror att jag måste prata med honom många gånger. Då jag ser att han
gör rätt visar jag honom med mitt kroppsspråk att det är bra.

Fall 3.

Jag skulle inte låta dom sitta under hela genomgången och ägna sig åt annat. Utan
jag brukar försöka säga till först lite skämtsamt eller lite försiktigt att dom ska
sluta. Sedan brukar jag spela arg någon gång. Jag håller inte på och trasar sönder
hela lektionen genom att tjata på dom. Fortsätter dom hålla på, då pratar jag med
dom efteråt. Och då försöker jag motivera dom till att räkna i skolan istället för
hemma.
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5.2.3. Clas

Inledande frågor

1. Vad innebär ordning och reda för dig?

Jag har på något sätt fått sänka kraven för att det känns att ett klimat där de får
prata med varandra är mer lärorikt för dom. Man får tolerera ett sorl men inte för
mycket. Man får jobba med det där att komma i tid och ha grejor med sig.

2. Vad innebär ledarskap för dig?

Man vill från början när man kom som ny bli omtyckt. Men sedan har man märkt
mer och mer att ska man vara ledare för dom måste man vara beredd att ta
konflikter. Att man tål en och annan krasch.

3. Vilka egenskaper anser du en bra lärare ska besitta för att anses vara en
effektiv och bra ledare?

Man måste vara beredd att stå emot då och då. Och sedan att man är snabb på att
trycka ner grejor som man anser är fel i klassen. Man måste gå på det direkt.

Clas kommentarer till fallen

Fall 1.

Man kunde ha kört tio minuter längre vid ett annat tillfälle men om det nu inte går
skulle man kunna tänka sig att göra någon aktivitet som passar. Att man börjar
med någon lek eller något sådant för att samla dom.

De eleverna som kommer för sent kan man ta innan eller efter lektionen och prata
med och göra dom uppmärksamma på att nu har jag ögonen på er.
Man kan sära på dom som sitter och pratar så att dom får sitta själva.

Fall 2.

Man kan i början av lektionen säga till honom att han om en stund ska få lösa en
grej på tavlan eller att man ger honom ett tal som han senare ska få lösa på tavlan.
Så har han någonting att se fram emot.
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Man kan prata med honom efter lektionen och säga att han inte ska vara arrogant
emot sina övriga klasskamrater. För då kan de bli ledsna, arga eller sura på
honom.

Fall 3.

Flickorna som ägnar sig åt lite annat. Sådana finns det mer och mer utav. Här tror
jag att man måste gå in redan innan lektionen och säga att nu vet vi hur det gick
sist för er tre. Tycker ni att det är okej att fjanta sig längst bak? Förmodligen
tycker de väl inte det. Och då får man försöka komma överens om att något sådant
inte får förekomma och sedan flytta isär dom.

5.2.4. David

Inledande frågor

1. Vad innebär ordning och reda i klassen för dig?

Ordning och reda bygger på något sätt på när eleverna vet vad som gäller och att
dom har ett sorts förtroende för mig som lärare och att dom vet att jag kan stötta
dom så att dom kommer dit dom ska.

2. Vad innebär ledarskap för dig?

Se svar på fråga nummer 3.

3. Vilka egenskaper anser du att en lärare ska besitta för att anses vara en effektiv
och bra ledare?

Det absolut viktigaste tror jag är att man ser varje individ. Att eleven känner att
han finns och syns. Och att dom på något sätt förstår sig på den som är ledare. Jag
tror att man kan vara hur som helst som ledare, det spelar ingen roll. Bara
eleverna förstår hur ledaren fungerar.

Davids kommentarer till fallen

Fall 1.
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Då måste man ju anpassa sig efter situationen. Man måste planera lektionen. Då
kanske man de tio första minuterna ägnar sig åt lite socialt och håller på att snacka
om andra saker som händer och sker. Och när klassen är samlad kör man igång.

Och sedan finns det enkla tricks som om någon kommer för sent ska man aldrig
fråga eller det gör åtminstone inte jag. Det kräver bara energi. Och då blir ju dom
är 10 minuterna till 20 minuter.

Då det är samma elever som kommer för sent tar jag dom efter lektionen och
pratar med dom och kommer överens och sådär. Då gäller det som jag säger.

Fall 2.

Det här fallet finns väldigt ofta. Och oftast är det killar som ska ha
uppmärksamhet. Dom här som kräver uppmärksamhet går ju att skoja rätt friskt
med. Så att dom tar det positivt. Ja, ja ska du hänga med över till dagiset efter så
kan vi köra lite träning eller något sådant. Eller så kan man utse veckans
hackkyckling. Det är så jobbigt att säga till den ena efter den andra så nu får du
vara veckans hackkyckling och oavsett vem det är som gör något kommer jag att
skälla på dig. Det brukar fungera. För då reflekterar dom att det är någon som
stör. Och så blir det något slags rollspel. Rollspel över huvudtaget skapar en viss
stämning i klassen. Plötsligt är man inte sig själv utan någon annan och då brukar
eleverna koncentrera sig väldigt mycket på det.

Men annars dom som kräver mycket uppmärksamhet behöver det. Så någon idé
om att det ska vara rättvist, tror jag inte på. Man behöver prata med dom men
man får ju försöka förebygga dom då. Det kanske räcker att man pratar lite i
dörren när dom kommer. Så jag förekommer dom eleverna genom att själv vara
på dom. Sedan är det likadant att man pratar med dom efter lektionen och
förklara för dom att det finns fler i klassrummet som behöver uppmärksamhet.

Fall 3.

Det förekommer en lång tystnad innan David tar orda och säger att han aldrig
skulle försätta sig i en sådan situation. Om jag inte har en jättebra relation till dessa
elever så skulle jag inte stå där och tjata. Jag skulle aldrig kliva in i det. Utan skulle
jag behöva prata med dom skulle jag göra det efter lektionen.
Går du på för hårt som lärare kliver du in i deras integritet. Man vet ju inte vad som
har hänt. Man vet ju inte varför dom inte har gjort något. Och inför alla
klasskamrater då är dom ställda mot väggen. Du kan som pedagog eller lärare
aldrig vinna en sådan match. Du gör bara dom här tjejerna illa.
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5.3. Resultatanalys

Tidigare har jag endast redovisat de resultat som jag funnit under observationerna
och intervjuerna. Det är först nu som jag kommer att knyta samman dessa till
litteraturen. Jag kommer även att dra paralleller mellan observationerna och
intervjuerna i en sammanfattning för att se om det som sades och gjordes stämde
överens.

5.3.1. Klassrumsobservationer

Samtliga klassrum där jag genomförde mina observationer såg olika ut
placeringsmässigt. I ett av klassrummen jag besökte satt eleverna två och två i raka
bänkrader. Detta sammanfaller med den strategi som författaren Granström
(1992) tar upp (se litteraturgenomgången). Han menar att eleverna tvingas att sitta
vända framåt och det resulterar i att pratet mellan eleverna försvåras.

Under lektionens genomgång står läraren oftast bakom sin kateder, framför tavlan,
i de salar då katedern är placerad på det viset. Detta visar tydligt enligt Granström
(1992) lärarens ledarroll.

Samtliga lektioner har bedrivits i en undervisningsform som kallas nivågruppering
(Stensmo, 1997). Indelningen sker inte förrän i årskurs 8. Elever med  likartad
prestationsförmåga och läshastighet delas in i samma grupp.

Jag fann att samtliga lärare i stora drag planerade sina lektioner i förväg. Vissa
gjorde det relativt lätt för sig genom att låta eleverna skriva ett diagnostiskt test
och därefter gå igenom det. Det märktes att vissa lärare hade ägnat sig mer och
vissa mindre tid åt lektionsplaneringen. Planeringen ska enligt Stensmo (1997)
vara det nav som sammanbinder en lärares övriga ledaruppgifter som kontroll,
motivation, gruppering och individualisering.

En god disciplin kännetecknas enligt Charles (1984) av att eleverna sköter sitt
arbete, att de tar ansvar och att de skapar och upprätthåller goda kontakter till
andra människor. Då jag genomförde mina observationer såg jag flertalet elever
ägna sig åt annat än det undervisningen handlade om. Under de lektioner jag
medverkade fick eleverna ingen möjlighet till eget ansvarstagande.
Detta förekommer möjligtvis efter lektionen då eleverna får ett visst antal timmar i
veckan att arbeta med det som de anser sig behöva arbeta med.
Under lektionerna gav läraren eleverna styrda arbetsuppgifter. Då läraren
bestämmer innehållet i undervisningen och därefter beordrar eleverna att räkna
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vissa uppgifter i boken, beställer läraren vissa beteenden av eleverna. Detta är
enligt Granström (1992) en strategi ifrån lärarens sida.

I det stora hela genomfördes undervisningen i samma tempo. Då läraren hade
genomgångar framme vid tavlan ökade tempot en aning. Detta avtog senare då
eleverna började att räkna själva. Jag fann vid ett tillfälle att det uppstod
ryckigheter i tempot. Det var då läraren tillrättavisade två elever samtidigt som hon
hade en genomgång på tavlan och detta ledde till att hon glömde bort vad hon
tidigare hade sagt. Kounin (Charles, 1984) förklarar sådana ryckigheter med att
läraren ”tappar tråden”. Han beskriver detta som att man inte avslutar en aktivitet
på rätt sätt utan låter den bli hängande i luften samtidigt som man påbörjar en ny
aktivitet, för att sedan gå tillbaka till den första aktiviteten.

Läraren rör sig ofta runt i lektionssalen dels för att hjälpa enskilda elever men
samtidigt för att lugna eleverna. Detta ser Granström (1992) som en
klassrumsstrategi. Läraren dämpar då de olika behoven som eleven har.

Samtliga lärare besitter mer eller mindre egenskapen till överlappning. Man syftar
då till att en lärare har förmåga att göra två saker samtidigt. Det kan vara att läraren
tillrättavisar elever samtidigt som han/hon hjälper några andra. Jag fann tydligt att
stress påverkade förmågan till överlappning och ”ögon i nacken”. Under min
närvaro i klassrummet upplevde jag att tre lärare utav fyra hade ”ögon i nacken”.
De var alltid medvetna om vad som hände i varje vrå och skrymsle i klassrummet.
Dessa två moment, överlappning och ”ögon i nacken” ingår i Kounins
disciplinmodell (Charles, 1984).

Under samtliga lektioner som jag deltog i pratade de flesta eleverna rakt ut utan att
räcka upp handen och begära ordet. Detta medförde att de elever som satt tysta
och lugna på sin plats med uppräckt hand ofta tappades bort i havet av
uppmärksamhetstörstande individer. Att räcka upp handen och begära ordet är
en klassrumsstrategi (Granlund, 1992) för att varje elev ska kunna göra sig hörd.
Att man talar en i taget förhindrar det spontana pratet i klassrummet. Detta är
samtidigt en strategi, att alla ska få samma möjlighet att framföra sina synpunkter
utan att bli avbruten av någon annan.

Motivation är en viktig del i lärarnas ledaruppgifter. Läraren använder sig i regel
av den yttre motivationen då det gäller att tilldela straff och belöningar. Elevernas
felaktiga beteende markeras ofta av läraren med tillsägelser. Belöningar ges i form
av beröm till eleverna.
Då det gäller olika ledarroller som en lärare anammar i olika situationer hänvisar
jag till det som Nilsson (1993) har skrivit. Han säger att man i verkligheten aldrig
möter renodlade ledarstilar. Det är den aktuella situationen i klassrummet som
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avgör vilken ledarstil som passar bäst vid just det tillfället. Detta stämmer väl
överens med vad jag har mött under mina observationer. Vid tillsägningar möter
jag oftast den auktoritära ledaren. Den demokratiska ledaren kommer fram då
läraren ska förklara hur en elev ska lösa en uppgift. Det märks att läraren verkligen
vill att eleven ska förstå och detta medför att han/hon använder sig av olika
förklaringsmodeller.

Det märks hos samtliga lärare att stämningen mellan elever och lärare är god och
respekten finns gentemot varandra. Att man har respekt för sina elever är en viktig
egenskap enligt Fontana (1984) för att kunna bli en bra ledare.

5.3.2. Lärarintervjuer

5.3.2.1. Anna

Anna anser att det krävs att man arbetar mer disciplinmässigt med elever i årskurs
7 än med elever i årskurs 9. Hon använder sig av principen hård men rättvis. Hon
anser att det är upp till eleverna själva att det gör det de ska i skolan. Detta
speglar sig i de fall som hon har kommenterat. Viktiga egenskaper som Anna
anser att en lärare bör besitta är att han/hon är rättvis och har humor. Vidare
tycker hon att det ska vara ganska tyst under lektionen och att målet med
undervisningen är att eleverna ska arbeta under lektionerna. Att vara rättvis och
använda sig av humorn är egenskaper som Fontana (1984) anser att en lärare bör
besitta för att vara en bra ledare.

Ledarstilar

I de olika fallen kan man dela upp eleverna i två olika läger, de som är intresserade
av undervisningen och de som hela tiden gör annat under lektionen.
I samtliga fall använder sig Anna av den demokratiska ledarstilen gentemot de
elever som vill lära och som försöker. De elever som tycker att allt annat än
undervisningen är intressant använder hon en mer ”låt gå” ledarstil emot. Hon
säger själv att hon använder sig av ”skyll er själva” principen.

Strategier

Anna använder sig av välplanerade lektioner, styrda arbetsuppgifter och
patrullering för att ha kontroll i klassrummet. Hon tar med sig olika saker som
exempelvis cylindrar, rätblock och prismor för att lättare kunna förklara för
eleverna. Det är hon som bestämmer vilka uppgifter eleverna ska räkna. Anna går
hela tiden runt i klassrummet för att hjälpa eleverna.
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5.3.2.2. Berit

Då Berit tänker på ordning och reda betyder det för henne att eleverna har med sig
allt material och sitter tysta, passiva och stilla på sina platser. Hon tycker att det
viktigaste borde vara att eleverna vill vara med samt att de vill lära sig.
Berit har i likhet med Fontana (1984) pekat på att en lärare ska vara rättvis och
kunna anpassa sig till elevernas nivå vid förklaringar samt att man måste ha tid för
varje elev. Ytterligare en viktig del i en lärares arbete är att man måste kunna
genomföra sin undervisning i klassrummet så att den är anpassade till varje
enskilds elevs behov. Detta behandlas under ”individualisering” i
litteraturgenomgången.

Ledarstilar

I fall 1 kommer den demokratiske ledarstilen fram. Hon ser till att planera
lektionen efter de förutsättningar som råder. Berit vill få eleverna att glömma bort
att de är trötta genom att genomföra något aktivitet som fångar deras intresse.

I fall 2 använder sig Berit utav en blandning av den auktoritära och den
demokratiska ledarstilen. Den auktoritära stilen kommer fram då hon betonar att
han stör och att hans beteende inte är rätt. Den demokratiska ledare vill få honom
att förstå att han använder sig av fel sätt för att få uppmärksamhet.

I fall 3 kommer återigen den auktoritära ledaren fram igen. Till en början säger hon
till lite skämtsamt för att därefter spela arg om det inte hjälper. Hon visar klart och
tydligt vem det är som bestämmer.
Strategier

Berit använder sig av olika strategier som patrullering, begära ordet, en i taget,
styrda arbetsuppgifter och välplanerade lektioner för att hålla ordning och reda i
klassrummet. Hon är den lärare utav de fyra som är mest noggrann med att en i
taget pratar. Ibland förekommer det att flera pratar samtidigt och då försöker hon
snabbt trycka ner det. Berit anammar även flera olika moment ur Kounins
disciplinmodell. Dessa är ögon i nacken, överlappning och tempot i
undervisningen.
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5.3.2.3. Clas

Clas anser att man som lärare måste skapa ett klimat där eleverna får prata med
varandra eftersom detta är mer lärorikt för dem. Han tycker att det är viktigt att
eleverna kommer i tid till lektionen och att de har med sig rätt material. Clas anser
att en betydande del i lärararbetet är att våga ta konflikter.

Ledarstilar

I samtliga fall visar Clas tydligt vem det är som bestämmer. Han intar här en
auktoritär ledarroll. Han planerar in en lek eller något liknande i den lektionen som
han i förväg vet kommer att bli rörig. De som pratar för mycket i klassrummet
särar han på. I samtliga fall diskuterar han med de elever som har betett sig
felaktigt åt efter lektionen.

Strategier

Clas försöker använda sig av strategier som en i taget och att varje elev ska
begära ordet innan han/hon pratar men detta lyckas ofta inte. Han, liksom de
övriga, använder sig mestadels av planerade lektioner, styrda arbetsuppgifter och
patrullering för att lugna eleverna och samtidigt ha kontroll i klassrummet. I likhet
med Berit använder även han sig av Kounins disciplinmodell då han behärskar
ögon i nacken och överlappning.

5.3.2.4. David

Enligt David bygger ordning och reda på att eleverna vet vad som gäller, att de
har ett förtroende för läraren och att de vet att läraren kan guida dem åt rätt håll.
Den viktigaste egenskapen för att kunna bli en bra lärare är att man ser varje
individ. Det är samtidigt otroligt viktigt att eleverna förstår sig på den som är
ledare. David tar i likhet med Berit upp vikten att anpassa undervisningen till varje
enskild elevs nivå.

David anser att det är viktigt att man planerar den lektionen som man vet med sig
redan innan kommer att bli störig. En egen strategi som han använder sig av är att
aldrig kommentera en elev som kommer för sent under lektionstid. I fall 2 tar han
humorn som hjälp och detta tycker Fontana (1984) är en egenskap varje lärare
bör besitta. Även här använder han sig av en egen strategi, att utse veckans
hackkyckling.
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Ledarstilar

I fall 1 kliver de autoritäre ledaren fram och visar de elever som kommer för sent
vem det är som bestämmer.

I fall 2 möts man av den demokratiska ledare som bryr sig om sina elever. David
är övertygad om att de elever som kräver mycket uppmärksamhet samtidigt
behöver det. Han försöker förebygga dessa elever genom att själv vara på dem.

I fall 3 är det svårt att kommentera viken ledarstil han skulle anamma eftersom han
aldrig skulle försätta sig i den situationen.

Strategier

Utöver Davids egna strategier tillämpar han även andra strategier som patrullering,
styrda arbetsuppgifter och planerade lektioner. David använder sig även han av
vissa moment i Kounins modell. Dessa är överlappning, tempo och ögon i
nacken.

5.4. Sammanfattning av observationer och intervjuer

Det är nu jag kommer dra paralleller mellan de observationer jag genomfört med
de intervjuer jag gjort för att på detta sätt kunna se om de stämmer överens.

Jag kommer nedan att redovisa varje lärare för sig.

5.4.1. Anna

Här stämmer det som kommer fram i intervjuerna väl överens med den läraren
som Anna är. Målet med undervisningen är att eleverna ska arbeta under
lektionerna och hon anser att det är upp till varje elev att detta efterlevs. Anna låter
eleverna ta eget ansvar för sin undervisning.

De elever som visar intresse för undervisningen hjälper hon mycket. Hon vill
verkligen att eleverna ska förstå matematiken. Hon använder sig av flera olika
förklaringsmodeller. De elever som struntar i undervisningen och som upplever
att allt annat utan matematiken är utav intresse ägnar hon inte mycket tid åt. Hon
påpekar dock vid några tillfällen att de måste vara lite mer engagerade och försöka
ta tag i saker bättre. Om hon då inte får någon respons struntar hon i dem.



45

Anna är en lärare som lägger oerhörd vikt vid att varje elev ska ta eget ansvar för
sina studier.

5.4.2. Berit

Här är återigen ett fall där observationer och intervjuer stämmer väl överens med
vilken lärare personen är. Berit förefaller vara en trygg och rättvis ledargestalt i de
flesta av elevernas ögon. Eleverna litar på henne och respekten finns i båda
riktningar. Hon har en ständig kontroll i klassrummet. Berit rör sig i klassrummet
även under genomgången, hon lugnar och hjälper eleverna.

Berit kommer alltid förberedd till lektionerna. Ibland kan man luras av hennes
planering att tro att hon inte planerat lektionen. Det är i sådana fall då hon låter
eleverna vara med och bestämma vad som ska göras under lektionen. I själva
verket har hon redan förutsett vad de kommer att vilja göra med exempelvis
tärningarna. Hon vill att eleverna ska känna att de vill vara med under hennes
lektioner.

Det syns tydligt att Berit bryr sig om sina elever och att hon vill hjälpa varje elev
att nå så långt han/hon kan.

5.4.3. Clas

Clas har under sina verksamma år som lärare funnit att man måste våga att ta tag i
de konflikter som uppstår mellan lärare och elev. Han tolererar inte om elever
uppvisar felaktiga beteenden i klassrummet och detta märks klart och tydligt
under observationerna. Även under intervjuerna visar han att han inte tolererar att
elever beter sig hur som helst i klassrummet. Vid tillsägelser är han  auktoritär i
sin ledarroll vilket stämmer överens med två utav de övriga lärarna.

5.4.4. David

Det märks direkt att eleverna har förtroende för sin lärare. Innan lektionen startar
står han och småpratar med eleverna i dörren till klassrummet. Då lektionen börjat
använder han sig av hela sitt kroppsspråk, han gestikulerar och rör sig framme vid
tavlan. Han berömmer ständigt eleverna.

David möter upp eleverna på deras egen nivå och kan ge förklaringar. Han
använder sig hela tiden av humor. Han förbiser de uppmärksamhetstörstande
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eleverna genom att ständigt vara på dem. Det märks att eleverna litar på honom.
Att de känner trygghet i hans sätt att vara emot dem. Respekten förefaller finnas i
båda riktningar.

I de fyra lärarfallen stämde observationerna med intervjuerna. Samtliga lärare är
medvetna om vilken ledarroll de använder sig av i olika situationer. Ordet ordning
och reda förefaller betyda olika för olika personer. En del lärare tänker då främst
på materiella saker som att varje elev ska komma i tid och ha med sig penna och
läroböcker till lektionen. För andra betyder det främst att elev och lärare ska ha
ett förtroende för varandra som de kan bygga vidare på.
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6. Diskussion

Diskussionen har jag delat upp i två olika avsnitt. Det ena är diskussion av
metoden och den andra är diskussion av resultatet. Det är här jag kommer att
knyta samman det jag har funnit i resultatdelen med mina egna tankar om
ledarskap.

6.1. Metoddiskussion

Den etnografiska studien jag använde mig av i mina undersökningar anser jag själv
vara det bästa valet av metod. En av fördelarna med denna metod är att man
lättare kan dra paralleller mellan observation och intervju. Genom observationerna
får man möjligheten att studera läraren och eleverna i ett klimat som är naturligt för
dem. Klassrumsobservationerna hjälper mig att lättare bilda en uppfattning om
hur läraren är i sitt ledarskap. Under interjuverna kan man få reda på om läraren
uppfattar klassrumssituationerna på samma sätt som observatören eller om läraren
anser att han/hon gjort på ett annat sätt. Ytterligare en fördel med denna metod är
att man lättare kan konstatera att det som sägs i intervjun är ärligt och uppriktigt
sagt från lärarens sida. Nu i efterhand har jag börjat fundera över om mina
observationer möjligtvis påverkade vissa lärare till den grad att de ändrade
lektionsplaneringen eftersom jag skulle komma. Jag hoppas innerligt att det inte är
så men min intuition säger mig att detta kan vara fallet. Jag märkte det främst vid
ett tillfälle. Det var då Clas lät eleverna skriva ett diagnostiskt test. Varken eleverna
eller den lärare som arbetar närmast Clas visste om att eleverna skulle få testet.
Clas verkade inte heller ha kontrollerat svaren till testet. Detta kan ju bero på olika
saker som exempelvis att han inte brukar planera sina lektioner till fullo eller att
han inte hade hunnit. Jag fick som sagt bara en känsla av att han blev påverkad av
att jag skulle komma.

Det som kan ifrågasättas var den korta tiden, två lektionstillfällen per lärare, jag
befann mig på fältet och observerade. Det var alldeles för kort tid för att kunna
dra några generella slutsatser om hur läraren arbetar i klassrummet. Trots den
korta tiden jag var närvarande fick jag möjlighet att studera lärarens olika
ledarroller i olika situationer och även olika strategier som denne använder sig av
vilket var oerhört lärorikt inför intervjuerna.

Det kan även ifrågasättas om urvalet av lärare gjordes på bästa möjliga sätt. En av
metodens svagheter var att det var ganska svårt att hitta lärare som kunde tänka
sig ställa upp på både observationer och intervju. Många ansåg att det tog för
mycket av deras tid.
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Kriterierna till min etnografiska undersökning var att jag behövde jag fyra lärare,
varav två av varje kön. Två utav lärarna skulle ha flertalet verksamma år bakom sig
och de andra skulle vara relativt nyexaminerade. Dessa kriterier stämde väl
överens med de personer jag valde till mina undersökningar. Som jag tidigare
skrivit var det endast slumpen som avgjorde att jag genomförde mina
observationer under matematiklektioner. För min egen del var det bra eftersom
jag då lättare kunde dra paralleller mellan de olika lärarna och deras
undervisningssätt. Jag har även tidigare poängterat att samtliga lärare ska vara lika
kompetenta i sitt ledarskap oavsett vilken ämnesinriktning man har.

6.2. Resultatdiskussion

Jag kommer nedan att börja med att diskutera de inledande frågorna jag som jag
ställde i mina intervjuer för att därefter diskutera de olika fallen. Observationerna
som jag genomförde kommer att speglas i det som jag kommer ta upp i
diskussionen om intervjuerna.

6.2.1. Diskussion av de inledande frågorna vid intervjuerna

• Vad innebär ordning och reda i klassen för dig?
• Vad innebär ledarskap för dig?
• Vilka egenskaper anser du att en lärare ska besitta för att anses vara en
 effektiv och bra ledare?

Resultatet av denna undersökning visar att man kan få många olika svar på de tre
inledande frågorna. De olika svaren anser jag grundar sig på att det i verkligheten
inte finns en riktig ”mall” för hur en lärare kan stärka de positiva processerna i
klassrummet. Det finns ingen bok som talar om för läraren vilka olika ledarstilar
denne bör anamma i särskilda situationer eller vilka strategier läraren bör tillämpa
för att stärka klimatet i klassrummet. Varje lärare måste själv hitta sin egen ledarstil
som passar just honom/henne. Jag håller fullkomligt med det Nilsson (1993)
skriver om att varje lärare inte har någon renodlad ledarstil utan att denne istället
anammar olika stilar i olika situationer. Detta har jag själv funnit i mina
observationer. Förutom sin egen ledarstil behöver varje lärare även en egen
uppsättning av olika strategier som denne sedan omväxlande kan utnyttja i olika
klassrumssituationer.

Under mina observationer tyckte jag mig se att de lärare som är konsekventa,
tydliga och medvetna i sin ledarroll samtidigt som de har kontakt med eleverna
och har humor gentemot dem och i största mån även försöker ge eleverna eget
ansvar, lyckas i sin undervisning. Med tydlighet i sin undervisning menar jag att
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man som lärare måste ge eleverna klara besked vad det är som ska göras i
undervisningen och vad som förväntas av dem.
Detta resulterar i att eleverna besparas från onödig stress som kan uppstå om de
inte vet vad de ska göra. Att en lärare ska vara konsekvent innebär att en lärare
ska vara rättvis och att samtliga elever ska behandlas lika. En sådan lärare struntar
aldrig i de elever som missköter sig och kommer heller aldrig med ”tomma hot”.
Att en lärare ska vara medveten är det samma som att denne ska ha ”ögon i
nacken” som Kounin uttrycker det. Läraren ska ständigt vara medveten om vad
som sker i varje vrå och skrymsle i klassrummet. Då en lärare  uppfyller dessa
kriterier om ”ögon i nacken” har han/hon förmågan att upptäcka elever som sitter
och gör annat under lektionen och kan då tillrättavisa deras beteende.

Ytterligare en viktig egenskap som David tar upp i sin intervju och som jag
instämmer till fullo i är att det är viktigt att eleverna  förstår sig på den som är
ledare. Om eleverna inte skulle förstå sig på sin ledare skulle de aldrig veta hur
läraren reagerar i olika situationer och stämningen mellan elever och lärare skulle
vara spänd och detta skulle resultera i att respekten mellan lärare och elev inte
skulle fungera.

Individualisering är en oerhört viktig uppgift som ingår i en lärares ledarskap enligt
Stensmo (1997). Under intervjuerna jag genomförde var det två lärare som tog
upp individualiseringen som ett viktigt moment. Jag instämmer helt med dessa
lärare. Det ingår i en lärares arbete att kunna anpassa sig till elevernas nivå och att
kunna hjälpa dem utvecklas utifrån de förutsättningar eleverna har. Jag tycker
samtidigt att det är viktigt att man som lärare ser varje individ. Att varje elev
känner att han/hon finns och syns.

Fontana (1984) beskriver hur tillgången till eller bristen av humor spelar en
betydande roll i undervisningen. Detta har jag själv bevittnat under mina
observationer. Då en lärare använder sig av humor i undervisningen lättas
stämningen oftast upp i klassrummet, eleverna blir gladare och även mer vänligt
inställda till läraren och ämnet. Läraren ses då oftast som en jämlike istället för en
varelse från yttre rymden. Då man använder sig av humor kan man i vissa fall även
bidra till att motivera eleverna till större arbetsinsatser. Man kan även ibland ta
hjälp av humor för att förhindra att olika konfliktsituationer ska uppstå.

Under mina observationer fann jag att samtliga skolor som jag besökte har en
nivågrupperad undervisning från årskurs 8. Det finns både fördelar och nackdelar
med en sådan undervisningsform. De fördelar som jag främst kommer att tänka på
är att de svaga eleverna har större chans att få hjälp då dessa elevgrupperingar
oftast inte är så stora. En annan fördel är att spridningen mellan eleverna inte är
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lika stor som den skulle vara om undervisningen bedrevs i helklass. Det
förekommer även vissa nackdelar med nivågrupperingar.
Om undervisningen istället bedrivs i helklass kan de svaga eleverna även ta hjälp
av de starkare eleverna. Då de svaga eleverna sätts samman i en grupp ökar risken
för att motivationen minskar eftersom de ofta är mindre motiverade till att lära sig
något som de anser är obegripligt eller svårt.

En av anledningarna till att jag valde de fallen som jag har gjort är att jag själv har
stött på dem under mina praktikperioder. Jag har dock arbetat om fallen så att de
lättare skulle gå att diskutera kring dem i intervjuerna. Ytterligare en anledning till
att jag valde just dessa var att de är relativt vanliga ute i skolorna och då är det
lättare för läraren att sätta sig in i dem. Mina intuition stämde, samtliga lärare
bekräftade att de hade stött på dessa fall eller att de visste om att de förekom på
skolan.

6.2.2. Diskussion av fallen

Fall 1

De flesta lärare anser att man måste planera den här lektionen mer än de andra
lektionerna eftersom man vet att den kommer att vara rörig. Planeringen är enligt
Stensmo (1997) det moment som binder samman de övriga momenten i en
lärares ledarskap. Planeringen sker inte endast innan lektionen utan även under
lektionens gång och även efter. Jag är helt övertygad om att planeringsfasen
ständigt är närvarande i en lärares medvetande. Detta kan speglas i då man ibland
kan vakna mitt i natten för att komma på hur man ska exempelvis lösa en uppgift
på bästa sätt för eleverna. Några lärare pekar på att de försöker vinna elevernas
intresse genom att till en början hitta på någon aktivitet. Detta låter i mina öron som
en bra strategi under förutsättning att aktiviteten verkligen fångar elevernas
intresse.

Tre utav fyra lärare anammar här den auktoritära ledarstilen då de poängterar för
eleverna att det inte är godtagbart att komma sent till lektionen. De tar inte den
konflikten under lektionen utan läraren pratar med eleverna efter lektionens slut.
De flesta lärare visar tydligt att det är de som bestämmer.

Fall 2.

Samtliga lärare är övertygade om att man måste prata enskilt med eleven. Lärarna
poängterar att det troligen inte hjälper att prata med eleven en gång utan att man
måste göra det flera gånger. Jag tror i likhet med David att eleven verkligen
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behöver uppmärksamhet. En lärare kan aldrig dela upp sin tid rättvist mellan
eleverna, vissa behöver mer tid av läraren och vissa mindre.
I det här fallet är det tydligt att det rör sig om att eleven behöver mer tid. Jag tror
att det är viktigt att förebygga sådana elever. Man kan prata med honom på väg in
i klassrummet innan lektionen börjat och under lektionen ser man till att själv vara
på honom så att han inte får en chans att försöka ”stjäla” tid från de andra eller
läraren.

En lärare tycker att man kan ta diskussionen i helklass då den
uppmärksamhetstörstande killen ställer frågor som inte berör undervisningen. Det
verkar som om läraren i det här fallet vill spela på elevens bekostnad genom att
säga, och vad har det med saken att göra? Läraren anser att det är rätt att han får
”smaka på sin egen medicin” då resultatet kan bli att de övriga klasskamraterna
istället skrattar åt honom. Här tycker jag personligen att man väljer fel strategi.
Man ska aldrig försöka att sätta dit eleverna. En sådan kamp kan man aldrig vinna.
Man riskerar då som lärare att få dessa elever emot sig.

Fall 3.

I de tidigare fallen var lärarna relativt eniga om hur man skulle gå till väga för att
lösa de olika situationerna. Deras strategier för att lösa just det här fallet skilde sig
ganska markant åt. David anser att han aldrig skulle försätta sig i en sådan
situation. Han poängterar att man som pedagog eller lärare aldrig kan vinna en
sådan match. Clas skulle försöka att diskutera med tjejerna innan lektionen och
förklara för dem att han inte godtar att de sitter och gör annat. Berit skulle till en
början säga åt tjejerna lite skämtsamt. Fungerar inte detta skulle hon i nästa steg
spela arg. Om inte detta heller fungerar skulle hon ta en diskussion med dessa
tjejer efter lektionen. Anna skulle låta tjejerna att sitta och inte göra något under
förutsättning att de är tysta. Hon anser att det är upp till eleverna själva att ta
ansvar för sin egen undervisning.

I det här fallet tror jag själv att Berit har valt den bästa strategin. Det är viktigt att
man som lärare är medveten om det har hänt något som gör att tjejerna reagerar på
det här sättet. Jag tror att man efter ett tag lär känna eleverna så pass bra att man
då kan se på dem om det har hänt något i deras närhet eller om de struntar i
undervisningen för att de inte orkar eller inte vill vara med. Då elevernas beteende
grundar sig i att de inte vill eller inte orkar och tillsägningarna inte fungerar måste
man försöka att diskutera med eleverna och få dem att förstå att deras beteende
inte är acceptabelt. Man får då försöka få eleverna att förstå att det är bättre att de
arbetar i skolan än att de får göra arbetet hemma på fritiden. Det är samtidigt
viktigt att få eleverna att förstå att det är de själva som förlorar på att strunta i
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undervisningen men jag anser att Anna använder sig av fel metod då hon till
största delen ignorerar eleverna.

6.3. Avslutning

Innan jag avslutar min diskussion vill jag kortfattat redovisa mina frågeställningar
som jag tog upp i början av mitt arbete. Dessa var:

• Vad säger forskningen om ledarskap?
•  Vad består ledarskap i klassrummet av?
•  Hur kan en lärare stärka de positiva processerna i klassrummet?
•  Använder sig läraren av egna metoder för att upprätthålla ett gott
   klassrumsklimat eller tar han/hon till sig den forskningen som finns på
   området?

Då man började att studera ledarskap intresserade sig forskarna av att ta reda på
vilka speciella egenskaper en ledare besitter. Man ansåg på den tiden att det var
endast var vissa utvalda människor som besatt de rätta egenskaperna för att bli en
ledare. Forskningen lyckades inte eftersom man inte kunde lokalisera de speciella
egenskaperna som en ledare skulle besitta. Istället började forskarna  intressera
sig för en ledares beteende.
Stensmo (1997) anser att ledarskapet delas in i fem olika kategorier. Dessa är
planering, kontroll, motivation, gruppering samt individualisering.

En lärare kan stärka kontrollen i klassrummet genom att använda sig av olika
klassrumsstrategier. De kan vara strategier som läraren själv har kommit på som
exempelvis då David skämtsamt använder sig av att utse en elev till hackkyckling.
Det kan samtidigt vara sådana strategier som redan finns nerskrivna (Granström,
1992). Ytterligare ett komplement till att behålla kontrollen i klassrummet är olika
disciplinmodeller. Jag har endast behandlat Kounins modell i mitt arbete.

De flesta lärare tänker inte på att det förekommer forskning kring begreppet
ledarskap. Då jag förklarar mitt arbetes innehåll visar de intresse. Samtliga lärare
anser att det skulle vara nyttigt att läsa och sätta sig in i olika litteratur som
behandlar ledarskap. Lärarna använder sig ofta av vad de tror är egna strategier
för att bibehålla ett bra klassrumsklimat. De metoder och strategier de använder
sig av finns ofta nedskrivet i litteraturen.

Som jag tidigare har skrivit i resultatanalysen stämmer observationerna överens
med intervjuerna för samtliga lärare. Själv blev jag förvånad över att de yngre
lärarna var så medvetna om vilka ledarstilar de anammar i olika situationer och
vilka strategier de utnyttjar i klassrummet för att bibehålla kontrollen. Detta var en
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positiv överraskning för mig. Det jag har kunnat skymta i min undersökning var
att de lärare som har varit på fältet längst har en större trygghet och tilltro till sitt
ledarskap än de yngre.
En av anledningarna till detta kan vara att de har en längre erfarenhet av läraryrket.
Då det gäller att försöka dra paralleller mellan de olika könen fann jag ingen direkt
skillnad. Vissa lärare var mer bestämda än andra men det hade inget med könen
att göra. De stora likheterna kan bero på den relativt korta tiden jag befann mig ute
på fältet och gjorde mina undersökningar och skenet kan därmed bedra.

6.4. Personliga reflektioner

Jag har personligen lärt mig oerhört mycket på detta arbete. Nya tankar och
funderingar har ständigt gjort sig påminda inom mig. Flera nya frågor har väckts
inom mig och har troligtvis sin grund i min egen ökade medvetenhet då det gäller
ledarskap. Hur har jag själv agerat gentemot eleverna i klassrummet? Är jag nöjd
med mitt beteende mot eleverna eller finns det något jag kan ändra på? På vilket
sätt vill jag skapa ett bra klassrumsklimat och hur går jag tillväga? Hur ställer jag
mig själv till ordning och reda i klassrummet? Vilka ledarstilar anammar jag i olika
situationer?

Det är viktigt att man som lärare är medveten om att det inte finns någon riktig
”mall” som talar om hur man ska agera i klassrummet. Var och en måste själva
hitta sitt sätt att leda och sina strategier för att stärka klimatet i klassrummet.

Jag vill avsluta mitt arbete med att i likhet med författaren Nilsson (1993) säga att
en lärare har goda förutsättningar att bli en bra ledare genom att han/hon
intresserar sig för ledarskap, läser om det, prövar på och reflekterar över vad
han/hon har gjort. Det forskningen har kommit fram till är att man aldrig blir en
färdig ledare men att man kan ständigt utvecklas och bli bättre.

6.5. Förslag till vidare forskning

Då jag nu har studerat lärares ledarskap i klassrummet skulle det vara intressant att
ta reda på vilka möjligheter det finns att förändra lärarutbildningen till det bättre
genom att man som studerande får mer utbildning i ämnet. Under
praktikperioderna bedöms vi i vårt ledarskap utan att vi haft någon riktig utbildning
i det. Det skulle därför både vara intressant och relevant att studera möjligheten att
utveckla och diskutera sitt eget ledarskap med hjälp av sin handledare under de
praktikperioder som genomförs under utbildningen.
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Bilaga 1.

Inledande frågor:

1. Vad innebär ordning och reda i klassen för dig?
2. Vad innebär ledarskap för dig?
3. Vilka egenskaper anser du en lärare ska besitta för att anses vara en effektiv

och bra ledare?

Fall 1.

Lektionen har startat och fortfarande droppar elever in en efter en. De har nyligen
haft gymnastik och de flesta är alltid försenade därifrån. Det olyckliga är att det är
alltid samma elever som kommer ca 10 minuter efter att lektionen har satt igång.
De är uppspelta och ljudnivån är alldeles för hög. Eleverna har svårt att
koncentrera sig eftersom det är lektionen innan lunch och de är hungriga. Du gör
ett försök till att skapa ordning men detta misslyckas och leder till att ännu fler
elever börjar att prata.

Värt att notera är att försök har gjorts genom att skjuta fram lektionen 10 minuter
men utan lyckat resultat. Eleverna får då en för kort lunch.

Vad skulle du göra åt situationen?

Fall 2.

Du ska genomföra en lektion i helklass där det finns en kille som ständigt suktar
efter din uppmärksamhet. Han är otroligt aktiv och vill hela tiden visa att han
hänger med i undervisningen. Han sitter ofta och viftar energiskt med handen och
om man låter frågan gå till någon av de övriga eleverna blir han otroligt irriterad.
Han kommenterar ofta de övrigas svar och vill att lektionen ska kretsa kring
honom och de frågor som han vill ha svar på. Dessa frågor behöver inte ens
beröra undervisningen. Han kräver mycket tid och ”stjäl” samtidigt tid från de
övriga eleverna.

Vad skulle du göra åt detta?
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Fall 3.

Det är en helt vanlig lektion på högstadiet och du har förberett undervisningen
som du brukar. Då du försöker genomföra lektionen märker du att det sitter tre
tjejer längst bak som ägnar sig åt helt andra saker än det din undervisning går ut på.
Efter genomgången går du fram till dessa tjejer och frågar om de vet vad de ska
göra. Du ser att de varken har antecknat eller tagit del av den laboration som de
ska genomföra. Då du försöker att prata med dem sitter de tysta och himlar med
ögonen samtidigt som de suckar. De ska verka ”häftiga” inför deras
klasskamrater och låtsas därför att det som du säger till dem inte spelar någon roll.

Vad skulle du göra åt situationen?


