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Bakgrunden till detta val är att jag saknar utbildning i ledarskap för det jobb som väntar dvs. grundskollärare
4-9 SO. Syftet men studien är att jag vill ta reda på vad det innebär att vara ledare av lärande och vilken aktuell
forskning det finns om ledarskap i största allmänhet samt att jämföra andra ledarroller med lärarens. Jag har
använt mig av dels en litteraturstudie och dels en empirisk studie i form av intervjuer och observationer.

Det finns ingen ”bästa” ledarstil enligt forskningen. Ledarskapet har snarare en karaktär av situationsbetingad
art. Enligt forskningen har ledarens roll kommit att ändras. Förr kom legitimiteten uppifrån, idag kommer den
underifrån och det gäller att ”vinna” eleverna eller medarbetarna. Forskarna vill påstå att vi kommit in i ett
nytt ledarskapsparadigm. Rollen får karaktären av stödjande hellre än styrande genom att man delar med sig
av ledarskapet och makten. Ledarskapet är snarare en relation man erövrar än en position man får. En ledare
måste kunna se saker och ting ur flera synvinklar eller perspektiv för att få en så holistisk bild som möjligt.

Resultatet visar att det finns många likheter men även en del olikheter mellan de båda ledarskapen. När det
gäller lärarrollen verkar det som om ämneskunskaperna är underordnade ledarskapet och att det sociala
engagemanget är överordnat andra ledarskapsuppgifter. Att vara ledare av lärande är till skillnad från andra
ledarroller mer komplext till sin natur. Om andra ledarroller är situationsbetingade så är lärarrollen än mer
situationsanpassad och högst personlig. Det är en ”tyst” kunskap som man inte kan sätta ord på Att vara lärare
är med andra ord en ”konst”. Att ”bli” lärare är en process som aldrig slutar. Det handlar i allra högsta grad
om att ha social kompetens, vilket också annan ledarskapsforskning pekar på.
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1. Inledning

Det finns någonting i min utbildning till grundskollärare 4-9 SO som jag saknar, och det är
kunskap om ledarskap. När vi kommer ut i arbetslivet har vi ett enormt stort ansvar. Jag anser
att utbildningen till lärare förbereder oss i ringa utsträckning för den stora tuffa utmaningen på
ett tillfredställande sätt. Jag går nu den gamla utbildningen, men hoppas innerligt att den nya
utbildningen är bättre på så sätt att den relaterar mer till verkligheten, och vad det innebär att
vara lärare.

Som det nu är, tycker jag att klyftan är för stor mellan universitet och arbetsliv. Studenterna
måste få en mjukare övergång till det jobb som väntar som lärare. En början till det kan vara
en bättre utbildning i ledarskap. Jag tror att man som lärare idag inte bara ska vara kunnig i
sina ämnen. På grund av skolans tuffa klimat måste man också kunna leda en grupp samt ha
förmågan till socialt engagemang.

Lärarutbildningen är en bra bas att stå på sägs det, men det måste rimligen vara ute i
yrkeslivet som ett annat lärande tar vid. Detta lärande för läraren äger rum tillsammans med
andra yrkesverksamma på skolan och med eleverna.



6

2. Syfte och problemformulering

Syftet med mitt arbete är att ta reda på vad det innebär att vara ledare av lärande, vilken
aktuell forskning det finns om ledarskap i största allmänhet samt jämföra andra ledarroller
med lärarens. För att göra detta arbete tänkte jag göra en litteraturstudie och en empirisk
studie. När det gäller den empiriska delen vill jag ha svar på vad olika lärare på fältet tycker,
eller har för olika uppfattningar om läraren som ledare. Med andra ord, vad innebär det att
vara ledare av lärande? Arbetet kommer således bestå av dels en teoretisk del med
litteraturstudier, dels en empirisk, etnografisk studie i form av intervjuer och observationer.

Jag anser att man skall ha nytta av ett examensarbete i praktiken. När jag nu väljer ledarskap
så är det för min skull jag gör det, trots att det redan har skrivits en del om det. En fördel kan
vara att det finns mycket material att välja på, men huvudsaken är att jag lär mig något och
som även andra kan ha nytta av.

Att vara lärare och leda är en ”konst” har jag fått berättat för mig. Vari består denna ledar-
konst ”? Vad innebär det att vara ledare för lärande? Jag ämnar ta hjälp av följande frågor för
att precisera mitt arbete:

q Vilken forskning har bedrivits när det gäller ledarskap på ett generellt plan?
q Vilka uppfattningar finns bland lärare på fältet när det gäller läraren som ledare?
q Vad innebär det att vara ledare av lärande?
q Vad är det för fenomen som gör en ledare till en ”bra” ledare?
q Vad består ledarskap i klassrummet av?
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3. Litteraturstudie / teoretisk bakgrund

3. 1 Vad säger forskningen om ledarskap på ett generellt plan?

3.1.1 Historisk tillbakablick på ledarskapet

Ledarskap är ett omtvistat och omfattande tema idag. Sedan man för länge sedan lade fram de
första idéerna om vad som kännetecknar ett gott ledarskap har ett stort antal uppslag lagts
fram. När man tar upp några av de första som skrev om ledarskap bör man i sammanhanget
nämna Niccoló Machiavelli, (1469-1527) och hans kontroversiella avslöjanden av makt och
mänsklig fåfänga från 1500-talet. Det råder delade meningar om hans berömda verk Fursten
(1914) är att betrakta som inställsamt skvaller för att smörja den egna karriären eller som ett
vittnesbörd om mänsklig fåfänga. Den granskar lusten till makt, och konsten att skaffa makt
och kunna behålla den. Machiavellis verk är otvivelaktigt en given referens i
ledarskapslitteraturen enligt Lars Svedberg. 1

En annan var den tyske ekonomen och sociologen Max Weber, (1864-1920) och hans
resonemang om den rättsäkra organisationen eller byråkratin. Han menade att makt innebär att
en person får sin vilja igenom och blir åtlydd. Om makten sammanfaller med de värderingar
som den som ska ledas har, eller om den anses vara nödvändig, ökar sannolikheten för dess
legitimitet (godkännande). Ledaren erkänns då en legitim auktoritet. Weber skiljer dock
mellan tre typer av legitim auktoritet: Auktoriteten kan vara karismatisk, dvs. utgå från
ledarens personlighet och lyskraft. Den kan vara traditionell, dvs. bygga på vardagliga
erfarenheter och praxis om vem som brukar ha rätten att styra och bestämma. Auktoriteten
kan slutligen vara legal dvs. definierad av regler och klausuler inom en viss organisation. 2

En tredje är socialpsykologen Kurt Lewin,(1890-1947) som kom att arbete med olika
ledarstilar. Han är en av portalfigurerna i Human Relations –rörelsen. Hans vision av det goda
samhället besjälades av ett demokratiskt ledarskap som ideal. Hans studier av ledarskapsstilar
avsåg att klargöra och redogöra hur ledaren inte bara påverkar den enskilda människan, utan
framför allt gruppens kollektiva normsystem. Huvudpoängen i Lewins resonemang om
ledarskap är att gruppens normer och gruppens klimat är direkt en konsekvens av ledarens
stil.3

3.1.2 Fyra olika perspektiv på ledarskap

I boken  Nya perspektiv på organisationer och ledarskap strukturerar författarna upp
ledarskapet i fyra olika perspektiv. De fyra perspektiv de använder sig av är; det strukturella,
humanistiska, politiska och det symboliska perspektivet. Det innebär att de betraktar sina
organisationer i form av metaforer som fabrik, familj, djungel och tempel. 4

                                                
1 Svedberg, Lars. (2000). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Bolman, Lee G. & Deal, Terrance E. (1997). Nya perspektiv på organisationer och ledarskap. Andra upplagan,
Lund: Studentlitteratur.
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Det strukturella perspektivet

Det strukturella perspektivet hämtar sin inspiration från huvudsakligen två källor. Den första
härstammar från de organisationsanalytiker som försökte forma organisationerna så att de
kunde fungera på ett så bra sätt som möjligt. Den mest berömda av dessa teoretiker är
Frederick W. Taylor (1856-1917) och som är upphovsman till tidsstudietanken, MTM
(”minute time measurement”) och ett angreppssätt som han kallade för ”scientific
management”, det vill säga en rationell företagsledning som är en vedertagen benämning.
Taylor bröt ner alla uppgifter till sina allra minsta beståndsdelar och såg till att få ut så mycket
som möjligt av varje arbetare och till och med av varje sekund som han eller hon tillbringade
på arbetet. Andra teoretiker som också hade denna rationella syn på företagsledning var Henri
Fayol (1841-1925), Lyndall Urwick och Luther Gulick. Deras arbeten ledde fram till principer
som främst fokuserade på specialisering, kontroll, makt och ansvarsfördelning. 5

Den andra källan för strukturella idéer är den redan presenterande Max Webers arbeten. Han
skrev sina viktigaste alster runt år 1900 när formella organisationer ännu var förhållandevis
nya företeelser. Patriarkat, snarare än rationalitet var då den vanligaste organisationsformen.
Dessa organisationer hade en fadersgestalt. Det var en enda individ som med nästan
oinskränkt makt kunde belöna, bestraffa, befordra eller avskeda andra personer på ett
godtyckligt sätt.6

Det strukturella perspektivet hämtar inspiration från sociologi och managementvärlden och
lägger tyngdpunkten på mål, specialiserade roller och formella relationer. Här används
fabriken som metafor för organisationen. Strukturer utformas för att passa in i organisationens
omgivning och teknologi. Det innebär att organisationer fördelar ansvar till olika aktörer s.k.
”arbetsdelning” och skapar regler, policy, procedurer och hierarkier i syfte att samordna
aktiviteterna. Svårigheter kan uppstå då strukturen inte är anpassad efter situationen, vilket
gör att det måste krävas någon form av omorganisation för att få en bättre passform. 7

Det humanistiska perspektivet

En av de få amerikaner på 1950-talet som trodde på att arbetare ville göra ett bra jobb och
vara produktiva var Douglas Mc Gregor. Han ansåg att arbetarna skulle prestera bra, om
ledningen bara var klok nog att anpassa arbetsuppgifterna efter arbetarnas behov. Mc Gregors
tidiga insatser kom att lägga grunden för det som kallas ”Human resource”- eller HR-
perspektivet . Detta perspektiv betraktar människors färdigheter, attityder, energi och
engagemang som viktiga resurser och som kan utveckla en verksamhet eller som kan få den
att gå i stå. Mc Gregor, Argyris och andra forskare inom HR-perspektivet menar att
traditionella ledningsmönster mer eller mindre tvingar de anställda att bli beroende av sina
överordnande, och lämnar dem obetydligt utrymme för att själva kontrollera sitt arbete.
Vuxna personer behandlas inte sällan som barn. En åtgärd som ofta används inom HR-
perspektivet är delaktighet vilket ger arbetarna större utrymme för att själva kunna påverka
beslut som rör arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Resultatet kan bli anmärkningsvärt.8

                                                
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
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Forskning om medinflytande har visat att delaktighet är en av de få metoder som man kan
använda för att samtidigt få en högre arbetsmoral och ökad produktivitet. En strategi för att
öka medinflytande kan vara att stärka bandet mellan individ och organisation genom att
tillhandahålla bra lön, trygg arbetsmiljö, interrekrytering, personalutbildning, och införande
av någon form av vinstdelningssystem. En annan strategi innebär att man ger medarbetarna
inflytande och försöker skapa större mening med arbetet genom delaktighet, arbetsberikning,
teamarbete, företagsdemokrati och jämställdhet.9

Det som människorna för med sig till organisationerna formas ursprungligen av den
decentraliserade och småskaliga industri som kallas familj. HR- perspektivet, grundar sig i
första hand på psykologi, och betraktar organisationer som en storfamilj som rymmer
individer med behov, känslor, fördomar, färdigheter och begränsningar. Sett från detta
perspektiv går den viktigaste utmaningen ut på att skräddarsy organisationen efter individerna
eller genom att hitta möjligheter så att individerna både kan göra sina arbetsuppgifter och vara
nöjda med det de åstadkommer.10

Det politiska perspektivet

De tankar vi kan återfinna i det politiska perspektivet går inte ut på att politiken styrs av
individernas själviskhet, trångsynthet och inkompetens. Det handlar istället om ömsesidigt
beroende, skiljaktigheter, knapphet på resurser och maktrelationer som kommer att ge upphov
till politisk aktivitet, oberoende av vilka aktörerna råkar vara.11

Det politiska perspektivet har sin grund inom statskunskapen. Organisationerna betraktas som
tävlingsarenor eller djungler. Olika intressegrupper slåss om makten och de knappa
resurserna. Konflikter mellan individer och grupper huserar vilt på grund av de ändlösa
olikheterna i behov, perspektiv och livsstilar. Köpslående, förhandling, tvång, och
kompromiss är en del av vardagen. Det bildas koalitioner omkring olika intressen och
förändringsprocesser, allt eftersom olika frågor dyker upp och försvinner. Det kommer att
uppstå problem då makten koncentreras på ”fel” ställen eller då den sprids på så många
händer att ingenting blir gjort. Man försöker få igenom lösningar utifrån politisk förmåga och
skarpsinne, något som redan Machiavelli beskrev i sin bok Fursten från 1514.12

Det symboliska perspektivet

Det symboliska perspektivet försöker tolka och belysa de grundläggande frågor som rör
mening och tro och som gör symboler så betydelsefulla. Metaforen är tempel i det här
perspektivet. Perspektivet beskriver en värld som är mycket olik den traditionella bilden med
rationalitet, visshet och linearitet som organisationers huvudsakliga ingredienser. Mening, tro
och övertygelse är centrala för ett symboliskt perspektiv. Genom att använda symboler, myter
och magi återskapas den andliga aspekten av organisationerna.13

Det symboliska perspektivet hämtar sin inspiration från socialantropologin och ser
organisationer som folkstammar, teatrar, eller karnevaler. Det överger den traditionella synen
som är så tydlig i de andra perspektiven. Det uppfattar organisationer som kulturer som styrs

                                                
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Svedberg, Lars. (2000)
13 Bolman & Deal. (1997)
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mer av ritualer, ceremonier, historier, hjältar och myter än av regler, taktisk planering och
chefernas auktoritet. Organisationen utgör också en teater där olika aktörer spelar sina
speciella roller i det organisatoriska dramat, medan publiken betraktar händelseförloppet från
åskådarplats. Det kan uppstå problem då aktörerna är oförmögna att spela sina roller på ett bra
sätt. Symbolerna förlorar sin mening vilket leder till att ceremonier och ritualer tappar sin
innebörd.14

Freud och Jung förlitade sig mycket till symboliska begrepp i sina försök att förstå sig på det
mänskliga psyket. Socialantropologer har av tradition inriktat sig på symboler och deras plats
i kulturen och människors liv. Det symboliska perspektivet betraktar livet mer som växlande
än som linjärt. Även olika kulturer har historiskt sett förlitat sig till ritualer och ceremonier för
att skapa ordning, klarhet och profetia – framför allt när det gäller frågor eller dilemman som
är alltför komplexa, mystiska eller godtyckliga för att man skall kunna kontrollera dem på
annat sätt.15

Till skillnad från traditionella synsätt, som lägger tyngdpunkten på rationalitet och
objektivitet, fokuserar istället det symboliska perspektivet mera på en ”familjesyn” när det
gäller moderna organisationer. Man kan säga att utifrån ett symboliskt perspektiv bedömer
man en organisation främst på grundval av hur den ter sig eller uppfattas. En avpassad
struktur tillhandahåller en ceremoniell scen och uppvisar för publiken den dramatiska
föreställning den förväntar sig. 16

Symboliskt ledarskap är knappast ett enhetligt begrepp i managementlitteraturen. En del
författare fokuserar på hur ledarskapet uppfattas, vad det symboliserar. Medan andra använder
begreppet för att beskriva det som ledare gör för att påverka andra genom att använda
symboler och ritualer. Genom tiderna har makten och ledarskapet tagit sig uttryck i olika
former och symboler såsom byggnader, kläder, sigill, stövlar, uniformer, kors, kronor, svärd
m.m. Symbolernas funktion är att de på ett speciellt sätt markerar individens, gruppens eller
organisationens identitet. Emile Durkheim (1858-1917) menade att symboler är nödvändiga
för en kulturs sammanhållning. Resonemanget torde även vara giltigt för sammanhållningen
mellan olika avdelningar inom större organisationer genom att symbolerna erbjuder något
som är värt att samlas kring. För att förstå en människa, en grupp, en organisation eller en
kultur måste man även förstå dess symboler. 17

Lee G. Bolman och Terrance E. Deal menar att en kreativ person har förmåga att betrakta
världen ur olika och nya perspektiv så att andra människor kan se nya möjligheter. Moderna
organisationer förlitar sig för mycket på teknik och för lite på kreativitet i sökandet efter ett
kvalitativt engagemang och nytänkande. Konst och kreativitet är dock ingen ersättning för
teknik utan mer en förstärkning av den. Kreativa ledare och chefer hjälper oss att se bortom
dagens verklighet och hitta nya vägar för att väcka individens motivation och energi. Ledaren
som ”konstnär” litar både på inre och yttre bilder, datorer, poesi, policy, reflektion,
ordergivning, perspektivseende och anpassning (ackommodation och assimilation). Om en
organisation styrs för mycket och leds för litet, kommer den till slut att förlora sin kraft och
sitt syfte. Dåligt styrda organisationer med starka karismatiska ledare kan uppvisa en
kortvarig och stark uppgång men bara för att kraschlanda längre fram i tiden .”Felbehandling”
kan vara lika förödande och oetiskt för en chef som för en läkare. Eller som de uttrycker det,

                                                
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Svedberg, Lars. (2000)



11

chefer som envist sitter fast i ett perspektiv kommer förmodligen inte att förstå eller kunna
hantera den invecklade konstruktionen i en holistiskt process. 18

Former för att leda och administrera, som fungerade för bara några år sedan, är idag ej längre
användbara. Sérieyx kallar det för organisationernas ”big bang”.

 Informationsrevolutionen, ekonomins globalisering, ökningen av alla
de faktorer   som gör det mesta osäkert, de stora ideologiernas
sammanbrott, den världsomspännande nyhetsrapporteringen (till
exempel via CNN) omvandlar oss till en väldig planetär by – alla
dessa faktorer upphäver spelets regler och gör i ett slag gårdagens
organisationer omoderna. (Sérieyx,1993, s.14 f i Bolman & Deal,
1997, sid. 23)

3.1.3 Olika ledarstilar

Styrformen i en organisation har ur ett historiskt perspektiv gått från tvångsstyrning till
visionsstyrning. Den anställde betraktas inte längre som främst utifrånstyrd utan man talar
istället om medarbetaren som huvudsakligen  inifrånstyrd . Byråkratins chef och
teamorganisationens ledare har förvisso olika styrningsfilosofier som nedanstående citat,
hämtade från två bestsellers inom management, illustrerar:

Den traditionelle chefen styr med instruktioner, dvs. regler om vad
man inte får göra. Instruktioner är i huvudsak kunskap om
begränsningar. Ju fler instruktioner, desto mindre eget ansvar och
utrymme för egna initiativ. Instruktioner begränsar handlingsfriheten
och kväver kreativiteten. (Calsson & Lagerström 1985 s.23 i Svedberg,
2000, sid 193).”

Ledaren skall kunna vara bärare av organisationens idéunderlag. Han
skall vara en symbol för de gemensamma värderingarna, han skall
skapa ett gott klimat och en stimulerande anda osv. Ledaren skall
kunna föra medarbetarsamtal, han skall kunna lyssna på folk när de
har det svårt, han skall kunna skapa trygghet, skapa framgång via
andra. Kort sagt han skall vara en vardagspsykolog. (Arvonen 1989 s.
148 i Svedberg, 2000, sid.193)

Sammanfattningsvis kan man säga att den traditionella chefen är auktoritär medan ledaren är
en auktoritet menar Lars Svedberg.

Andrew Leigh & Michael Maynard menar att det är förmågan att uppfatta vad som håller på
att hända, att inse vad situationen kräver, som skiljer ledare från chefer. Skillnaden mellan
inspirerande och alldagliga ledare bidrar till den svårdefinierade, abstrakta faktorn som kallas
karisma. De menar vidare för att kunna se och förstå måste man vara beredd att ännu en gång
titta på det som händer i teamet. Man måste hela tiden, för sig själv, svara på den
grundläggande frågan: ”Vad är det som händer just nu?” 19

                                                
18 Bolman & Deal. (1997)
19 Leigh, Andrew & Maynard, Michael. (1997). Att leda team. Hur man engagerar och inspirerar team. Falun:
Scandbook.
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De tar upp fyra vanliga ledarskapsstilar som visar på olika sätt att ge stöd och ledning, dessa
är följande:

• Delegering
Inte mycket ledning
Inte mycket stöd

• Deltagande
En viss ledning
Mycket stöd

• Försäljning
En rimlig mängd ledning
Mycket stöd

• Tillsägelser
Mycket ledning
Inte mycket stöd

De pekar även på den förändrade roll som en ledare besitter. Dessa ord säger mycket om den
förändrade roll som en ledare besitter eller måste ha för att ”gå hem” i dagens samhälle:

Förut fanns det en mer autokratisk typ av ledarskap. Chefen var chef
och auktoriteten kom från funktionen. Idag bestämmer organisationen
om den ska godta ledaren eller inte och auktoriteten bygger på hur
människor uppfattar hans eller hennes beteende. Nuförtiden
bestämmer ledaren mindre över inriktning och principer och ägnar sig
i stället åt att stödja och underlätta. (Gerard von den Akker,
ordförande för The Netherland Export Combination och vinnare av
1991 års European Quality Award for Leadership i Leigh & Maynard,
sid. 175)

 I allt större utsträckning kommer människor endast att följa dem som
visar vilja och förmåga att anpassa sina behov och sådana verktyg
som rädsla, social ställning och liknande blir allt mindre verksamma.
Det behövs ett annorlunda ledarskapsparadigm.
(Geoff Keeys, ledare för Personnel and Buisiness Services, Prudential
Corporation plc, i Legih & Maynard, 1997, sid. 13).

Ledarskap skiljer sig från chefsskap menar Lee G. Bolman och Terrance E. Deal, även om
dessa två begrepp ofta blandas ihop. Man kan vara ledare utan att vara chef, och många chefer
klarar inte ens av att leda en grupp sjuåringar till glasskiosken menar de. Det kan innebära att
chefer gör rätt saker och ledare gör saker rätt. De två kanske mest omfattande påståendena om
ledarskap är att alla goda ledare måste vara av ”det rätta virket”, det vill säga vara visionärer,
ha styrka och engagemang och att det goda ledarskapet är mer eller mindre situationsbetingat
menar de. 20

                                                
20 Bolman & Deal, (1997)
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3.1.4 Vad innebär ledarskapet?

Att vara ledare i en målstyrd organisation menar Lars Svedberg är att arbeta mot de mål en
huvudman satt upp och samtidigt ta hänsyn till ett antal andra intressen. Detta innebär att
lyhördhet i kombination med gränssättning, målhävdelse och förmågan att prioritera kanske är
de viktigaste och mest krävande ledaruppgiften. Han menar vidare att ledarskap är mer en
relation snarare än en position. 21

I en hierarkisk organisation är chefen viktig skriver Kjell Granström. Det är han eller hon som
anger prägeln på organisationen och som ytterst driver den. Ansvaret för verksamhetens mål
och inriktning ligger på ledaren, vars främsta uppgift är att fatta beslut. I en teamorganisation
är chefen också viktig naturligtvis, men chefens viktigaste uppgift är inte att fatta beslut utan
se till att beslut blir fattade.22

3.1.5 Vad är en ”bra ledare” enligt forskningen?

Ledarskap är utan tvekan ett omfattande tema. Det handlar mycket om beskrivningar av vad
framgångsrika ledare både faktiskt sysslar med, och vad de bör syssla med. Ledning har setts
som en strategisk verksamhet, till exempel en verksamhet som syftar till att motivera
medarbetarna, som en dirigerande verksamhet likt en orkesterledare, som en verksamhet som
går ut på att förändra en kollektiv rationalitet i företaget, som en  kulturbärande verksamhet,
som en symbolförvaltning etc. Även kända profiler har uttalat sig om ledarskapets ”gåta”,
Ingmar Bergman beskriver t.ex. konstnärligt ledarskap som ”det lustfyllda elementet”.23

Blake & Mouton gjorde under femtiotalet i Sverige en forskning där man försökte finna den
mest gynnsamma ledarstilen. Blake och Mouton hävdade att en viss ledarstil var den absolut
bästa. Denna uppfattning utmanades med början under 60-talet och man ställde sig tveksam
till om det verkligen fanns en bästa organisationsstruktur och därmed ett bästa sätt att leda.
Kritiken pekar, nu som då, på det faktum att managementforskning knappast kommit med
entydiga resultat vad gäller ledares uppgifter, personligheter och stilar. De menar att den enda
säkra hållbara slutsats man kan dra är att det inte finns någon ”rätt ledarkostym” utan det
beror på situationsberoende faktorer helt och hållet.24

Vid sidan av detta stilspår inom ledarskapsforskningen försökte bl.a. Maccoby finna
ledarskapets kärna i personligheten och han frågade sig vad som utmärkte de ledare som fick
störst framgång. Fanns det kanske vissa personliga egenskaper som utmärkte dessa ledare och
som kunde förklara deras framgång? Mycken möda har lagts ned på att finna och beskriva den
rätte ledaren. Nedan följer ex. på försök att kartlägga vilka personliga egenskaper som
kännetecknar en framgångsrik ledare. Det första exemplet är hämtat från Maccobys The
Leader från 1981. Han har analyserat sex mycket framgångsrika ledare från mycket
framgångsrika företag med förhoppningen att finna gemensamma drag hos dessa personer. De
egenskaper Maccoby fann efter en mycket omfattande analys av både djupintervjuer och
personlighetstest var omtänksamhet, respekt, ansvarskänsla, förmåga att ta folk, positiv
inställning till medinflytande, villighet att delegera makt, medveten om sin egen persons

                                                
21 Svedberg,Lars. (2000)
22 Granström, Kjell. (2000). Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på arbetet. Lund: Studentlitteratur.
23 Svedberg, Lars. (2000).
24 Ibid.
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svaga och starka sidor samt humor. Det är inte svårt att dra slutsatsen att det framför allt är
social kompetens som betonas, knappast alls fackkunskaper.25

I motsats till dessa ”great man theories” framförde ekonomerna Hersey & Blanchard sin i
Sverige mycket populära teori där de hävdade att ledarskapet inte är en position som man får,
utan en relation man erövrar. Det är alltså inte i egenskaperna som det goda ledarskapet
framträder, utan i förmågan att vara lyhörd och anpassa sitt ledarskap till situationen dvs.
kunna hålla ett situationsanpassat ledarskap. 26

Det andra exemplet är hämtat från skolans värld och vad elever tycker om sina ”chefer”, dvs.
lärare. Frågan ”Hur tycker du att en bra lärare skall vara?” gick till 6000 tonåringar. De
egenskaper som tonåringarna främst satte värde på var att läraren skall vara human och
förstående, vara rättvis, ha förmåga att undervisa, ha (rolig) humor samt att kunna hålla
ordning i klassen. Likartade resultat har kommit fram i ett stort antal undersökningar på
samma tema de senaste decennierna i Sverige såväl som i övriga västvärlden. Notera att det är
framför allt social kompetens som betonas. Ämneskunskaper framhävs endast i mindre
utsträckning. De studerande verkar vilja ha en människa som är ledare och inte ett levande
uppslagsverk.27

Då man intervjuar framgångsrika ledare finner man att de vanligen är överens i två
grundläggande avseenden. För det första menar de, liksom ekonomerna Hersey & Blanchard,
att ledarskap inte är något man får. Ledare blir man genom egna ansträngningar och inte
genom organisationens förtjänst. För det andra är ledarna sällan intresserade av själva
ledarskapet i sig. De drivs inte, de driver. De är ringa intresserade av att bevisa att de duger
eller av att vara i centrum av uppmärksamheten, än av att uttrycka sig och få saker och ting att
hända. Kunskapen kommer i huvudsak genom praktiska erfarenheter. Man kan dock få en del
grundläggande kunskaper genom böcker, personlig handledning och andra mindre direkta
metoder.28

Det verkar som att chefer som är inriktade på kontroll, tycks dock bli allt mindre gångbara
och populära för varje dag som går. En sådan ledarstil bibehåller bara uppdelningen i ”vi och
dom”. Denna ledarstil lämpar sig inte heller för ledning av särskilt många moderna team.
Dagens och framför allt morgondagens team kommer sannolikt att vara mindre hierarkiskt
uppbyggda. De kommer att vara begränsade i tiden och komplext sammansatta.29

Dagens ledare inser att man måste ge efter på kontrollen för att få resultat. Som alternativ till
den kontrollerande, styrande ledaren finns då den stödjande ledaren som ger medarbetarna
rättigheter. Denna typ av ledare underlättar och inspirerar genom att dela sitt ansvar med
teamet. Väljer man att vara stödjande i stället för kontrollerande, kommer framgången just
genom att man delar med sig av ledarskapet och makten. 30

                                                
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Leigh & Maynard. (1997)
29 Ibid.
30 Ibid.
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En av de mest kritiska ledarskapsuppgifterna anser Andrew Leigh och Michael Maynard vara
målformuleringen. I en tid av stödjande än kontrollerande ledarskap måste inställningen till
målen förändras. Förändringen går nu mot större engagemang, i vissa fall mot situationer där
målformulerandet t.o.m. helt och hållet överlämnas till andra. Ett verkligt prov på en ledares
effektivitet är inte om vederbörande ser till att målformuleringen sker, utan om hon eller han
ser till att målen blir positiva och inspirerade. Inspirerande mål menar de är sådana som får
människor att kliva ur sängen på morgonen och locka dem att bege sig till arbetet i tid eller
kanske till och med får dem att arbeta över. Därmed är inte sagt att stödjande ledare är en
sorts personer och kontrollerande ledare en annan. I praktiken är den framgångsrika ledaren
en unik blandning av bägge ledartyperna. För att ha framgång som teamledare måste du även
kunna improvisera. Att improvisera betyder att man ofta instinktivt reagerar utan att fundera
särskilt mycket. De bästa aktörerna gör ofta så på scen när de har glömt sina repliker. Goda
ledare gör det ännu oftare.31

Lee G. Bolman och Terrance E. Deal  fann att genom att ha förmågan att använda sig av flera
olika perspektiv i en och samma situation, var det förenat med en effektivitet. Att vara
effektiv som chef hade starkt samband med det strukturella perspektivet, medan det
symboliska och det politiska perspektivet verkade vara viktigast för hur effektiv man var som
ledare. Flera undersökningar har visat att effektiva ledare och effektiva organisationer agerar
utifrån flera olika perspektiv. Studier av effektiva företag och av individer i höga
chefspositioner inom både privat och offentlig verksamhet visar tydligt på behovet av ett
flerperspektivistiskt synsätt då man gestaltar en holistisk bild av komplexa system. De flesta
uppfattningar om vad ledarskap går ut på är att en ledare är en person som får något gjort,
eller som får andra att personer att göra något. Ledare har makt.32

Weber kopplade samman auktoritet med legitimitet som tidigare nämnts. Han menade att
människor lyder frivilligt personer som de uppfattar vara auktoriteter, men under en
förutsättning att de upplevs som legitima. Auktoritet och ledarskap bygger båda på legitimitet
och frivillig åtlydnad. Om en ledare skulle förlora sin legitimitet kommer han eller hon också
förlora förmågan att leda. Att man lyder en ledare beror mer på frivillighet än på tvång.
Duktiga och insiktsfulla ledare känner sin egen styrka. De arbetar för att utveckla denna och
utvecklar grupper och team som kan ge ledarskapet en fyrfaldig utformning – strukturellt,
politiskt, symboliskt och mänskligt ledarskap.33

Att kunna växla mellan perspektiven, eller tänka perspektivistiskt, är i likhet med ledning och
ledarskap mer en konst än en vetenskap. Ledare kommer att misslyckas om de anlägger ett
alltför begränsat synsätt på den situation eller kontext de arbetar i. Om de inte klarar av att
tänka flexibelt på sina organisationer och inte kan betrakta dem utifrån olika
perspektivaspekter kan de heller inte hantera alla de frågor och problem som de med
nödvändighet kommer att ställas inför.

……chefer och ledare, vilka inser den betydelse som såväl poesi och
filosofi som analys och teknik spelar och vilka bekänner sig till
grundläggande värden i människans liv. Sådana chefer och ledare
kommer att kunna agera som lekfulla teoretiker med förmåga att se
organisationerna genom komplexa prismor. De kommer att kunna
fungera som tillräckligt bra förhandlare för att utforma flexibla

                                                
31 Ibid.
32 Bolman & Deal. (1997)
33 Ibid.
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strategier som både påverkar nuet och anpassar sig efter förändrade
betingelser. De kommer att förstå vikten av självkännedom och omsorg
om sig själva och sin personal. De kommer att vara arkitekter,
katalysatorer, advokater och profeter som uppvisar ett själfullt
ledarskap. (Bolman & Deal, 1997, sid. 427)

3.1.6 Ledarskapets dilemma

Lars Svedberg tar upp en viktig aspekt i ledarskapet och det är dess dilemma. Ledarens arena
växer fram där olika nivåer bryts. Intressen och krav från olika individer, grupper och från
själva organisationen gör att det på ledarens arena växer fram olika nivåer eller brytpunkter.
Ledarskapets dilemma är att finna en balans och samtidigt driva en linje i dessa brytpunkter.
Ledaren förväntas visa lojalitet uppåt mot de överordnade och nedåt åt de underordnade,
solidaritet inåt organisationen, med kollegor, trohet utåt, mot klienterna, och på samma gång
vara sann mot sig själv, med andra ord ledaren skall kunna uppleva äkthet. En ledare bör
därför ha klart för sig vad ledarskap egentligen innebär.34

Ledarskapets existentiella huvudfråga är just att inse den grundläggande skillnaden mellan sig
själv och de som skall ledas. Man kan säga att en ledare kan vara en person som har lämnat
gruppen just för att kunna leda den. Denna avgörande skillnad kan formuleras på följande vis:
en ledare arbetar inte i verksamheten utan för verksamheten. Det innebär arbete med sådana
frågor som rör visioner, mål och strategier, kort- och långsiktig planering samt
utvecklingsfrågor. För att kunna se helheten i verksamheten, driva en linje, ibland fatta
obekväma beslut och inte minst bevara den egna integriteten krävs en viss professionell
distans till dem som skall ledas. Om denna distans saknas blir klarsynen lidande och besluten
kan komma att präglas av privata hänsyn i stället för professionella överväganden. Man kan
knappast bli en bra ledare om man inte tycker om makt och har ett starkt engagemang, men
man måste kanske även ge upp något i utbyte mot makten menar Lars Svedberg. 35

Oförmåga att skilja den privata livssfären från den professionella är många gånger ödesdiger.
En lärare som är osäker i sin ledarroll kan frestas uppväga denna brist och mer eller mindre
köpa sig erkännande genom att försöka bli kompis med sina elever. Hon eller han får
sannolikt problem med att fortsätta att vara en kompis och samtidigt bli lärare för att ställa
krav och leda arbetet i klassrummet. Ett andra exempel kan var när en person har ett så starkt
personligt engagemang att gränsen mellan den privata och den professionella livssfären
gradvis och smygande upplöses. En inte ovanlig följd av ett sådant överengagemang kan vara
utbrändhet. En organisation och dess struktur är också ett uttryck för en fördelning av makt.
På alla arbetsplatser finns det personer som har makt att fatta olika beslut, anställa, avskeda
och fördela resurser etc. Denna typ av makt skall självfallet inte vara personlig utan bero på
den position man har i organisationen. Det krävs dock ett visst mått av makt för att kunna
utföra sitt arbete, för utan makt är man maktlös. Trots detta är det av historiska skäl vanligt i
vår kultur med negativa, kluvna känslor inför makt och bruket av makt. 36

                                                
34 Svedberg, Lars. (2000)
35 Ibid.
36 Ibid.



17

3.2 Lärares ledarskap i klassrummet

3.2.1 Läraren som ledare av lärande

Jag vill börja med att citera Alf  B. Svensson då jag tycker dessa rader uttrycker det syfte jag
har med detta arbete:37

I morgondagens skola får eleverna ta ett större ansvar för sitt eget
lärande. Läraren kommer inte främst att vara kunskapsförmedlare
utan ledare för elevernas lärande. En viktig del av lärarnas
kompetensutveckling handlar därför om att utveckla ledarskapet i
klassrummet. Lärare är ledare. De leder och organiserar arbetet i
klassen, ger instruktioner, motiverar, uppmuntrar, hanterar konflikter
och sätter gränser. Trots detta har de flesta lärare inte fått någon
utbildning i ledarskap. (Alf B. Svensson, 1998, bokomslagets baksida)

Christer Stensmo vill understryka att ledarskap i klassrummet handlar om hur läraren hanterar
den socialpedagogiska situationen i klassrummet, d.v.s. lärarens sociala relation till klassen
och elevernas relationer till varandra i undervisnings- och lärprocessen. En lärare i dagens
skola bör sitta inne med tre typer av kompetens:38

1) Ämneskompetens – kunskap om begrepp, fakta och teorier i undervisningen ur såväl
samtida som historiskt perspektiv, erfarenhet av forskning och kunskapsutveckling
inom    dessa ämnen samt förmåga att kritiskt granska ny kunskap inom ämnena

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

3) Ledarkompetens – att kunna organisera och leda skolklassen som arbetande kollektiv:
hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera elever för olika
arbetsuppgifter och interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande.

När man definierar ledarskap i klassrummet i internationell litteratur går det under
benämningen ”Classroom management” eller CM. CM handlar främst om vad läraren skall
göra för att förebygga eller åtgärda elevbeteenden som stör eller på annat sätt avbryter den
planerade undervisningen. Två aspekter på CM är att förebygga och att reagera. Ledarskap i
klassrummet består främst i att förebygga uppkomsten av problem snarare än att agera när
problemen väl uppstått. Det förebyggande arbetet koncentreras på utveckling av regler och
rutiner samt undervisningsmetoder menar Christer Stensmo.

                                                
37 Svensson, Alf. B. (1998). Framgångsrikt ledarskap i klassen. Malmö: Team Offset & Media.
38 Stensmo, Christer. (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
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Fortsättningsvis definierar han ledarskapet i klassrummet av fem olika arbetsuppgifter eller
kategorier. De olika delarna går mer eller mindre in i varandra i enlighet med
nedanstående figur:

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

Läraren skall vara klassens formella ledare. Detta innebär inte alltid att han är den faktiske
ledaren. Aktuella studier av svenska klassrum (jfr Granström & Einarsson 1993, Sahlström
1994) visar att det pågår en mängd olika aktiviteter i klassrummet som konkurrerar med den
undervisning som läraren bedriver och där eleverna har ett informellt ledarskap i
klassrummet. Det existerar alltså en sorts konkurrens om det faktiska ledarskapet mellan
läraren och eleverna.39

Planering som uppgift är överordnad andra ledaruppgifter och utgör en central del av lärarens
arbetsuppgifter. Planeringen håller samman de övriga uppgifterna. Planering innebär att man
löser problem och fattar beslut. Utifrån erfarenheter från det förflutna fattar man beslut i nuet
som kommer att ha framtida konsekvenser. Planering är inte enbart något som sker innan
läraren möter eleverna i klassrummet. Planering sker också under mötet med eleverna, samt
efter att mötet är avslutat.40

När det gäller motivation måste grundläggande behov vara tillfredställda innan högre behov
kan bli aktuella. Basala behov är av fysiskt välbefinnande (biologiska behov), psykiskt
välbefinnande (emotionella behov), och samhörighet (sociala behov). Mänskliga behov kan
delas in i olika taxonomier (klassifikationssystem) med primära (medfödda) respektive
sekundära (förvärvade) behov, överlevnads- respektive utvecklingsbehov. Den mest kända är
                                                
39 Ibid.
40 Ibid.
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Abraham Maslows behovshierarki. Enligt Maslow står behoven i hierarkin i ett dynamiskt
förhållande till varandra. De går in i varandra och flera behovsnivåer kan vara verksamma
samtidigt. Den brukar gestaltas som en pyramid eller trappa med fem olika nivåer:

- Först kommer det fysiska behovet som befrämjar det fysiska välbefinnandet.
- Sedan kommer trygghetsbehovet som befrämjar det psykiska välbefinnandet.
- Der tredje är samhörighetsbehovet som befrämjar det sociala välbefinnandet

och kärlek.
- Självkänsla och erkännande är det fjärde och befrämjar personlig utveckling.
- Det sista är självförverkligande och som utvecklar de inneboende resurserna.

Då dessa basala behov är tillfredställda kan eleven utveckla självrespekt och inneboende
resurser och därmed ökas motivationen. När det gäller att få eleverna motiverade innebär det
att eleverna måste må fysiskt bra och känna trygghet och samhörighet i klassrummet innan de
med gott självförtroende och nyfikenhet kan ta sig an intellektuell utmaning. 41

En ledare bör besitta kunskaper om gruppdynamik och grupprocesser. Det kan vara
helklassgruppering, nivågruppering och grupparbete. Enligt läroplanen (Lpo 94) och Christer
Stensmo, skall läraren anpassa undervisningen till varje enskild elevs behov och utveckla dem
efter sina egna förutsättningar. Det innebär att läraren måste variera undervisningen med
innehåll, form och sätt. Även tiden spelar in för varje elev. Det gäller att möta eleven där den
befinner sig.

Kontroll i klassrummet är en process där läraren försäkrar sig om att elevernas
klassrumsbeteende överrensstämmer med de mål, förväntningar eller planer som skolan,
lärarna, föräldrar och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet. När det gäller
auktoritet har läraren en tilldelad, formell auktoritet i klassrummet, med ansvar för elevernas
lärande och hälsa.42

Lpo-94  understryker detta genom att i varje avsnitt i läroplanen poängtera vad läraren skall.
För att ta några exempel: 43

q Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess
konsekvenser för det personliga handlandet,

q tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna
gruppen,

q utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
q hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta

respekt för elevens integritet,
q genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,
q organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.

Man kan även av dessa ovanstående rader utläsa att även läroplanen genomsyras av det
humanistiska perspektivet liksom det gör för ledarna i en organisation.

                                                
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94, anpassad till att också
omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. (1999). Stockholm, Utbildningsdepartementet: Skolverket och CE
Fritzes AB.
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Under senare år har man inom forskning och utbildning riktat uppmärksamheten på läraren
som ledare för verksamheter i skola och klassrum. Ett begrepp som allt oftare används i det
pedagogiska samtalet är att lärarens uppgift är att ”leda lärande”. Man talar nu om lärarskap
som en kvalificerad form av ledarskap. Den klassiska lärarrollen har alltid förknippats men en
lärare som leder en skolklass eller undervisningsgrupp. Läraren har en en-till-många relation
till sina elever. De nya lärarroller som starkt betonar behovet av individualisering av
verksamheter i skola, klassrum eller andra miljöer för undervisning och lärande, bryter ned
det klassiska mönstret dvs. en lärare och en klass. Läraren förväntas nu ha en en-till-en
relation till sina elever. För att den individualisering av undervisning och lärande som många
pedagogiska styrdokument talar för ska vara möjlig måste skola och undervisning genomgå
en radikal omorganisation anser Christer Stensmo. Han säger vidare att på samma sätt som
elever är olika är lärare olika. Lärare måste söka efter ”mitt bästa sätt” att undervisa och leda
och elever måste söka efter ”mitt bästa sätt” att arbeta och lära.44

Karaktäristiskt för en lärares arbete är att vara i centrum för ett antal människors
uppmärksamhet och att där leda och värdera aktiviteterna. En orsak till själva yrkesvalet är
sannolikt att det inte upplevs helt obehagligt att stå i centrum för en grupps uppmärksamhet.
Det innebär inte att man måste vara en teaterapa för att bli lärare. Att undervisa kan ge mycket
glädje. Men glädjen är dock inte garanterad på något sätt. Många lärare vet att när man går in
i klassrummet och möter sin klass är det inte alltid helt givet att man får uppmärksamhet, att
man tillåts leda aktiviteterna eller att man blir uppskattad för det man gör. I detta möte kan det
”hända saker” och det vet lärare i allmänhet. Den harmoniska bilden av hur läraren vill ha det
i klassrummet har också en baksida som berättar om vad läraren oroar sig för och mest fruktar
i undervisningssituationen. Det finns en rädsla för det som inte får inträffa, att tappa
kontrollen överundervisningssituationen och kanske sig själv. I denna skugga finns rädslan för
att misslyckas, skammen över inkompetensen och förlusten av det sociala anseendet. 45

Att lära andra lära sig själva är en lärares huvuduppgift. Det är därför befogat för lärare att
ofta fundera över vad lärande är, hur det går till och hur det bäst sker. Att lärande är ett
komplicerat fenomen eller process, som inte enkelt låter sig förklaras. Att gå igenom
lärarutbildningen behöver inte innebära att man lärt sig. Det är tyvärr inte så enkelt. I de flesta
fall har man bara börjat problematisera lärandeprocessen och skaffat sig redskap för fortsatt
eget lärande vad beträffar undervisningen. 46

3.2.2 Olika ledarstilar i klassrummet

Studier av ledarskap i små grupper t.ex. en klass, påbörjades under 1930-talet av Kurt Lewin
och hans medarbetare. I dessa studier fokuserade man främst på tre former av ledarskap -
auktoritärt, demokratiskt och ”låt gå” – ledaren. Man klarlade två grundläggande sociala
dimensioner: en som rörde gruppens uppgift och en som rörde gruppmedlemmarnas
relationer. En relationsorienterad ledarstil är fokuserad inriktad på relationer, samvaro och
trivsel. En produktionsorienterad ledarstil är mer inriktad på uppgiften, målet och
arbetsresultatet. Dessa två grundformer av ledarstil kan antingen ses som personbaserad – en
ledare använder genomgående en relations eller produktionsorienterad stil – eller som
situationsbaserade – en ledare varierar sin stil beroende på situation. 47
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Den starka auktoritära lärarkontrollen  är aktiv och innebär att det är läraren själv som fattar
alla viktiga beslut om verksamheten i klassrummet. Ett auktoritärt lärarbeteende hänger ihop
med elevmotstånd, motvilja och harm. Eleverna lär sig att någon annan har ansvaret.

Den svaga ( låt gå) lärarkontrollen är passiv och överlåter beslutsfattandet mer eller mindre
åt eleverna. Låt gå –kontroll lägger för mycket ansvar på eleverna som då får för mycket
makt. De kommer själva att få sätta gränser och fatta för många beslutför för att känna sig
trygga och säkra.

Delad, demokratisk kontroll innebär att lärare och elever aktivt och ömsesidigt förhandlar sig
fram till vilka former och gränser verksamheten i klassrummet skall ha. Målet med en grupp
bör vara att som ledare ha en demokratisk roll.

Stensmo behandlar i sin senaste bok sex olika ledarstilar i klassrummet och det som starkt
skiljer dem åt är främst deras syn på kontroll. De sex ledarstilarna har han rangordnat på ett
kontinuum med hög grad av lärarkontroll i den ena änden till hög grad av elevers självkontroll
i den andra. De sex stilarna namnges efter sina upphovsmän. 48

Lärarkontroll                                                                                                Elevers självkontroll
B C K D G G
U A O R L O
R N U E A R
N T N I S D
A E I K S O
R R N U E N
D S R R

S
Figur 2. De sex ledarstilarna. Stensmo, 2000, sid. 9

Burnard – beteendemodifikation. 49

Sonia Burnard är en brittisk lärare, lärarutbildare och upphovsman till ledarstilen som grundar
sig på beteendemodifikation. Det är en klinisk eller pedagogisk tillämpning av rön från den
behavioristiska inlärningspsykologin. Beteendemodifikation har sitt ursprung i den
amerikanske psykologen Burrhus Frederick Skinners (1904-1990) operanta inlärningsteori.
Skinners psykologi bygger vidare på det program för en vetenskaplig psykologi,
behaviorismen, som utvecklades från sekelskiftet av John B Watson och Edward Lee
Thorndyke.

Tidigare företrädare för beteendemodifikation brukar hävda att all mänsklig interaktion
innehåller konsekvenser av belönande eller bestraffande slag och att de själva har en teori som
lyfter fram detta förhållande. Kritiker menar att beteendemodifikationen vilar på en förenklad
bild och teknisk syn på människan. Denna syn på människan handlar om ”piskor” och
”morötter” som incitament för att få olika förändringar till stånd. Behaviorismen präglar alltså
många yrkesprofessioners, inte bara lärares, vardagstänkande och språk.
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Beträffande lärarens fem ledaruppgifter i klassrummet – planering, kontroll, motivering,
gruppering och individualisering – är principer och program i beteendemodifikation starkt
individualiserande. Alla elever har olika typer av problembeteenden och reagerar olika på
olika typer av konsekvenser. Det som fungerar som förstärkning för vissa kan fungera som
bestraffning eller utsläckning för andra och vice versa.

När det gäller kontroll tar läraren hjälp av förstärkning, bestraffning eller principer för
extinktion/utsläckning. Målet är att eleverna får ett beteende så att de ägnar merparten av
tiden i klassrummet till att arbeta med uppgiften. Inom beteendemodifikation är motivation
det samma som förstärkning. Förstärkning är de konsekvenser som målinriktat beteendet. Om
man skall tillämpa beteendemodifikation i klassrummet krävs det planering. Det innebär
dokumentering av beteende, konsekvenser, planering av var, när och hur man skall sätta in
olika åtgärder samt uppföljning och utvärdering.

Canters – Själv-säker disciplin50

Innebär att läraren är säker på vilken typ av ordning och vilka elevbeteenden som hon vill se i
klassrummet och på ett tydligt sätt argumentera för detta. Det är grundstenen i det program
som makarna Lee och Marlene Canter, båda lärare, utvecklade under 1970-talet. Programmet
har senare vidareutvecklats och ändrat karaktär under 1900-talet. Själv-säkerhet är ett sätt att
få jämlika relationer till andra. Slippa känna sig nedslagen för att inte kunna uttrycka det man
egentligen vill säga och att kunna uttrycka sina legitima rättigheter, eller med andra ord, bli
respekterad.

Metoden innebär en träning i att framhålla sina intressen i hemmet, skolan, i affärer, på
föreningsmöten och i andra sammanhang där man känner sig obetydlig, åsidosatt och
besviken. Själv-säkerhetsträning innebär också att man måste lära sig säga nej till sådant man
inte vill eller ogillar. Metoden innebär att man för sig själv klargör sina personliga och sociala
mål och tar kontroll över sin egen tillvaro och sig själv. Lärare har, enligt Canter, legitima
behov av ordning och reda i klassrummet för att kunna genomföra sin primära uppgift,
nämligen att undervisa i läroplanens olika ämnen och teman utan att bli avbruten eller störd av
bråkiga elever. Själv-säkerhetsträning stärker lärarens auktoritet och självkänsla. Läraren kan
lättare formulera sina krav och önskemål om hur livet i klassrummet ska gestalta sig. Genom
självsäkerhetsträning kan läraren uttrycka sina behov, önskningar och känslor i verksamheten.
I själv-säkerhetsdisciplinen tillmäts positiv förstärkning stor betydelse i klassrummet. Det är
viktigt att elever som visas ändamålsenligt klassrumsbeteende belönas och förstärks.

Tyngdpunkten i Canters program ligger främst i lärarkontroll av elevers klassrumsbeteende.
Canters säger att lärare har en rättighet att hävda krav på ordning och disciplin i klassen.
Läraren är den som tar befälet i klassrummet och formar livet i klassrummet utifrån sina
behov av ordning och reda. Detta i sin tur är enligt Canters också bra för eleverna som därmed
får en trygg och förutsägbar klassrumsmiljö. När det gäller Canters syn på motivation
sammanfaller det med behaviorismen, dvs. att motivation är någonting yttre. Framför allt
betonas lärarens användning av belöningar/positiv förstärkning som ett medel  att förmå
eleverna att uppföra sig väl och göra sitt bästa.

Individuella disciplinprogram måste utformas för de elever som det generella
disciplinprogrammet inte fungerar för. Planering av disciplin och ordning går som en röd tråd
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igenom makarnas Canters arbeten. En noggrann dokumentation av olika händelser måste
göras i klassrummet och att en utvärdering för såväl det generella programmet för
klassrumsdisciplin som individuella disciplinprogram.

Kounin - disciplin och gruppledarskap51

Jakob L. Kounin är en amerikansk pedagog och psykolog som blivit känd genom empiriska
studier av ledarskap i klassrummet. I en självbiografisk föreläsning berättar han att han ibland
fick frågor som Vad gör du med barn som alltid kommer för sent, Vad gör du med barn som
alltid stör andra barn? (Stensmo, 2000, sid. 85) Då svarade han på sitt vetenskapliga sätt: Nå,
vi kan inte ge någon behandling innan vi ställt en diagnos, så du måste först förstå barnet
innan du kan behandla det på ett intelligent sätt.(Stensmo, 2000, sid. 85)

En lärares framgång som ledare i klassrummet är helt beroende på dennes uppmärksamhet på,
och hantering av olika aktiviteter som försiggår samtidigt i klassrummet. De färdigheter som
kännetecknar en sådan uppmärksamhet benämner Kounin medvaro dvs. lärarens förmåga att
förmedla till eleverna att hon är fullt medveten om de olika former av aktiviteter som
samtidigt kan pågå i ett klassrum. En annan aspekt är överlappning dvs. lärarens kapacitet och
förmåga att samtidigt hantera flera olika typer av arbetsuppgifter. Det goda
klassrumsledarskapet innebär att dessa övergångar går smidigt och att klassrumsprocessen
inte tappar tempo vid växlingar mellan olika aktiviteter.

Framgångsrikt ledarskap i klassrummet förutsätter att läraren är fokuserad  på flera elevers
samtliga beteenden, snarare än att stirra sig blind på flera elevers beteende. Kounin säger att
det är sammanhanget, inte den enskilde eleven, som måste vara fokus för lärarens intresse.
Kounin säger att ett klassrum är ett mycket unikt och komplext sammanhang och att det är en
av lärarens främsta uppgifter att planera och utarbeta åtgärder som säkrar ett jämt och högt
aktivitetsflöde. Läraren måste då ha goda kunskaper om klassrummets ekologi. Kounin
genomförde dock merparten av sina studier av ledarskap i klassrummet från andra
världskriget till mitten av 1970-talet. De framgångsrika beteenden som Kounin kartlade synes
i hög grad aktuella även idag, då de t.ex. ingår som betydande referenser i kapitel om
”classroom management” i moderna arbeten i pedagogisk psykologi. Kounins arbeten
fokuserar på lärarens kontroll av verksamheten i klassrummet. Studierna av krusningseffekter
dvs. en positiv spridning till övriga elever till ett önskat beteende vid tillrättavisning, är i hög
grad studier av lärares disciplinering. Lärares medvaro, förmåga till överlappning och smidiga
övergångar avgör dennes möjligheter att styra de processer som äger rum i klassrummet.
Tillsägelser i form av klarlägganden, bestämt uppträdande och omild uppsträckning är
korrigeringsinstrument för att åtgärda och /eller förebygga konflikter eller temposänkningar i
klassrummet.

Enligt Kounin är skickliga lärare de som har förmågan att variera sin undervisning så att
mättnadseffekter och uttråkning inte uppstår. Det skapar i sin tur motivation. Ett motiverat
beteende är ett målinriktat beteende och lärarens uppgift är, enligt Kounin, att hjälpa elever att
finna mål som uppfattas som angelägna. Med gruppfokus och ”group management” avser
Kounin främst hur läraren kan hantera hela klassen som grupp. När det gäller planering i
Kounins studier är interaktiv planering som gör sig gällande, dvs. sådan planering som läraren
gör medan hon undervisar. Kounin kom fram till i sina studier att läraren fattar en mängd
olika beslut medan undervisningen pågår, beslut som innebär en snabb anpassning till olika
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händelser i klassrummet. Den skicklige läraren måste vara flexibel och kunna överge en på
förhand gjord planering om det skulle visa sig att verksamheten i klassrummet kräver det,
vilket det oftast gör.

Dreikurs - äkta och falska mål52

Rudolf Dreikurs var en österrikisk-amerikansk psykiatriker. På basis av psykiatern Alfred
Adlers Individualpsykologi, utformade Dreikurs principer för lärares, låt säga,
mentalhygieniska arbete och ledarskap i klassrummet. Adler ansågs vara en av de mest
välkända psykiatrerna i kretsen kring Sigmund Freud. Adlers Indididualpsykologi är holistisk,
vilket innebär att människan och hennes handlingar måste ses som en helhet, inklusive hennes
relation till kosmos. En handling är enligt Adler en själv-determinerad rörelse i ett socialt fält,
och som ger Individualpsykologin utrymme för en fri vilja. Rörelsen i fältet är inte
determinerad (styrd) av krafter utanför människan, utan det är hennes intentioner,
uppfattningar, föreställningar, hennes målsträvan som avgör vad hon gör i varje situation.
Människan har därmed ett personligt ansvar för sina handlingar och deras konsekvenser. Det
sunda målet i människans strävan benämner Adler gemenskapskänsla  eller socialt intresse.
Med detta menar Adler människans strävan mot målet att känna tillhörighet till andra och ha
en given plats i en social gemenskap. Ett barn som utvecklat detta sociala intresse är
kamratligt, tolerant, modig, trofast och god. Det kan dessutom samarbeta och ta hänsyn till
andra. Det sociala intresset grundläggs under de formativa åren då barnet uppfostras i familj
och skola. Att ha utvecklat ett socialt intresse är att vara normal. Kännetecknet för normalitet i
Individualpsykologin är att man känner sig jämlik med andra människor. Jämlikhet är basen
för goda sociala relationer.

Dreikurs ser lärarens mentalhygieniska arbete i klassrummet som att försöka hjälpa eleverna
att upptäcka de äkta respektive falska mål som präglar deras klassrumsbeteende.

Äkta mål: självdisciplin

Enligt Dreikurs är ett disciplinerat kollektivt beteende en bra förutsättning för demokrati. Det
är också en förutsättning för att undervisning och lärande ska fungera tillfredställande i en
skolklass. Att lära sig disciplin, i synnerhet självdisciplin, är att lära in vad man skall göra,
istället för det man inte får göra, dvs. lära in de sociala beteenden som är grundläggande i en
social gemenskap t.ex. att ta hänsyn, att vänta på sin tur, att ta kontakt och umgås på ett
vänligt och respektfullt sätt, att finna positiva sätt att hantera känslouttryck och konflikter.
Detta leder fram till det övergripande och äkta målet för människans strävan, nämligen
tillhörighet och gemenskap. Den lärare som lyckas bäst i undervisning i själdisciplin är den
demokratiske läraren. Dreikurs skriver att en demokratisk ledar-/lärarskap är helt en
nödvändigt i det moderna samhället. Lärare kan inte dominera eleverna på det sätt de kunde
förr, idag gäller det att vinna eleverna. Det innebär att lärare måste tro på att elever kan fatta
kloka beslut om sina liv och sin utbildning.

Falska mål:

q Det första målet är att söka uppmärksamhet  dvs. att man vill ha extra hjälp, ställer
irrelevanta frågor, ”smörar” för läraren,” klassens clown”, slarv, ovilja att dela med sig
av kunskaper m.m.
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q Eller att eftersträva makt i form av trotsreaktioner, eller att eleven säger emot, ljuger,
får utbrott, visar fientlighet, bryter mot regler, ignorerar tillsägelser m.m.

q Ett annat falsk mål är att söka hämnd, genom slag och sparkar, förolämpningar,
verbala tillmälen, hotfulla blickar och passivitet.

q Och till sist att isolera sig eller framträda som oförmögen, eleven isolerar sig, vägrar
deltaga, spela enfaldigt dumma osv.

När det gäller Dreikurs syn på kontroll handlar Dreikurs, arbeten i hög grad om hur elever ska
utveckla självkontroll eller själdisciplin. Det innebär att i lägre klasser i skolan har läraren ett
avgörande ansvar för disciplinen i klassrummet, men denna måste efterhand ersättas av
elevernas självdisciplin. Att identifiera de fyra falska målen och avstyra dem är därför viktigt.

Uppmuntran är den fundamentala formen för motivation . Elever som uppmuntras tillägnar sig
lättare kunskaper, färdigheter och attityder än elever som inte uppmuntras. Dreikurs var en av
de första psykiatrerna som arbetade med gruppterapi och han skriver mycket om
gruppdynamik och gruppledning. Dreikurs begrepp rörande fyra falska mål är viktiga för att
förstå gruppdynamiken i klassrummet och när det gäller att gruppera elever för olika
arbetsuppgifter.

Glasser - realitet, kontroll och kvalitet53

Som läkare specialiserade sig William Glasser på psykiatri med inriktning mot
psykodynamisk insiktsterapi (Freud). Denna humanistiska psykologi baseras på att människan
i varje sammanhang väljer sitt beteende och därmed är ansvarig för beteendets konsekvenser.
Den humanistiska psykologin, ”den tredje kraften” har utvecklats i opposition mot ”den första
kraften”, den dynamiska psykologin (Freud) som antar att beteendet determineras av
barndomsupplevelser, omedvetna motiv eller olösta konflikter och ”den andra kraften” , den
behavioristiska psykologin (Skinner) som antar att beteendet determineras av händelser i den
omgivande miljön som fungerar som belönande eller bestraffande stimuli. Realitetsterapin,
som den också kallas, antar att människan själv väljer beteende för att uppnå bestämda mål.
Realitetsterapins mål är helt enkelt att hjälpa människor att bete sig ansvarigt, dvs. välja bort
oansvarigt (avvikande) beteende. Lärarens förmåga till emotionellt engagemang kommer då
att vara, centralt i klassrummet, t.ex. att vara varm och vänlig och visa sitt engagemang.
Läraren måste fokusera på beteende, vad eleven gör och inte på känslor. Beröm då en elev har
lyckats är mycket effektivare som motivation, än straff då denne misslyckas.

Människan kontrollerar sitt eget beteende genom sitt sätt att handskas med fem interna,
medfödda behov som utgör grunden för hennes motivation. Dessa behov är :

- att överleva och fortplanta sig
- att bli älskad, älska och tillhöra
- att vinna makt
- att vara fri
- att ha roligt

Behoven är, enligt Glasser inbyggda i människans genetiska struktur och kommer till uttryck
genom hennes sätt att leva sitt liv. Behoven är inte hierarkiskt organiserade som Maslows,
utan alla är precis lika viktiga. Ett utagerat beteende av en elev, kan på kort sikt vara ett sätt
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att (försöka) få kontroll över sin livssituation, men på lång sikt är det ett ineffektivt sätt att
hantera livet. Det utagerande beteendet är ett sätt att föröka tillfredställa något eller några av
sina fem medfödda behov.

Kvalitetsarbete inom industrin syftar främst till att framställa bra, billiga och attraktiva
produkter som chefer och arbetare känner sig stolta över. Kvalitetsarbete inom skolan däremot
syftar till ett lärande som är meningsfullt, stimulerande och ökar elevernas livskvalitet.
Sådant lärande tillfredställer elevernas grundläggande behov och får dem att arbeta hårt menar
Glasser. Skola och undervisning med kvalitet måste arbeta med elevernas
kvalitetsmedvetande. Skola och undervisning med kvalitet måste därför ha en läroplan som
stimulerar eleverna till ansträngning utan tvång. Elever är nämligen beredda att arbeta hårt om
de tycker att lärandet är meningsfullt och till nytta för deras livsmål. De måste förstå varför de
ska lära sig något och hur detta något kan användas ute i verkligheten.

När det gäller kontroll menar Glasser att en vuxen/lärare/terapeut direkt kan påverka (styra)
barns eller elevers beteenden.  Beträffande motivation talar Glasser i realitetsterapin om de
inre behoven av att älska och bli älskad och att känna sig värdefull för sig själv och andra som
huvudsakliga motiv för mänskligt beteende. I olika kombinationer präglar de fem behoven
elevernas klassrumsbeteenden. En av lärarens ledaruppgifter blir därför att göra eleverna
medvetna om behoven och deras samband med det egna beteendet.

Glasser propagerar för användning av grupparbete i skolan. Det utvecklar
samarbetsfärdigheter  och elevernas aktivitet i klassrummet genom att ha smågrupperingar.
Att arbeta i grupp tillfredställer i första hand elevernas behov av tillhörighet och gemenskap.
En skola med kvalitet är en, enligt Glasser,  individualiserad skola där varje elev får att arbeta
med uppgifter som känns angelägna och meningsfulla för den enskilde eleven. I en sådan
skola är läraren en ledare som vägleder den enskilde elevens lärande, snarare än en chef som
leder ett kollektiv.

Gordon – aktivt lärarskap54

När det gäller aktivt lärarskap fokuserar Gordon på kommunikationen mellan lärare och
elever, dvs. hur läraren och elever bör samtala med varandra. Viktiga inslag i detta samtal är
aktivt lyssnande och jag- budskap. Gordon är psykolog och företrädare för en humanistisk
psykologi, den s. k. ”tredje kraften” i amerikansk psykologi. Gordon antar att människan har
en fri vilja, att hon väljer sina handlingar och därför måste ta konsekvenserna av detta.
Gordon säger vidare att förhållandet mellan lärare och elev är gott då det präglas av:

- öppenhet och klarhet så att båda parter vågar vara ärliga och tala rakt med
varann

- omsorg så att båda känner att den andre räknar med honom och bryr sig om
honom

- oberoende (i motsats till beroende)
- frihet så att båda får växa och utveckla sin egen individuella och kreativa

personlighet
- lösning på gemensamma konflikter på ett sådant sätt att det inte sker på den

enes eller den andres bekostnad.

                                                
54 Ibid.
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Gordons aktiva lärarskap handlar i hög grad om vad läraren skall göra om det uppstår
kommunikations- eller relationsstörningar i klassrummet. Så snart det uppstår en situation
som uppfattas som ett problem, måste man som lärare definiera vad som är problemet och
ställa frågan ”Vem äger problemet, läraren eller eleven”? Beteenden som väcker negativa
känslor hos läraren är i allmänhet dennes problem. Målet för det aktiva lärarskapet är att göra
området för undervisning/lärande så stort som möjligt och områdena för lärarägda och
elevägda problem så små som möjligt. Enligt Gordon är förutsättningen för en fungerande
dialog mellan elever och lärare att läraren lyssnar aktivt dvs. söker tolka och förstå meningen i
det som eleven uttrycker. I det aktiva lyssnandet ger läraren en automatiskt återkoppling som
visar eleven att denne är sedd och hörd. Genom jag-budskapet erkänner läraren att hon äger
problemet och att elevens beteende utgör ett problem för läraren själv. Dess motsats, du-
budskapet, innebär att problemet läggs över på eleven och elevens beteende.

Gordons Aktiva lärarskap handlar i hög grad om kontroll, i synnerhet självkontroll. Läraren
kan inte ha full kontroll över elevernas beteenden eller handlingar, men hon kan lära sina
elever att i ökad grad själva kontrollera sitt klassrumsbeteende och ta konsekvenserna av olika
beteenden. Beträffande motivation antar Gordon att människans strävan mot ett
självförverkligande är den drivande kraften i hennes liv. Motivation som behov eller
målsträvan visar sig i allt vad lärare och elever företer sig i klassrummet. Vad de gör, bra eller
dåligt, är uttryck för ett  behov. När det gäller gruppering säger Gordon att man i skolan
måste finna en balans mellan att arbeta i en stor grupp ( hela klassen), i en liten grupp, samt
arbeta i enskildhet. Individualisering i klassrummet innebär att man ser den enskilde individen
och att man anpassar krav, kommunikation och undervisning till detta. Gordons Aktivt
lärarskap har som mål att skapa en klassrumssituation med fungerande kommunikation.
Genom att man lyssnar aktivt, har goda sociala relationer, att man genom jag-budskap
uttrycker sina egna behov och respekterar andras, och att man med en demokratisk
konfliktslösning som innebär att båda parter vinner, hanterar och förebygger konflikter. När
det gäller planering  måste den vara noggrann och genomtänkt om man skall skapa en
klassrumsmiljö där merparten av tiden ägnas åt koncentration på uppgiften.

3.2.3 Vad är en ”bra lärare” enligt forskningen?

Enligt Christer Stensmo bör en bra lärare ha en vision om vad den goda skolan och det goda
klassrummet är eller bör vara. Denna vision baseras på lärarens värderingar och livsfilosofi,
skolans omvärld och kontext och lärarens erfarenheter av att leda och organisera
verksamheten i klassrummet. Lärares arbete i klassrummet består i hög grad av att fatta en
massa beslut. En lärare i grundskolan fattar hundratals beslut varje skoldag, i genomsnitt ett
beslut varje minut. Det innebär att läraren måste fatta snabba beslut där han/hon får lita på till
sin intuition och erfarenhet. Detta beslutsfattande baseras på vad som brukar nämnas
förtrogenhetskunskap eller ”tyst kunskap”. Säkerheten i detta beslutsfattande är ett mått på
lärarens professionalism.55 Ett annat kännetecken för gott lärarskap är att läraren kan
reflektera och planera, samtidigt som han/hon agerar. Detta kallas reflektion i handling och
innebär att man bedömer sin handling och dess effekter medan den pågår. Reflektion innebär
att man kan få syn på och kan beskriva den ”tysta kunskapen”.56 Bildning och kunskap, tar
upp det situationsanpassade ledarskapet. Där står att de senaste decennierna har emellertid
alltfler problem med en sådan kunskapsuppfattning blivit mer uppenbara och under

                                                
55 Stensmo, Christer. (1997).
56 Ibid.



28

beteckningen ”tyst kunskap” har kunskapens erfarenhetsgrund diskuterats. Beteckningen
”tyst” beror på att en stor del av den erfarenhetsgrundade kunskapen oftast är oformulerad.
Den är högst personlig och knuten till speciella omständigheter och situationer. Det går inte
att läsa sig till sådan kunskap i böcker. Man måste skaffa sig erfarenheter av de
omständigheter där den utvecklas. Kunskap kan på så vis inte begränsas till något enbart
tankemässigt eller mentalt utan omfattar även också det ”kroppsliga” och ”situationella”.57 En
annan som behandlar den ”tysta” kunskapen är Anders Magnusson. Han säger att varje lärare
utvecklar en specifik kunskap eller en pedagogisk takt som Anders Magnusson uttrycker sig.
På en mer begreppslig nivå innebär det nära kopplingar och överlappningar mellan begreppen,
lärares kunskap, lärarperson och lärarpraktik. Det är en ”oformulerad” kunskap som man kan
kalla ”tyst kunskap”, där kärnan av dessa i centrum utgörs av personliga uttryck. Kunskapen
kan inte förstås eller beskrivas utan sin personliga och sociala kontext. Lärarkunskapen
uppstår således och formas i personen som vistas i ett socialt sammanhang. Han menar att
komplexiteten hos denna kunskapsform gör det befogat att med all rätt närma sig
konstbegreppet  för att på ett mer fullmåligt sätt beskriva lärarkunskapen. 58

Medvaro är viktigt och innebär att läraren i varje ögonblick är uppmärksam på vad alla i
klassrummet är sysselsatta med. Metaforen är att läraren har ”ögon i nacken” och ser alla
elever, även när han eller hon är upptagen med en enskild elev eller annan arbetsuppgift.
Genom medvaron arbetar läraren förebyggande och kan tidigt upptäcka och avstyra negativa
beteenden. Medvaron innebär att läraren vid tillsägelser eller andra signaler om olämpligt och
lämpligt beteende vänder sig till ”rätt elev”, d.v.s. den som har börjat ett avvikande beteende,
inte de elever som dragits med av gruppdynamiken. Den skicklige läraren undviker tidsfel
(väntar för länge med att ingripa) och målfel (fel elev får skulden). Läraren uppfattas därmed
som rättvis.59

Överlappning innebär att läraren samtidigt kan ägna uppmärksamhet åt två eller flera olika
typer av elevbeteenden. Metaforen är att ”hålla flera bollar i luften”. Det innebär att läraren
inte avbryter en pågående process, för att t.ex. tillrättavisa en elev som bryter mot regler eller
procedurer. Läraren kan med små och taktfulla medel – en blick, en gest, ett närmande –
avstyra ett uppseglande avvikande beteende samtidigt som han/hon fortsätter med en
pågående arbetsuppgift. Därmed avbryts inte den pågående klassrumsprocessen eller tappar
tempo.60

Ingrid Carlgren propagerar för att det kanske är andra dimensioner än pedagogik och
kunskapssyn som man skulle behöva ägna en del tankemöda och utvecklingskraft åt. Detta
gäller framförallt de sociala dimensioner som hittills hänvisats till den dolda läroplanens
mörkrum.Hon menar att den officiella läroplanen knyts allt för mycket till lärarnas didaktiska
och pedagogiska tänkande, eller till ”undervisningssidan” i lärares arbete, men inte till den
sociala aspekten. Dessa aspekter är oerhört viktiga och kan inte förnekas i klassrummet.
Praktiken ”slår tillbaka” som hon kallar det eller de sociala dimensionerna ”tränger sig på”,
vilket resulterar i den ”dolda läroplanen”. Hon säger vidare att det alltid har uppfattats som
grundläggande att ha kontroll för att vara en kompetent lärare. Skillnaden mellan goda och
dåliga lärare i detta avseende, gäller inte i första hand förmågan att hantera disciplinproblem
                                                
57 Bildning och kunskap. Särtryck ur skola för bildning. (1999).Stockholm: Skolverket.
58 Magnusson, Anders. (1998). Lärarkunskapens uttryck. En studie av lärares självförståelse och
vardagspraktik . Linköping.
59 Ibid.
60 Ibid.
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och konflikter, utan istället att organisera och leda arbetet så att disciplinproblem och
konflikter uppstår i en så lite utsträckning som möjligt. Det är genom ljudnivån som lärarens
kontrollförmåga framträder och hon har sett att det finns skolor där läraren visar upp sin
kompetens genom att hålla lektion med öppen dörr. De vill helt enkelt visa att de har ”koll på
läget”. För att vara en bra lärare och ha kontroll kan man så mycket som möjligt försöka att
”ko-optera” eleverna, alltså involvera dem och deras intressen i skolarbetet. Man tar så att
säga elevernas motståndsenergi och vänder den och utnyttjar den i arbetet.61

Lärare sitter inne med massor av professionell yrkeskunskap. En stor del av den är individuell
eller personlig. I början av yrkeskarriären är mycket av denna kunskap medveten och kan
uttryckas i ord. Efter en tids yrkeserfarenhet blir många kunskaper underförstådda eller
”tysta” som det heter i litteraturen på området och lärarens handlingar blir mer eller mindre
automatiserade eller intuitiva. Man kan säga att varje lärare har en egen praktisk teori som
oftast är omedveten och outtalad.62 Den praktiska yrkesteorin har ofta karaktären av
förtrogenhetskunskap eller icke-artikulerad, ”tyst kunskap”. En artikulerad och teoretisk
reflekterad yrkesteori, kan benämnas lärarens pedagogiska filosofi.63

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet
inför den jag vill hjälpa och därmed måste
jag förstå att detta med att hjälpa inte är

att vilja härska, utan att tjäna.

(Svedberg, 2000, sid. 201.)

Sören Kirkegaard

3.3 Sammanfattning

I den här sammanfattningen kommer jag att försöka beskriva huvuddragen i den forskning
som finns om de båda ledarskapen på ett mer generellt plan. Naturligtvis är detta bara ett litet
begränsat urval av vad som finns om ämnet. Nedan kommer jag i punktform och i stora drag
beskriva vad jag kommit fram till i min studie:

• Forskning om ledarskap tycks inte vara någon ny företeelse. Många forskare
har fördjupat sig i ämnet och försökt definiera vad en ”bra” ledare har för
egenskaper. Man har kommit fram till att ledare besitter en mängd olika
ledarstilar. Men att det skulle finnas en ”bästa” ledarstil därom tvistas det idag.
Ledarskapet har snarare en karaktär av situationsanpassad art.

• En chef i en organisation är autoritär medan ledaren är en auktoritet. Med det
menas att chefens roll mer går åt ledarens roll idag. Förr var chefen en
auktoritet och den legitimiteten kom från funktionen eller om man så vill
uppifrån. Nu kommer legitimiteten underifrån och därmed har ledarrollen

                                                
61 Carlgren, Ingrid. (1997). Klassrummet som social praktik och meningskonstituerande kultur. (Artikel), vol 17,
nr 1: Nordisk pedagogik.
62 Handal, Gunnar/Lauvås, Per. (2000). På egna villkor. En strategi för handledning. Andra upplagan, Lund:
Studentlitteratur.
63 Stensmo, Christer. (1997).
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förändrats. Forskarna vill påstå att vi har kommit in i ett nytt
ledarskapsparadigm.

• Den gode ledaren måste ha visioner, vara flexibel och engagerad. Kunna
betrakta sitt ledarskap från flera perspektiv eller synvinklar.
Den kontrollerande chefen eller ledaren tycks vara mindre gångbara idag. Den
hierarkiska uppbyggnaden håller på att jämnas ut och ledaren befinner sig mer
eller mindre på samma nivå som de som skall ledas men utan att för den skull
tappa makten.

• Den moderna ledaren delar med sig av ledarskapet och makten. Rollen får
karaktären av stödjande hellre än styrande. I båda fallen fattar man många
beslut. Säkerheten i detta beslutsfattande är ett mått på ledarens
professionalitet.

• Ledarskap är en relation snarare än en position. Ledarskapet är inte en
position man får utan en relation man erövrar.

• Den ledarstil som dock är att föredra i båda fallen är den demokratiske ledaren
eller läraren. Det är dessutom nödvändigt i det moderna samhället hävdar
forskarna. Medinflytande eller demokrati ökar motivationen. I båda roller
gäller det att ”vinna” sina anställda eller elever.

• Styrformen i en organisation har gått från tvångsstyrning till visionsstyrning.
Samma sak har hänt inom skolan. En ledares uppgift i en organisation är att se
till att målen blir positiva och inspirerande, samma sak gäller för läraren. Detta
skapar motivation.

• Läraren måste idag, för att fungera i sin roll, ha  social kompetens eller en
human syn. Det är också idag som det humanistiska perspektivet dominerar för
ledarna i organisationen, dvs. de försöker anpassa uppgiften efter arbetarnas
behov. Även läroplanen genomsyras idag av det humanistiska perspektivet.

• Det som skiljer andra ledarroller från lärarens roll är på basis av dem som skall
ledas. Elever har skolplikt och är därmed tvingade att gå i skolan. Om eleven
uppvisar ett utagerat och destruktivt beteende kan inte läraren be eleven att gå
hem och eleven får heller inte lämna skolan i detta avseende. En anställd kan
både få sparken och säga upp sig om situationen kräver det. Här vilar
problemet på frivillig basis.

• Att vara ledare av lärande är till skillnad från andra ledarroller mer komplext i
sin natur. Det situationsanpassade ledarskapet är högst personligt och knuten
till speciella omständigheter och situationer. Det är automatisk och intuitiv.
Man kan inte sätta ord på denna ”tysta” kunskap. Att vara lärare är med andra
ord en ”konst”.

• Liksom andra ledarroller måste läraren kunna ha ”många bollar” i luften. Om
andra ledarroller kräver ett situationsanpassat ledarskap kräver inte minst
lärarrollen det. Det som skiljer i detta avseende är att läraren måste agera
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samtidigt utan att avbryta pågående process då det hela tappar tempo. En lärare
har men andra ord ”ögon i nacken”.

• En annan skillnad när det gäller ledarskapet är att läraren skall kunna
förebygga och åtgärda elevbeteenden så att obehagliga situationer inte uppstår.
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4. Metod och genomförande

Min undersökning består av två delar. Dels en litteraturöversikt och dels en empirisk del. I
denna del kommer jag att beskriva den empiriska delen av mitt arbete. Syftet är att jag vill ta
reda på vad olika lärare på fältet tycker, eller har för olika uppfattningar om läraren som
ledare, eller med andra ord vad det innebär att vara ledare av lärande.

4.1 Val av metod

För att få kunskap om några lärares uppfattningar valde jag en kvalitativ metod, etnografi. Jag
har följt Birgit Cullbergs bok, Etnografi i klassrummet. Jag har försökt karaktärisera eller
gestalta det jag ämnat undersöka. Metoden blir således induktiv eller med andra ord; man går
från empiri till teori, går upptäcktens väg och erfar vad det leder till.64

Ett induktivt arbetssätt resulterar vanligtvis i en beskrivning och förståelse av det undersökta
fenomenet och inte i första hand en förklaring av det menar Ingrid Westlund.65 Kvalitativa
data kan insamlas på skiftande sätt och det insamlade materialet är av varierande art. I
pedagogisk etnografisk forskning är det vanligt med interaktiva metoder som deltagande
observation och intervju, varför jag har använt mig av dessa i min undersökning. 66

För att höja studiernas validitet är det vanligt med triangulering av datainsamlingsmetoder.67

Triangulering är den fortlöpande analys som löper genom hela arbetet. Man pendlar då mellan
data (utsaga), verklighet (handling), och teori (uppgift). Denna teorigenerering pendlar mellan
tolkning och analys. I etnografiska studier förekommer det dels en fortlöpande och dels en
avslutande analys. Den sistnämnda går in i en mer intensiv karaktär i slutskedet. Triangulering
är enligt Kjaer Jensen (1995) …….en raffinering av ett allmänt gott råd, nämligen att se en
sak från olika sidor.68

Vad finns det för mening i all denna information? Det är meningen att forskaren skall få
insikter av informationen. Frågor som ”Vad är det egentligen som händer i data?” ”Vilka är
de grundläggande sociala och psykologiska problem som aktörerna konfronteras med?”
”Vilka är de grundläggande sociala och strukturella processer som gör problemen synbara?”
”Vad är det som förklarar de grundläggande processerna eller problemen?” 69 Man försöker
således göra det implicita explicit. Alltså att man vill synliggöra det som inte är omedelbart
uppenbart.

                                                
64 Cullberg, Birgit. (1996). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
65 Westlund, Ingrid. (1996). Skolbarn av sin tid. En studie av skolbarns upplevelse av tid.  Linköpings
universitet: Department of Education and Psykology.
66 Cullberg, Birgit. (1996)
67 Patton, M. I Westlund, Ingrid, (1996), sid. 64
68 Kjaer Jenssen (1995). I Cullberg, Birgit. (1996) sid. 94.
69 Starrin, B. Larsson, G. m. fl. (1991). Från upptäckt till presentation . Lund: Studentlitteratur.



33

4.2 Genomförande

Jag har använt mig av fyra lärare som jag har intervjuat under min slutpraktik. Alla dessa
lärare har lång erfarenhet, mellan 20-25 år. Två av dem, en man och en kvinna, är SO-lärare
och jobbar på högstadiet. De andra två är kvinnor och jobbar på mellanstadiet som klasslärare.
Jag bedömde att det skulle vara en fördel om lärarna hade en lång erfarenhet, då jag skulle få
ut mest av mitt problem. Jag menar då att ju längre arbetserfarenhet desto mer professionell
blir man och kan reflektera mera. Jag har även studerat dem i klassrummet genom
observationer.70 Jag har då koncentrerat mig på ledarrollen. Hur de allmänt har förhållit sig till
eleverna, hur de hanterat destruktiva beteenden, hur deras röstläge varit vid olika moment
eller ögonblick, hur de givit instruktioner, m.m.

Intervjuerna har spelats in på band och varje intervju blev ung. 30 min. Jag använde mig av en
intervjuguide (bilaga 1). Därefter har varje intervju skrivits ned ordagrant och bearbetats
enligt Grounded Theory ansats.71 Teorin utgår från verkligheten som är fältet för
undersökningen. Först gjorde jag en öppen kodning dvs. en process när man bryter ned data
(fakta), jämför dessa för att sedan begreppsliggöra och kategorisera dem. Genom att hela tiden
ställde frågor till de data jag hade i form av vad, hur och varför fick jag fram begrepp. Dessa
begrepp blev sedan till teorier. Jag försökte se de teoretiska utkasten från olika sidor, genom
data, teori och empiri (triangulering). Den slutliga analysen innebär att man övergår till en
selektiv kodning från den tidigare öppna. Det är nu som forskaren skall sträva efter total
mättnad, dvs. alla data skall passa in någonstans.72 När det gäller etnografiska intervjuer gäller
det att ställa så öppna frågor som möjligt och sedan utifrån dem sondera svaren. Eller med
andra ord att först ställa öppna frågor och sedan efter hand precisera frågorna till det man
egentligen vill ha reda på. (Se bilaga)

4.3 Fördelar och nackdelar med metoden

Metoden är bra på så sätt att man belyser ”problemet” från två olika håll, dels genom
observation och dels genom intervju. Det man inte kan explicitgöra i intervjun kan man
kanske få fram genom observationerna och vice versa. Många gånger kan inte lärare sätta ord
på allt vad de gör och menar. Genom att först ställa öppna vida frågor är det sedan lättare att
erfara vad de leder till och sedan vinkla frågorna så att man får svar på det man undersöker.
Frågorna får inte emellertid inte vara formulerade utifrån de svar man önskar.

Att endast intervjua fyra lärare innebär att det inte går att dra några generella slutsatser. Det
jag tycker intervjuerna tillför är en ”tjockare beskrivning” av lärares ledarskap.73

Att observera kan vara svårt i början. Man vet helt enkelt inte vad man skall titta på. Men
genom träning och nedskrivande kan man till slut sätta fokus på det man vill veta.
Intervjuerna får inte vara för långa då de skall skrivas ned ordagrant innan bearbetning. Det är
ett mycket tidsödande moment i metoden och får inte fuskas med då man kan gå miste om
viktig formation. Frågetekniken i sig kan vara svår för en nybörjare, det fordras träning. Det
kan också vara svårt att vara objektiv vid intervjun dvs. att inte lägga in egna värderingar och
att kunna lyssna.

                                                
70 Cullberg, Birgit. (1996).
71 Starrin, B. Larsson, G m. fl. (1991).
72 Cullberg, Birgit. (1996).
73 ”Tjockare beskrivning” är ett begrepp som används vid etnografiska ansatser för att ge mer ”kött på benen”
och en mer levande beskrivning av ett fenomen.
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5. Resultatanalys av den empiriska studien

I intervjuerna har de fyra lärarna beskrivit sin syn på ledarskap på ett mer generellt plan och
på lärares ledarskap. Först redovisas de likheter respektive olikheter som de fyra lärarna ser
mellan ledarskap och lärares ledarskap. Sedan kommer de ”ideal” som de fyra tycker att en
lärare bör ha om han/hon skall vara ledare av lärande. Till sist vill jag lyfta fram och redovisa
det ”sociala engagemanget” som jag tyckte genomsyrade alla fyras syn på ledarskapet.

5.1 Lärares likheter/olikheter i jämförelse med andra ledare

• Det finns vissa likheter mellan en ledare i allmänhet och en ledare av lärande i form av
de personer man basar över menar lärarna. Båda typerna av ledare vill få sina
medarbetare eller elever att göra sitt allra bästa. I skolan måste läraren motivera
eleverna att prestera goda resultat. En chef vill få ut så mycket som möjligt av sina
anställda för produktionens skull (effektivitet). I ett företag är produktionen viktig,
man strävar efter vinst. I skolan är det återigen eleverna, det levande materialet som är
viktigt. Målet är att eleverna skall bli godkända och utvecklas i positiv riktning som
individer och kunna fungera i ett samhälle. Ledarrollen är således speciell då den
grundar sig på kunskap och erfarenheter. Det finns alltså en intellektuell del i det hela.

• En chef och en lärare har otrolig mycket makt. Läraren söker dock ej makt på samma
sätt säger en av lärarna. Läraren vill istället förmedla kunskap genom sin makt. Att ha
makt innebär att man vågar dela med sig av den, en slags mänsklig auktoritet. Makten
får dock inte missbrukas. Genom att vara en hygglig auktoritet och inte sätta sig över
eleverna kommer eleverna att se upp till läraren, detsamma gäller på ett företag. Det
handlar mycket om att skapa trygga individer. Anställda på ett företag och elever skall
kunna se upp till sina ledare.

• Chefer och lärare är ständiga beslutsfattare. Inte sällan ska de ta obekväma beslut. De
nitar de går på, eller de felaktiga beslut de tar, skall de kunna tackla menar de alla fyra.
De måste vara tydliga i sitt budskap och ha en framåtanda och inte vara rädda för att ta
det ansvar de är utsedda till. Ledare av alla slag måste kunna se alla och låta alla
komma till tals. De måste sträva efter ett gott arbetsklimat då det kommer att gynna
resultatet.

• När det gäller konflikthantering kan det vara nog så jobbigt med vuxna som med barn
menar en av lärarna.Vuxna kan helt sonika vända på klacken och gå hem om det inte
passar, medan eleverna som är tvingade att gå i skolan genom skolplikten, måste finna
sig i situationen, liksom läraren. Är man ledare handlar det om att kunna föra
någonting framåt, leda och fördela arbetet.

5.2 Den ”gode” ledaren av lärande – idealet

Enligt lärarna måste en lärare ta sin ledarroll på största allvar i speciellt några avseenden. Den
gode ledaren av lärande eller idealet är, menar de alla fyra:
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• Att ha  livserfarenhet, helst inom skolan, att ha visioner samt att visa ett personligt
engagemang.

• Förmåga att ha social kompetens. Barnen skall handledas till kunskap. Allt detta för att
situationen kräver det eftersom det är levande material man har att göra med. Vissa
människor har social kompetens redan från början. Andra kan erhålla den genom
livserfarenhet eller genom att var lyhörd.

• Enligt de intervjuade lärarna bör en lärare vars uppgift är att leda lärande ha god insikt
i vad ledarskap är och innebär. Läraren bör känna till att man kan vara ledare på olika
sätt, att det finns olika ledarstilar. Alla lärare har en viss grundinställning till lärande
som har med människosynen att göra dvs. om människan är ond eller god. Den bör
utgå från att alla barn är goda och kunna se varje barns möjligheter. Elever har rätt att
få chansen att lära sig. (Alla fyra hade förstås olika ledarstil som utgick från
värderingar och synen på människan). Alla lärare inom skolan är ledare genom att
bara uppenbara sig. Eleverna förväntar sig att man agerar på ett visst sätt. Alla vuxna
inom skolan är förebilder och det är också en form av ledarskap. Läraren måste ha
förmågan att entusiasmera barnen och få dem med sig. Man får ej bli någon i
mängden. Faktum är, som en av lärarna jag intervjuade sa att; - ”Om man inte är
ledare kan man hälsa hem”. Eller som en annan uttryckte sig:  - ”Det blir ett jävla liv
och ungarna bryr sig inte om man inte är ledare”.

• Att vara en god lärare innebär även att man måste ha den didaktiska kompetensen eller
den pedagogiska insikten, att kunna avgöra vad, hur och varför saker och ting skall
läras ut. Ha förmåga att kunna sovra och vinkla material och ha en god metodik. Vara
ödmjuk i sin inställning till lärande. Inte vara för naiv med förutfattade meningar.

• Vara tydlig i sitt budskap. Tydlighet är enormt viktigt med bestämda ramar och krav,
likaså rutiner. I takt med att samhället förändras måste läraren kunna omvärdera sina
rutiner genom att antingen förkasta, behålla eller lägga till. En lärare måste kunna
anpassa sig och vara flexibel. Eleverna skall inte kunna växla ned uppgifterna så att de
blir triviala. Med tydlighet menas också att kunna sätta och markera gränser.

• Ha en fingertoppskänsla för vad som händer i klassrummet och mellan elever, eller
med andra ord,” ha ögon i nacken”. Ej vara rädd för att bryta vid oförutsedda
händelser men samtidigt ha ”många bollar i luften” s.k. överlappning som det
benämns i managementlitteraturen. Genom att vara en bra lärare kan man hjälpa
eleverna att nå långt.

5.3 ”Det sociala engagemanget”

En aspekt som jag lade märke till och vill lyfta fram är att alla fyra utmärkte sig genom det
”sociala engagemanget”. Det gjorde ett djupt intryck på mig. De menade också att utan det är
man såld. Genom att ”förstå” barnet först kan man sedan gripa sig an det pedagogiskt sa en av
lärarna, eller förstå eleven likt ett tvärsnitt som en annan av lärarna uttryckte sig.

Alla lärarna var mycket måna om sina elever och ville dem väl. Anmärkningsvärt var, att de i
stort sätt aldrig kopplade bort eleverna eller var ”lediga” på sina raster och luncher. Eleverna
och deras beteende eller bekymmer var i fokus precis hela tiden.
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En av lärarna menade att forskningen går framåt vad gäller den kognitiva biten när det gäller
inlärning. Människan kan lära sig mycket mer än vad man tidigare har trott. Barn kan lära sig
oerhört mycket fast på olika sätt. Därför bör den empatiska förmågan finnas genom att förstå
att människor tänker olika. Eleverna måste få känna att lärarna vill dem väl i det avseendet
och måste därför se barnen som goda människor. Bara genom att ”förstå” kommer det att leda
till utveckling hos eleverna.

Jag observerade mina lärare att antal gånger och koncentrerade mig på ledarrollen dvs. jag
tittade på  hur de förhöll sig till eleverna, hur de hanterade destruktiva beteenden hur deras
röstläge varit vid olika moment och ögonblick, hur de givit instruktioner osv. Jag fann en viss
skillnad i förhållningssättet. Det fanns en skillnad mellan högstadiet och mellanstadiet när det
gäller lärarens sätt att förhålla sig till eleverna. Det verkade som om lägre klassers barn utsätts
för en mer auktoritär pedagogik. Vad jag menar är en striktare auktoritet med skarpare gränser
och mer tillrättavisningar och där det verkar som om rutiner är ännu viktigare. Kanske handlar
det mer om att få legitimitet underifrån på högstadiet och att legitimiteten trots allt kommer
uppifrån på mellanstadiet. Detta är svårt att uttala sig om då det endast handlar om fyra lärare
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6. Diskussion

Syftet med mitt examensarbete var att fördjupa mig i ledarskap och vad det innebär rent
generellt och främst vad det innebär för en lärare. Jag har skaffat mig kunskap genom att göra
en litteraturstudie och en liten empirisk undersökning. I detta avsnitt kommer jag att diskutera
mina empiriska resultat och försöka belysa dem med hjälp av det som framkommit i min
litteraturstudie.

Det finns både likheter och olikheter när det gäller lärarskap och chef/ledarskap. En ledare bör
ha klart för sig vad ledarskap egentligen innebär. Man kan knappas bli en bra ledare om man
inte tycker om makt.74 Att ha makt innebär att man vågar dela med sig av den, en slags
”mänsklig auktoritet”. Som lärare har man en oerhörd makt som inte får missbrukas med
tanke på att eleverna har skolplikt. Genom att kunna sin sak, stå för sina åsikter och våga vara
ledare blir man accepterad av eleverna. Det är genom makten man kan lyfta fram och utveckla
eleverna. Detsamma gäller för en ledare på ett företag. Chefens roll går dock idag mer åt
ledarens roll, dvs. från styrning till ledning. Styrformen i en organisation, som också
inkluderar skolan, har gått från tvångsstyrning till visionsstyrning. När jag nu läst aktuell
ledarskapslitteratur och undersökt ute på fältet verkar det som om legitimiteten idag kommer
underifrån. Det gäller på något sätt att vinna eleverna eller sina anställda. Forskarna talar om
ett nytt ledarskapsparadigm.75

Det verkar som om ämneskunskaperna är underordnade ledarskapet när det gäller lärare. Det
är jag som ledare av lärande som har ansvar för att arbetsklimatet i klassen är gott. Alla elever
har rätt och skall få chans att lära sig under ordinära förhållanden i en trygg och harmonisk
miljö. Eleverna förväntar sig att jag som lärare reagerar på ett visst sätt. Lärare måste kunna
samarbeta med både elever, kollegor, föräldrar och skolledning. Den gode ledaren på alla plan
måste ha visioner, vara flexibel och engagerad.

Den idealiska ledaren eller läraren finns inte har man kommit fram till i management-
forskningen. 76 Men det finns ledarstilar som är att föredra t.ex. den demokratiske ledaren.77

Douglas Mc Gregor ansåg att man skulle anpassa arbetsuppgifterna efter arbetarnas behov. 78

Han menade vidare att medinflytande och delaktighet skapade motivation. Det ligger till
grund för det humanistiska perspektivet och som även genomsyrar Lpo 94 idag. Dreikurs79

menar att ett demokratiskt ledar-/lärarskap är en nödvändighet i det moderna samhället. Idag
gäller det att vinna eleverna eller medarbetarna och som sagt få legitimitet underifrån vilket
jag tidigare nämnt. Motsatsen är att få legalitet via mandat uppifrån. Genom vara en hygglig
auktoritet  får man elevernas förtroende. Det innebär inte att vara auktoritär på så sätt att man
är ”dum” och förlöjligar eleverna. En auktoritet som fungerar som den ska kommer eleverna
att se upp till. Eftersom det är levande material man har att göra med blir inte konsekvenser
och resultat av de beslut man gör lika. Det handlar om att få elever med sig i sitt ledarskap
och kunna genomföra även ”tråkiga” saker. Variationen på undervisningen är lika viktig på
båda stadierna för att öka motivationen och nå så många som möjligt. ”Konsten” ligger i att
”lura” barnen till saker och ting, genom att entusiasmera eller ”spela teater”.

                                                
74 Svedberg, Lars. (2000).
75 Leigh & Maynard, (1997).
76 Ibid..
77 Stensmo, Christer. (1997)
78 Bolman & Deal. (1997).
79 Ibid.
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Många gånger innebär det att man har en ”tyst kunskap” som inte kan utryckas i ord och som
man inte kan läsa sig till. Den är situationsanpassad till sin natur och är olika från lärare till
lärare. Anders Magnusson80 säger att lärarskapet är en process som utvecklas med de
specifika egenskaper man har med sig från början. Det handlar om att kunna utföra ett
situationsanpassat ledarskap. Han säger vidare att det är en ”oformulerad” kunskap som man
kan kalla ”tyst”. Denna ”tysta” kunskap är så komplex till sin natur att man kan kalla den för
en ”konst”. Som lärare gäller det att hitta sin lilla nisch.

Genom mina observationer har jag kommit fram till att det verkar finnas en viss skillnad i
förhållningssättet till eleverna när man är mellanstadielärare gentemot högstadielärare.81 Det
verkar som om läraren på mellanstadiet har en annan slags auktoritet. Det verkar som den
skulle komma mer uppifrån som dock inte är negativ. Vad jag menar är en striktare auktoritet
med skarpare gränser och mer tillrättavisningar och där rutiner är viktigare. Det kanske inte är
så konstigt då man har samma lärare och samma klassrum och att situationen kräver det. På
mellanstadiet använder läraren mer eleverna i form av dialog. Kanske handlar det ännu mer
om att fånga eleverna. Tydligheten som lärare gör sig här ännu mer påmind. Det verkar dock
som om barn i lägre år utsätts för en mer auktoritär pedagogik.

På högstadiet verkar det som om läraren är mer på samma plan som eleverna. En orsak kan
vara ett det är halvvuxna individer man har att göra med. Exempel på det är en slags
”hygglighet” och ett ömsesidigt utbyte av intressen. Det handlar ännu mer om att få
legitimiteten underifrån på något sätt som jag tidigare nämnt. Eller som Glasser menar att
lärarens förmåga till ett socialt engagemang måste vara centralt i klassrummet t.ex. att vara
varm och visa sitt engagemang. 82 Det handlar inte om att eleverna tar över på något sätt utan
snarare ett förhållningssätt. Gordon menar att läraren måste lyssna aktivt och försöka tolka
och förstå meningen i det som eleven uttrycker. I det aktiva lyssnandet ger läraren en signal
till eleven att denne är sedd och hörd.83 På högstadiet är det ”friare” dock inte så att läraren
inte har koll på läget. Därmed är inte sagt att det inte finns rutiner på högstadiet. Skillnaden är
kanske att eleverna mer får anpassa sig efter olika lärare och klassrum.

För att visa omgivningen att läraren har ”koll på läget” har mellanstadieläraren inte sällan
dörren öppen under lektionerna fick jag erfara under praktiken. Att ha koll på läget på
högstadiet handlar mer om att ”bry sig” och vara medmänniska, förstå eleverna ännu mer från
en social synvinkel. Ha förmåga att kunna vända destruktiva beteenden mot eleven och få
eleven motiverad. Det gäller givetvis på mellanstadiet också. Men kanske mer på högstadiet
eftersom att vara tonåring är mycket speciellt och det gäller att kanske vara mer förstående
och kompis likt en förälder. Både Burnard och Canters har samma uppfattning när det gäller
motivation dvs. att motivation är någonting yttre och att lärarens användning av
belöning/positiv förstärkning är ett medel att förmå eleverna att uppföra sig väl och göra sitt
bästa. Förstärkning är de konsekvenser som målinriktat beteende.84 Som en sammanfattning
av detta skulle kunna vara Dreikurs85 ord som säger att i lägre klasser har läraren ett
avgörande ansvar för disciplinen i klassrummet, men att den senare måste ersättas av elevers
självdisciplin.

                                                
80 Magnusson, Anders. (1998).
81 Jag är medveten om att resultatet måste tolkas med stor försiktighet med tanke på att det endast var fyra lärare
som intervjuades.
82 Stensmo, Christer. (2000).
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Ibid.
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Det sociala engagemanget eller det ”förlösande” ledarskapet verkar i dagens läge vara
överordnat andra ledarskapsuppgifter. Den empatiska förmågan eller det ”sociala
engagemanget” måste finnas genom att förstå att människor tänker olika, handlar olika och
har olika med sig i bagaget. Läraren måste kunna hantera den socialpedagogiska situationen i
klassrummet.86 Eleverna måste få känna att lärarna vill dem väl. Det tyckte jag alla fyra
lärarna gjorde förmendlade. Jag är imponerad av deras engagemang. Genom att förstå
eleverna socialt leder det till utveckling hos eleverna, då man lättare ur en pedagogisk
synvinkel kan gripa sig an dem. Jakob L. Kounin menade att man inte kan ge någon
behandling innan man har ställt en diagnos. Man måste alltså förstå barnet innan man kan
behandla det på ett intelligent sätt.87 Det har också visat sig genom forskning att elever vill ha
en ledare som har social kompetens och kan leda en klass snarare än att vara duktig i sina
ämnen. Inrid Carlgren uttrycker det på så sätt att ”de sociala dimensionerna tränger sig
på”.88

6.1 Slutord

Jag förstår nu att pedagogik och psykologi ligger mycket nära varandra. Lärare borde ha
psykologi i sin utbildning. Att bli lärare innebär dels en inre upplevelse eller process och dels
en yttre. Den inre innebär hur man ser på sig själv och den yttre hur omgivningen ser på
lärarpersonen. Det är emellertid den inre som tar överhand. Som lärare genomgår man en
utveckling och det tar ett par år innan man har varit med om det mesta. Som ledare av lärande
blir man indragen i en process som aldrig tar slut. Det är ett yrke man lär sig genom att göra
det ”Learning by doing” (Dewey).

Många med mig känner en brist i lärarutbildningen när det gäller ledarskap. Vad kan vi utröna
av detta? Jo, handledarens roll blir enormt viktig ute på praktiken. Handledaren måste
engagera sig för sin lärarkandidat lika mycket som sina elever. Handledarutbildning blir viktig
och kan komma ifråga mycket mer. Många skolor har infört mentorskap som stöd till den nya
läraren men det är långt ifrån utarbetat. Det fungerar heller inte tillfredställande ute på
skolorna. En del skolor har anställt lärare utöver så att säga, men det fungerar inte heller då de
nästan direkt sugs upp i de hål som fattas. Idealet vore när man kom ut som ny att gå bredvid
en lärare ett tag och på så sätt slussas in mjukare i verkligheten. Under utbildningen bör
kandidaterna få komma ut i verkligheten mycket mer. En kurs i ledarskap skulle också sitta på
plats. Intressant hade också varit att fördjupa mig i idrottslitteratur och dess ledarskap och
kanske även ledarskap på folkhögskola. Men någonstans måste man sätta en gräns för det
hade blivit ett alldeles för stort arbete.

För mig är nyckelordet social kompetens som svar på det här arbetet. Eller är det kanske ett
”intuitivt ledarskap” som det idag kallas? I ett samtal mellan två ledarskapsforskare på TV 4,
råkade jag av en händelse höra att det diskuterades om ledarskap och vad ett ”intuitivt
ledarskap” kan vara. Där diskuterades en nyutkommen bok som behandlade just ledarskap.
Mina öron växte. Författarens namn kommer jag inte ihåg tyvärr. Han hade kommit fram till
att den ”tysta” förmågan till ledarskap handlade om intuition och erfarenhet. Ledarskapet har
förändrats genom att samhället har förändrats på så sätt att vi har gått från ett industrisamhälle
till ett kunskapssamhälle och därmed är rollen förändrad.89

                                                
86 Stensmo, Christer. (1997).
87 Stensmo, Christer. (2000).
88 Carlgren, Ingrid. (1997).
89 TV 4. Nyhetsmorgon, (2001-05-15).
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Bilaga 1

1) Jag började varje intervju med att visa en platsannons där man sökte en ledare,
närmare bestämt en rektor. Sedan bad jag mina intervjuobjekt att kommentera
annonsen, i form av om det fanns några likheter mellan rektorns ledaregenskaper och
lärarens.

2) Är det viktigt att lärare vet något om ledarskap på ett mer generellt plan, i så fall
varför?

3) På vilket sätt är ledarskapet en del i lärarkunskapen?

4) Tycker du att det finns likheter mellan en ledare på ett företag och lärare, i så fall på
vilket sätt?

5) Tycker du att man kan kalla lärare för ledare, i så fall varför?

6) Är det samma sak att leda en skolklass som att leda en personalgrupp på ett företag
tror du, finns det likheter/skillnader?

7) Vad innebär det att vara ledare av lärande?

8) Hur lång tid tog det för dig att bli lärare?


