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Arbetet består av en litteraturgenomgång samt en studie i form av intervjuer med sex lärare. I litteratur-
genomgången tar jag upp några definitioner av begreppet ledarskap och ifall det finns behov av ledare. Jag 
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BAKGRUND 
 

 
Sedan min egen grundskoletid, vilken började i mitten på 70-talet har läraryrket 
förändrats. Då, för 25 år sedan, drev läraren en katederundervisning med syftet 
att genomföra planer och idéer som var skapade av andra än läraren själv. Nu 
innebär läraryrket att man ska vara en självständig, ansvarsfull och kompetent 
ledare av ett pedagogiskt arbete. Förändringen ligger således i att yrket som lära-
re är mer självständigt samt att läraren har övergått till att bli en ledare. 
 
Under min utbildning har kurser innehållande biten ”ledarskap” varit få. Det 
som man i kommande yrke ska praktisera, utan att utbildningen har tagit upp 
det, tenderar att bygga på erfarenheter från sin egen skolgång eller från praktik-
perioder som lärarstuderande. Mina erfarenheter av läraren som ledare från min 
egen skoltid känns förlegade och passar inte riktigt in i dagens skola. Det jag 
erfarit under praktikperioderna är visserligen en modernare form av lärarroller 
men det känns som toppen av ett isberg. Läraren som ledare är ett stort och 
formbart begrepp.  
 
Jag har valt att fördjupa mig i ämnet, läraren som ledare, dels för att utbildning-
en inte ger så mycket inom det området, men inte minst för att jag tycker det är 
intressant att se vilka tankar och mål som ligger bakom en lärares agerande i 
klassrummet. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad lärare har för uppfattning och syn 
angående ledarrollen i yrket. Jag vill även undersöka om det förs några pedago-
giska diskussioner och utvecklingsarbeten kring ledarrollen på skolorna. 
Utifrån detta har jag skapat följande frågeställningar. 
 
• Vad anser lärare att innebörden av en ledarroll är? 
• Vilken syn har lärare på utvecklingen av sin egen ledarroll? 
• Hur förs diskussioner kring ledarroller på skolorna?  
• Finns det några likheter mellan ledarskap i organisationer och ledarskap i 

klassrummet? 
  
Svar på ovanstående tre inledande frågor kommer att sökas i material samlat 
från de intervjuer jag har gjort med sex lärare. Svar på den sistnämnda frågan 
söks i litteratur och redovisas sedan i diskussionen. 
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LITTERATURGENOMGÅNG 
 
 
Inledning 
 
I denna litteraturgenomgång kommer jag först att presentera några definitioner 
av begreppet ledarskap. Därefter kommer jag övergå till att se vad litteraturen 
säger angående ett eventuellt behov av ledare. Jag kommer även att presentera 
hur man ser på ledarskap inom organisationer utifrån tre organisationsteorier 
samt synen på ledarskap i klassrummet baserat på sex olika ledarstilar. Ledar-
skap i klassrummet är fokuserat på följande aspekter: motivation, planering, in-
dividualisering, grupperingar och kontroll. En jämförelse mellan dessa olika ty-
per av ledarskap görs i diskussionen. 
 
 
Ledarskap, några definitioner av begreppet 
 
Ledarskap, bra ledarskap, dåligt ledarskap. Innebörden och betydelsen av be-
greppet ledarskap är mångfasetterat. Varje individ har troligtvis en egen tolkning 
av begreppets innebörd, antagligen relaterat till den egna erfarenheten av olika 
ledare och deras ledarskap. Leader är det engelska ordet för ledare. Det är mer 
än tusen år gammalt och betyder ”att leda människor på en resa”.1 Maltén anser 
att det är en betydelse som ligger nutidens ledarskapsbegrepp väldigt nära. 
 
Många olika förslag på definitioner av begreppet ledarskap har formulerats. 
Nedan följer fem av dessa: 
 

Den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda 
mål. 2 
 
Ledarskap är att utföra handlingar som påverkar klassen i dess arbete 
på att nå sina mål.3 
 
Ledarskap är varje försök att påverka beteende hos en annan individ 
eller grupp.4  
 
Ledarskap är att tillrättalägga förhållanden så att gruppen kan nå 
vissa mål.5  
 

                                        
1 Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 
2 Bruzelius och Skärvad, 1995 enligt Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 
Sid. 8 
3 Stensaasen, S. och Sletta, O. (1985). Grupprocesser. Solna: Esselte. 
4 Hersey, 1984 enligt Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. Sid. 8 
5 Kelly, 1974 enligt Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. Sid. 8 
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Ledarskap är de processer som är nödvändiga för att påverka beteen-
den hos personer eller grupper för att de ska nå bestämda mål i givna 
situationer.6  

 
Fyra av definitionerna tar upp ”mål” och samtliga definitioner innebär någon 
form av påverkansprocess. Syftet med ledarskap ur dessa definitioner tycks vara 
att få andra individer att agera i riktning mot uppställda mål.  
 
 

Behövs ledare? 
 
Det svenska samhället av idag präglas av ett konstant väljande av diverse saker 
och ting.7 Vi tvingas ständigt till att göra olika val. Folkhemmet håller på att 
brytas upp, samhället kräver mer nu än förr att den enskilde individen själv gör 
sina val. Till exempel ska vi välja teleoperatör, elleverantör och pensionssparan-
de. Granström menar vidare att det nya samhället speglas i skolan. Eleverna ska 
själva välja och planera sin egen utbildning och skola. Enligt Carlgren8 är feno-
menet ”eget arbete” vanligt förekommande, speciellt på låg- och mellanstadiet. 
Eget arbete innebär att eleven själv väljer och planerar hur och vad som ska gö-
ras under de närmaste veckorna. Bolman och Deal9 påpekar även de att vi dagli-
gen gör olika val. Är situationen klar och bekant kan besluten vara lätta att fatta. 
I situationer där vi känner oss osäkra, förbryllade och kanske hotade är det svå-
rare att ta ett beslut och vi söker mänsklig hjälp. Vi behöver ledare, en källa till 
hjälp, i alla de svåra valsituationer vi möter. 
 
Svedberg10 skriver att i teorin och i en jämlik organisation där alla har lika värde 
behövs inga ledare men att detta inte stämmer med den beprövade erfarenheten. 
Vi tycks alltså enligt Bolman och Deal samt Svedberg ha ett behov av ledare.  
 
 
 
Ledarskap inom organisationer 
 
En organisation är ett slags verktyg för att utföra en uppgift eller en funktion. 
Inom organisationen ska det bestämmas inte bara vad som skall göras / produce-
ras utan även hur. Vem eller vilka som har kunnandet, ansvaret och befogenhe-
terna till att styra en organisation måste beaktas. På vilka sätt man kan styra en 
organisation för att uppnå högsta profit och rationalitet är också av intresse. 
                                        
6 Dalin, P. (1994) Skolutveckling Teori. Stockholm: Liber. Sid. 174  
7 Granström, K. Föreläsning, Katedralskolan, Linköping 010507 
8 Carlgren, I. (1996) Lärarutbildning i förändring. Utbildningsdepartementet. 
9 Bolman, L.G. och  Deal, T.E. (1995). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 
10Svedberg, L. (2000) Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
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Dessa funderingar och tankegångar placeras inom begreppet organisationsteo-
ri. 11 Man talar i detta sammanhang om olika ”perspektiv” och jag kommer i det 
följande att presentera tre olika perspektiv nämligen, Det strukturella perspekti-
vet, Human resource perspektivet och Det symboliska perspektivet hämtade från 
Bolman och Deal.12 Dessa författare tar även upp ett fjärde perspektiv nämligen 
det politiska. Jag har valt att inte presentera det närmare här på grund av att jag 
anser att det saknar relevans för detta arbete. Det politiska perspektivet handlar 
främst om makt, att skaffa sig makt och konsten att behålla den. 
 
 
Det strukturella perspektivet  
 
Det strukturella synsättet förknippas ofta med stelbent organisation, rutin och 
byråkrati. Ordet byråkrati ger oss bilder av ineffektivitet och strikthet. Men det 
strukturella perspektivet behöver inte vara så mekaniskt och orubbligt menar 
Bolman och Deal13. Detta perspektiv återspeglar en tro på rationellt tänkande, en 
ökning av kvalitet och prestationer samt en minskning av problem, detta genom 
de rätta och formella arrangemangen. Det strukturella synsättet fokuserar sig på 
en ordning där både de organisatoriska behoven och de individuella olikheterna 
skall rymmas. Detta skall enligt författarna nås genom ett mönster för formella 
roller och relationer. De formella rollerna definieras ofta med hjälp av en titel 
eller en befattningsbeskrivning. I det strukturella perspektivet är det ledaren 
själv som besitter den största befogenheten att fatta beslut rörande organisatio-
nens utformning. Ju lägre ner i hierarkin man är, desto mindre ansvar har den 
enskilde individen, däremot har ökningen av specialisering på den specifika ar-
betsuppgiften ökat. Struktur innebär ej endast hierarkistisk ordning. I det struk-
turella perspektivet ska även mönster av aktiviteter, förväntningar och transak-
tioner mellan exempelvis företagsledare och anställda, anställda och klienter 
ingå. Varje organisation kräver sin egen utformade struktur och den kan spela en 
stor roll för organisationens totala resultat. 
 
Bolman och Deal beskriver att det finns två idékällor inom det strukturella syn-
sättet. Den första är forskare inom industripsykologi, Frederick W. Taylor 
(1856-1917). Han såg en ökad effektivitet för organisationen genom att bryta 
upp en given arbetsuppgift i minimala delar samt omskola arbetare och göra 
dem specialiserade för respektive arbetsuppgift. Detta kallas för rationell före-
tagsledning. Den andra idékällan är den tyske sociologen Max Weber (1864-
1920). I sin teori från 1900-talets början skrev han, enligt författarna,  om den då 
vanligaste organisationsprincipen – fäderneärvda organisationer. Den innebär att 

                                        
11 Ibid.  
12 Bolman, L.G. och  Deal, T.E. (1995). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 
13 Ibid. 
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en enda person, fadersgestalten, besitter all makt över andra. Han kunde belöna, 
bestraffa, befordra och avskeda helt efter eget tycke och smak. Weber menade 
att genom en byråkratisk modell skulle de begränsningar som den fäderneärvda 
organisationen innebar minska. 
 
 
Human resource perspektivet 
 
Human resource perspektivet (HR) fokuserar sig på samspelet mellan organisa-
tioner och människor. Organisationens viktigaste resurs är människors kompe-
tens, insikter, idéer, energi och engagemang. 
 
Stommen för HR är, enligt Bolman och Deal14, att organisationer är till för att ta 
hand om mänskliga behov. Organisationer och människor står också i behov till 
varandra på så sätt att organisationerna behöver idéer, energi och begåvning vil-
ka människorna kan erbjuda och människorna behöver karriärer, löner och ar-
betstillfällen vilka en organisation kan erbjuda. En god anpassning mellan män-
niskor och organisation gynnar på detta sättet bägge parters behov medan en då-
lig anpassning leder till ett utnyttjande av och ett lidande för en eller bägge par-
ter. 
 
Förhållandet mellan människor och organisationer är en viktig del av HR-
perspektivet. Man menar att människor står mer i relation till varandra än till 
organisationen på så sätt att exempelvis chefer ägnar största delen av sin tid till 
möten, samtal, konferenser och luncher med andra människor. Det är ett socialt 
behov som formas av individens egen umgängesstil. Viktiga projekt i en organi-
sation kan misslyckas om de i arbetslaget ingående individernas personliga och 
sociala behov inte passar bra ihop. Det blir ett stiltje i arbetet pga. spänningar 
och friktioner. Organisationen fungerar bäst då chefen har den viktiga och 
grundläggande sociala kompetensen. 
 
Enligt Bolman och Deal lägger HR-perspektivet tyngdpunkten på delaktigt le-
darskap, arbetsberikning, självstyrande arbetsgrupper, organisatorisk demokrati, 
utbildning och organisationsutveckling. I detta ligger också att humana arbets-
förhållanden inte enbart ökar produktiviteten och gagnar företaget, det skänker 
även en självkänsla för de anställda. 
 
Även Svedberg15 berör det humanistiska perspektivet. Han beskriver hur man 
1924 påbörjade en studie där man undersökte vilka faktorer som påverkade 
arbetarnas produktivitet vid en fabrik i Chicago. Resultatet av studien visade att 
materiella belöningar, exempelvis pengar, är viktiga. Men det som verkligen styr 
                                        
14 Ibid. 
15 Svedberg, L. (2000) Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. 



 10

produktiviteten i en organisation är de psykologiska faktorerna som till exempel 
solidaritet och grupptillhörighet. 
  
 
Det symboliska perspektivet 
 
Människan har alltid råkat ut för till synes oförklarliga och orättvisa händelser, 
vilka gör livet förbryllande hävdar Bolman och Deal16. Till exempel som när en 
tornado sveper iväg och ödelägger ett helt samhälle eller när en ung människa 
dör en alltför tidig död. Symboliska synsättet antar att organisationer är fulla av 
frågor som inte kan besvaras, problem som inte kan lösas samt händelser som 
inte kan förstås. De viktigaste processerna i en organisation är ofta tvetydiga el-
ler osäkra. Vid alltför stor tvetydighet och osäkerhet skapar människan symboler 
för att lösa den uppkomna förvirringen. 
 
En symbol är något som står för något annat. Ofta något som är djupare än sym-
bolen själv. Symbolen kan vara att ledaren berättar en historia, en metafor, för 
att inviga sina anhängare i sin egen vision. Berättelser är medlet för att överföra 
en organisations centrala myt till människor innanför och utanför organisatio-
nen. Berättelser uppfyller önskedrömmar, underhåller, ger trygghet och kunskap. 
De befäster och förevigar organisatorisk tradition och gör därmed organisatio-
nen stark. Detta kan enligt Bolman och Deal verka både långsökt och bisarrt för 
de med mer rationella synpunkter. 
 
Ledarens uppgift, sett ur ett symboliskt perspektiv, är att tolka erfarenheter på ett 
djupgående sätt. Främst är inte att se vad som sker utan vad det skedda innebär. 
Maltén17 menar att innebörden av ”know how” för en ledare kan i detta perspek-
tiv bytas ut till ”know why”. En händelse kan upplevas olika och ha olik inne-
börd för olika individer, det är den symboliska ledaren medveten om. Denne le-
dare ramar in de olika erfarenheterna och förstår de djupaste värderingar och de 
bekymmer som trycker sina anhängare. 
 
Alla olika slags ritualer är utifrån det symboliska perspektivet skapade för att 
minska osäkerhet och oro. Detta perspektiv menar också enligt författarna att 
historiskt sett har alla mänskliga kulturer använt sig av ritualer och ceremonier 
för att skapa ordning och klarhet i framför allt de komplexa, gåtfulla och 
slumpmässiga problem som möter mänskligheten. 
 
Betydelse, tro och övertygelse är tre begrepp som enligt Bolman och Deal foku-
seras i det symboliska perspektivet. Det mest grundläggande mänskliga behovet 
är här meningsfullhet, att allt har en betydelse. Myter kan ge förklaringar till 
                                        
16 Bolman, L.G. och  Deal, T.E. (1995). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 
17 Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 
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händelser, metaforer gör förvirringen fattbar och symboliska aktiviteter (riter 
och ceremonier) ger ledning för handling. 
 
Symboliska perspektivet vill nå längre in i en organisation än vad det strukturel-
la och HR-perspektivet gör. För att komma tillräckligt nära organisationens dju-
paste hemligheter bör man se på den som en nutida stam menar Bolman och 
Deal. En stam som bär med sig alla samlade erfarenheter, myter, ritualer, hjältar, 
hjältinnor, ceremonier och berättelser. Ceremonier och ritualer är inte enbart un-
derhållande, de skänker även hopp och tro samt en känsla av kontroll för det 
som händer. 
 
Trots att även Freud förlitade sig på symboliska begrepp i sina försök att förstå 
mänskligt beteende är det symboliska perspektivet det nyaste och minst utveck-
lade av dessa tre organisationsteorier jag här presenterat. 
 
 
Ledarskap i klassrummet 
 
I det föregående beskrev jag några olika sätt att se på ledarskap i organisationer. 
När man talar om ledarskap i klassrummet utgår man från lite andra aspekter, till 
exempel hur ledaren förmår att motivera elever, hur ledaren grupperar elever, 
planerar och utövar kontroll. I det följande kommer jag att, utifrån fem aspekter, 
behandla sex olika ledarstilar hämtade från Stensmo18. Jag har valt att inled-
ningsvis presentera dessa ledarstilar och namnen bakom dem lite kort, därefter 
lyfter jag fram hur företrädarna för de olika ledarstilarna ser på de fem aspekter-
na motivation, planering, individualisering, grupperingar och kontroll.  
 
 
Canter 
 
Själv-säker disciplin är en ledarstil framtagen under 1970-talet av makarna Can-
ter. Med själv-säker menas att ledaren måste i förväg bearbeta sin ledarroll. Le-
daren måste själv vara säker på  hur han vill genomföra och bemöta olika feno-
men, detta för att slippa undan att ta några förhastade och eventuellt felaktiga 
beslut. 
 
Gordon 
 
Ledarstilen Aktivt ledarskap är framarbetad av Thomas Gordon under slutet av 
1970-talet. Denna stil fokuserar sig på kommunikation mellan lärare och elever. 

                                        
18Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
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Gordon19 pekar på vikten av att i ord kunna uttrycka hur man känner inför ett 
visst beteende ( tex. en elevs beteende) och vilken effekt det (oönskade) beteen-
det har på dig som ledare. I kommunikationen ingår även aktivt lyssnande vilket 
innebär att lyssnaren kontinuerligt återkopplar till sändarens yttranden, utan att 
förmedla varken negativa värderingar eller oenighet. 
 
Burnard 
 
Stensmo låter en engelsk lärare, Sonia Burnard, personifiera ledarstilen beteen-
demodifikation. Denna ledarstil lägger tonvikten på kontroll och beteenden samt 
inverkan respektive påverkan av dessa. Straff, restriktioner och positiva förstär-
kare är centrala begrepp inom denna ledarstil.  
 
Kounin 
 
Utan att tillföra något nytt utan i stället systematisera det som redan finns har 
Jacob Kounin genom empiriska studier av ledarskap i klassrum, arbetat fram en 
ledarstil vilken kallas Disciplin och gruppledarskap. Kounin startade sina empi-
riska studier i USA redan vid 1940-talet och avslutade dem i mitten på 1970-
talet. Stensmo menar att studierna kan kännas förlegade men trots det menar 
Stensmo att de av Kounin kartlagda och då framgångsrika lärarebeteenden är 
aktuella även i dag. 
 
Glasser 
 
William Glasser är den amerikanske psykiatern vilken är namnet bakom den le-
darstil som Stensmo benämner med följande tre ord: Realitet, kontroll och kvali-
tet. Utifrån Glassers terapibehandling av patienter utvecklade han sin realitetste-
rapi vilken baseras på att människan alltid av fri vilja väljer sitt eget beteende 
och är därmed ansvarig för beteendets konsekvenser. Människans fria val kan 
dock påverkas menar Stensmo. Detta kan ske med behavioristiska metoder, ex-
empelvis via ett så kallat beteendekontrakt. 
 
Dreikurs 
 
Äkta och falska mål är rubriken för den ledarstil som är framarbetad av Rudolf 
Dreikurs. Enligt Stensmo ser Dreikurs att varje handling en människa utför görs 
för att nå ett mål. Målen som vill uppnås är kategoriserade i, äkta mål respektive 
falska mål. Handlingar som utförs för att skapa en gemensamhetskänsla och 
jämlikhet är  en strävan att nå de äkta mål i till exempel skolans fostran av ele-
ver. De falska målen kan exemplifieras med makt, hämnd och underkastelse. 

                                        
19 Gordon, T. (1977). Aktivt lärarskap. Stockholm: Askild och Kärnekull. 
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Enligt Stensmo kan människan i utsatta situationer sträva mot ett sådant falskt 
mål. 
 
 
Motivation 
 
En ledare förväntas att skapa motivation inför det lärande som ska ske. Enligt 
Imsen20 handlar motivation om att känslor, tankar och förnuft blandas samman 
och ger färg och glöd åt de handlingar vi utför. Motivation är det som orsakar 
aktivitet hos individen, det som håller aktivitet vid liv och det som ger den mål 
och mening. När man talar om motivation skiljer man ofta på inre respektive 
yttre motivation. Inre motivation beskrivs av Imsen med att man gör något för 
att det är skoj eller för att det känns meningsfullt. Yttre motivation betyder att 
aktiviteten hålls vid liv på grund av att individen hoppas på att få en belöning. 
 
Burnard menar att motivation är liktydig med förstärkning. Hon lägger med and-
ra ord tyngdpunkten på yttre motivation så som materiella och sociala belöning-
ar. Detta synsätt delas med Canters, vilka vill att ett positivt elevbeteende ska 
uppmärksammas med materiell eller social förstärkare. Till skillnad från Bur-
nard och Canters ser Glasser och Gordon enligt Stensmo21 på motivation som ett 
mänskligt behov, en inre motivation. Gordon och Glasser menar att människan 
har ett inneboende behov av självförverkligande. Detta behov skulle då driva 
människan framåt i sin utveckling. Glasser menar dock att detta behov inte nöd-
vändigtvis är upptäckt av eleven själv och i så fall måste den medvetandegöras 
av det först. Enligt Stensaasen och Sletta22 menar Glasser att ett bättre beteende 
leder till goda känslor. De goda känslorna stimulerar i sin tur eleven till att fort-
sätta bete sig bättre. 
 
 
Planering 
 
Under rubriken planering hamnar såväl förebyggande som direkta åtgärdspro-
gram för att kunna skapa och bibehålla en behaglig atmosfär i klassrummet. Pla-
nering innefattar både det sociala livet i klassrummet och en plan för konflikt-
hantering. 
 
Dreikurs, Glasser och Gordon ser att eleverna ska vara delaktiga i planeringen 
av klassrumsdisciplinen. Dreikurs och Glasser menar att klassråd är ett av tillfäl-
lena att planera på medan Gordon gärna ser att varje termin i skolan inleds med 

                                        
20 Imsen, G. (1992). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur 
21 Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
22 Stensaasen, S. och Sletta, O. (1985). Grupprocesser. Solna: Esselte. 
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dagar avsatta för planering. Canters, med ledarstilen ”själv-säker disciplin”, me-
nar enligt Stensmo23 att läraren först måste göra klart för sig själv vilka regler 
som ska gälla i hans klassrum samt vilka beteenden som är önskvärda. Därefter 
ska läraren undervisa eleverna kring dessa beteenden och regler. Kounin ser den 
flexibla läraren som utifrån klassrummets aktuella händelser skapar sin plane-
ring för disciplin och konflikthantering. Canters liksom Burnard föredrar enligt 
Stensmo dokumentation av icke önskvärda händelser. Burnard dokumenterar 
den individuella elevens beteende och utifrån dokumentationen skapas ett indi-
viduellt åtgärdsprogram. Canters ser till helheten och dokumenterar hela klass-
rumshändelsen för att sedan skapa en kollektiv disciplinplan men de kan även 
vid behov låta en individuell disciplinplan framarbetas. 
 
 
Individualisering 
 
Gällande individualisering har Gordon24 en utpräglad syn på det fenomenet. 
Gordon menar att varje människa är unik och att undervisningen skall anpassas 
till detta. Gordon och även Glasser går, med deras seende på individualisering, 
hand i hand med läroplanen, LPO-9425. Där kan man läsa att läraren ska utgå 
från varje enskild elev gällande behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande. 
Även Dreikurs visar stort intresse för den enskilde individen enligt Stensmo26. 
Frågor som Dreikurs arbetar med är bland annat, vilka förväntningar man kan ha 
på den enskilda eleven samt hur man ska handskas med elever med särskilt be-
hov i en  heterogen klass. Dreikurs beskriver strategier som läraren kan använda 
sig av. Bland annat är det att se till att undervisningen sker på ett sådant sätt att 
flera sinnen tillfredsställs. Dreikurs vill ge elever med särskilt behov extra un-
dervisning med ordinarie lärare eller speciallärare. Han vill även uppmuntra till 
ett positivt själv-tilltal och menar enligt Stensmo att eleven kommer väldigt 
långt i sin utveckling enbart genom att kunna säga om sig själv att: jag kan.  
 
Då Burnard talar om individualisering så är det främst, enligt Stensmo, gällande 
det förändringsprogram vilket skapas utifrån en individuell beteendeanalys. För-
ändringsprogrammets innebörd är att hitta förstärkare till att förändra en elevs 
beteende. Kounin berör överhuvudtaget inte den enskilde eleven eller individua-
lisering. 
 
 

                                        
23 Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
24 Gordon, T. (1977). Aktivt lärarskap. Stockholm: Askild och Kärnekull. 
25 Lpo –94. (1994). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
26 Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
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Grupperingar 
 
Burnard liksom Canters, ser till skillnad från framför allt Gordon, gruppen som 
en viktig helhet. Canters talar om kollektiva belöningar till gruppen och Burnard 
menar att samarbete med hela klassen förstärker det rätta beteendet. Kounin ser 
även han klassen som grupp, men kan tänka sig att dela in den i undergrupper 
vid speciella temaarbeten. Detta framförallt för att öka variationen i verksamhe-
ten för eleverna. Stensmo anser att hos Kounin innebär mättnad att motivationen 
avtar och att eleverna tröttnar. För att motverka mättnad är variation en åtgärd. 
Glasser menar att små grupper ger samarbetsfärdigheter och ökar elevernas akti-
vitet i klassrummet, dessutom säger Glasser att grupparbete är roligare än andra 
arbetsformer, att det tillfredsställer behovet av nöje27. 
 
 
Kontroll 
 
Begreppet kontroll står här för hur man i klassrummet genomför den process där 
läraren kan försäkra sig om att eleverna lever upp till de förväntningar, planer 
och mål som skolan, lärarna, eleverna och föräldrarna har på verksamheten. Det-
ta innefattar bland annat även hur man utnyttjar den schemalagda tiden i skolan 
och hur man förhåller sig till varandra. Enligt Stensmo28 kommer kontrollen till 
uttryck i klassrummets regler och rutiner för verksamheten. 
 
Kontroll är ett centralt tema i  Burnards beteendemodifikation. Med hjälp av för-
stärkning och bestraffning söker lärare att påverka elevernas beteende så att de 
ägnar mer tid i klassrummet till skolarbete och lämpligt beteende än till avvi-
kande och olämpligt beteende. Beteendemodifikation är enligt Stensmo den av 
de här presenterade ledarstilar vilken mest sätter läraren i positionen att relativt 
enväldigt utföra kontrollen i klassrummet.  
 
Canters anser att läraren är den som ska ta befälet i klassrummet och forma livet 
där utifrån lärarens eget behov av ordning och reda. Detta skapar då en trygg 
och förutsägbar klassrumsmiljö vilket enligt Canters är positivt för eleverna. 
 
Dreikurs ser kontroll som ett fenomen vilket skall mogna och växa hos eleverna. 
I de lägre åren i skolan är läraren den som ansvarar för disciplinen i klassrum-
met. Successivt överlämnas det ansvaret till varje enskild elev för att så små-
ningom helt övergå till att eleven kontrollerar sig själv med den utvecklade 
självkontroll och självdisciplin som blivit framarbetad. 
 

                                        
27 Ibid.  
28 Ibid. 
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Högsta graden av elevers självkontroll återfinns, enligt Stensmo, i Gordons le-
darstil aktivt lärarskap. Han menar att läraren inte kan ha kontroll över elevers 
beteende men däremot kan läraren lära sina elever att öka och vidareutveckla sig 
själva för att kunna kontrollera sitt klassrumsbeteende och även ta konsekven-
serna av olika beteendeval. Själv-kontroll och själv-ansvar ses av Gordon som 
en av huvuduppgifterna för skolan och familjen att lära sina barn / elever. Den 
vuxna individen med avsaknad av såväl själv-kontroll som själv-ansvar är av 
Gordon, enligt Stensmo, dömd till ett liv i terapi. Detta tills individen uppnått 
kontroll och ansvar så pass att den kan bli herre över sitt eget liv. 
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METOD 
 
 
Metodval 
 
För att ta reda på hur människor upplever och resonerar kring någonting, i min 
studie hur lärare ser på sin ledarroll, är det enligt Bell29 lämpligt att använda en 
kvalitativ metod för insamling av material. Av de kvalitativa metoderna valde 
jag mellan att göra observationer av lärare i aktion eller att göra intervjuer med 
lärare. Vid flera tillfällen under en av mina praktikperioder tog jag tillfället i akt 
för att träna på att observera. Jag fann detta mycket svårt och upplevde att jag 
inte såg någonting. Troligtvis såg jag nog en hel del av vikt, men kunde inte tol-
ka eller sortera mina intryck. Jag bestämde mig då för att välja intervju som me-
tod. 
 
Det finns två ytterligheter gällande formen på en intervju, ostrukturerad intervju 
samt strukturerad intervju. Jag valde att använda mig av den strukturerade for-
men vilket innebär att frågornas ordning och utformning är bestämd innan inter-
vjun börjar. Detta val gjordes för att jag ansåg det vara ett lättare tillvägagångs-
sätt för en ovan intervjuare, vilket jag är. Utöver valet mellan ostrukturerad eller 
strukturerad form kan man välja att ha öppna eller fasta svarsalternativ. Jag val-
de öppna svarsalternativ då jag ville att de intervjuade skulle beskriva och för-
klara begrepp och upplevelser med egna ord. Denna form av intervju är också att 
föredra enligt Carlstöm och Lindholm30 om man vill jämföra de olika intervju-
svaren, vilket jag ville. 
 
Efter att ha sammanställt ett frågeformulär genomförde jag en provintervju, dels 
för att jag själv skulle få tillfälle att träna men även för att se hur frågorna upp-
levdes och tolkades av den intervjuade. Provintervjun förflöt väl, jag beslöt mig 
för att inte ändra på varken någon fråga eller på ordningen av dem. Frågeformu-
läret presenteras i bilaga 1. 
 
 
Urval och presentation 
 
När det gällde vilka lärare som jag skulle intervjua, såg jag helst att de inte skul-
le tjänstgöra någon vid samma skola. Detta för att en av frågorna tar upp hur 
ämnet i fråga diskuteras vid skolan och att jag ville ha en så stor spridning som 
möjligt på det svaret. I övrigt ville jag ha bägge könen representerade i intervju-
erna samt en spridning på vilka år (årskurser) lärarna hade erfarenhet från. Jag 

                                        
29 Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
30 Carlström, I. och Lindholm, L-P. (1986) Metodik för utvecklingsarbete. Solna: Esselte 
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ville också att lärarna i urvalet skulle ha minst två års erfarenhet av läraryrket. 
Detta för att de skulle kunna göra en tillbakablick på sin utveckling i yrket. Jag 
ringde upp ett antal lärare som jag sedan tidigare har haft kontakt med. Ingen av 
de uppringda avböjde angående att vara med i studien. Efter sex samtal var urva-
let därför klart. 
 
 
Presentation av de intervjuade lärarna 
 
lärare: kön:31 ålder: antal år i yrket: erfarenhet  

från årskurs: 
 
A k 36  4 4-6 
 
B k 33  5 1-3 
 
C k 46  7 1-3 
 
D m 49  15 7-9 
 
E m 29  5 4-6 
 
F k 43  4 4-6 
 
 
 
 
Intervjuernas genomförande 
 
Alla sex intervjuer genomfördes när det fanns gott om tid och när det fanns till-
fälle att nyttja ett eget rum, till exempel ett grupprum på skolan. Jag tog hänsyn 
till det för att både jag och den intervjuade skulle få största möjliga chans att 
koncentrera oss på uppgiften. Samtliga lärare var helt oförberedda på vad frå-
gorna skulle handla om men jag inledde intervjun genom att berätta vad frågorna 
handlade om och varför jag valt att fördjupa mig inom detta område (se bak-
grund) samt att lärarna skulle vara anonyma i min studie.  
 
Varje intervju tog cirka trettio minuter att genomföra. Jag förde anteckningar 
under tiden. Att jag valde bort bandinspelning som registrering av intervjusvaren 
motiverar jag med att vissa svarande kan känna sig hämmade av en bandspelare 
och då inte våga att ge all information. Dessutom är efterarbetet med bandupp-

                                        
31 Kvinna betecknas med k, man betecknas med m. 
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tagning omfattande och mer tidskrävande 32 än den metod som jag valde. När 
samtliga frågor var besvarade läste jag upp mina anteckningar för den intervjua-
de så att den kunde tillrättavisa mig ifall jag hade tolkat vissa svar på ett felak-
tigt sätt och därigenom minimera den felkällan. Det sistnämnda är ett tillväga-
gångssätt som rekommenderas av Bell33 när intervjun sker utan bandinspelning. 
  
 

                                        
32 Carlström, I. och Lindholm, L-P. (1986) Metodik för utvecklingsarbete. Solna: Esselte. 
33 Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
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RESULTAT AV INTERVJUER 
 
 
Inledning 
 
Resultatdelen i detta examensarbete innehåller en redogörelse av den analys som 
gjorts av materialet från intervjuerna. Jag har valt att presentera intervjuns sju 
frågor34 och svaren på dessa var och en för sig. Under följande rubriker, vilka 
utgörs av intervjufrågorna, ser jag på skillnader och likheter i de svar som lärar-
na har gett. För att skapa en helhet av svaren rörande lärarnas syn på den egna 
ledarrollen har jag valt att placera frågorna angående den i en följd. Därav följer 
att fråga sex är placerad mellan fråga ett och fråga två. Citat från lärarna skrivs 
med kursiv text. 
 
 
Svar på intervjufrågor 
 
 
Fråga 1: Vad innebär en lärares ledarroll för dig? 
 
Innebörden av en lärares ledarroll kan utifrån detta material kategoriseras i fyra 
delar. Fostran, stöd, kunskap och övrigt. Jag har gjort en kategori övrigt för att 
kunna redovisa alla typer av svar, även de som inte direkt passar in under fost-
ran, stöd eller kunskap. Lärare A, B, C, och E ser fostran och gränssättning som 
det primära i en lärares ledarroll. Bland annat förekommer uttryck som:  
 

Läraren ska ej vara envåldshärskare – men eleverna ska veta var skå-
pet ska stå. (A) 

 
Läraren ska ha samma regler för alla och vara konsekvent – eleverna 
ska veta vad som gäller. (B) 

 
De flesta talar om att ledarrollen innebär att läraren ska vara en auktoritet, men 
ej vara auktoritär.  
 
I delen stöd har jag placerat åsikter som: 
 

Ledarrollen innebär att läraren ska skapa en positiv klassrumsanda, 
där alla elever ska våga att yttra sig.(E) 
 
Läraren ska vara ett stöd för eleverna vid konflikter och konflikthan-
tering. (C) 

                                        
34 Se Bilaga 1 
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Att stötta och uppmuntra elever samt att skapa grupper och att få dessa grupper 
att fungera nämns av de flesta lärare när de berättar om innebörden av en lärares 
ledarroll. Vikten av att vara en vägledare i elevernas sociala utvecklingen fram-
hävs också och då framför allt av lärare F, E och C. 
 
Beträffande kategorin kunskap menar hälften av lärarna, nämligen lärare F, D 
och C, att i ledarrollen ingår, att läraren ska handleda eleverna i deras kunskaps-
sökande men också att läraren ska förmedla kunskap till eleverna enligt den 
”traditionella synen”. Lärare F uttrycker sig enligt följande: 
 

Att lära eleverna att söka kunskap men också att förmedla kunskap… 
båda delarna faktiskt. 
 

I kategorin övrigt placerar jag följande svar: Lärare F säger att ledaren ska skapa 
självständiga och självgående elever. Lärare C menar att i en lärares ledarroll 
ingår även att entusiasmera eleverna, att få dem med sig, det sistnämnda nämns 
även av lärare E. Lärare D är den enda i urvalsgruppen som kommer in på äm-
net, att vara en naturlig ledare eller att erövra den rollen. 
 
För att tydliggöra inom vilka kategorier de olika lärarna har svarat har jag skapat 
följande tabell:  
 
Tabell 1. Fyra kategorier av lärares svar. 

Fostran Stöd Kunskap Övrigt 
A 
B 
C 
E 

C 
E 
F 

C 
D 
F 

C 
D 
E 
F 

 
 
Fråga 6: Diskuterar ni olika sätt att vara som ledare i tex. arbetslaget eller i 
annat sammanhang på skolan? Hur? 
 
I frågan om ifall det på skolan diskuteras olika sätt att vara som ledare, svarar 
samtliga lärare förutom A att detta görs. Den vanligaste formen är då spontana 
diskussioner kollegor emellan. Samtalen rörde då sig oftast kring att man talade 
om en kollega och dennes sätt att vara som ledare. Det kunde vara negativa så-
väl som positiva åsikter som ventilerades under dessa spontana diskussioner. På 
tre av de, i studien representerade, sex skolorna hade det genomförts studiedagar 
kring ämnet ledarroller. På en skola, hos lärare F, hade man kontinuerligt ”peda-
gogiska aftnar” där ledarroller titt som tätt diskuterades. På samma skola före-
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kommer det även temadagar där arbetslaget får tid till att jobba med och utveck-
la sin ledarroll.  
 
Samtliga lärare förutom F, var inte helt nöjda med situationen på sin skola gäl-
lande ledarrollsdiskussioner. Två av fem tyckte att det inte fanns tid avsatt för 
detta ändamål, samtliga ställde sig positiva till att få tillfälle att diskutera ämnet 
mer än bara de spontana diskussioner kollegor emellan. 
 
 
Fråga 2: Hur ser du på din egen ledarroll?  
 
Lärarna A, B, C och F anser att de är de ledare som de tycker att innebörden av 
en lärares ledarroll står för. Lärare D delar samma åsikt som föregående men 
tillägger:  
 

Jag är en naturlig ledare och en juste förebild. 
 
 Lärare E menar: 
 

Jag orkar inte alltid vara den ledare som jag önskar vara… det är för 
många elever i klassrummet… om jag orkar eller inte, det är min 
dagsform som avgör. 
 

 
Fråga 3: När du ser tillbaka på din tid som lärare / ledare, kan du då se nå-
gon förändring av din ledarroll? 
 
Samtliga lärare förutom F ser, när de gör en tillbakablick, att de har utvecklat sig 
i sin ledarroll. Lärare F menar att hon har för få år (fyra) av erfarenhet i yrket 
och har därför inte hunnit med att utvecklats. 
 
 
Fråga 4: Om ja, på vilket sätt har förändringen skett? 
 
Hur utvecklingen har sett ut för de övriga fem lärarna är att fyra av dem har ut-
vecklats från en stelare och mer auktoritär ledare som var väldigt fast i sin plane-
ring och gärna följde denna till punkt och pricka till en mer avslappnad och flex-
ibel ledare. Lärarna B och C påpekar även att de vågar mer, att de känner sig 
säkrare och tuffare mer nu än förr. Lärare C säger också att hon har lärt sig att ha 
en viss distans till sitt jobb. Hon tar inte längre med sig arbetet hem, hon tar inte 
längre till sig barnen som om de vore hennes egna. Detta är en medveten hand-
ling från hennes sida avsedd att förhindra att hon ska bränna ut sig allt för tidigt. 
Samma lärare menar också att hon, nu mer än förr, törs hantera konflikter med 
barnen och att hon törs ta tag i de sociala bitarna som ingår i läraryrket. Lärare B 
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ser att hon har utvecklats beträffande föräldrakontakten, hon törs mer, nu än 
förr, stå för sina åsikter inför föräldrarna och anser sig ha en mer avslappnad at-
tityd till dem. 
 
I frågan om på vilket sätt utvecklingen har skett så skiljer sig lärare A från de 
övriga fyra som anser sig ha utvecklats. Lärare A menar på en motsatt utveck-
ling, nämligen från en lärare med hög tolerans för elevernas vilja och stor flexi-
bilitet, till en mer strukturerad lärare. A anser att hon nu märkt av att elever har 
ett stort behov av  struktur. Med strukturen följer ett lugnare klassrumsklimat 
och därigenom mer välmående elever.   
 
Det är endast en av lärarna, nämligen D, som nämner att han har utvecklats från 
att vara en kunskapsförmedlande lärare till en handledare för eleverna i deras 
kunskapssökande. 
 
 
Fråga 5: Vad har gjort att du har förändrats i ledarrollen? 
 
Den primära orsaken till att lärarna har utvecklats i sina ledarroller är enligt dem 
erfarenhet. Lärare B, C och E säger att olika grupper kräver olika former av le-
dare och att man som lärare måste anpassa sig efter detta. B, D och E säger att 
de har prövat sig fram och lärt sig både av sina misstag och av sina framgångar i 
grupperna. Att reflektera och fundera över sin ledarroll och olika händelser i 
klassrummet är även det utvecklande för ledarrollen hävdar lärare A, C och E. 
Lärare B och D säger att de ser diskussioner med kolleger som en process i ut-
vecklandet av sina ledarroller. 
 
 
Fråga 7: Tror du att du även i fortsättningen kommer att utveckla ledarrol-
len och i så fall hur och varför? 
 
Samtliga lärare, även F, har en vilja och en tro på, att de i framtiden kommer att 
fortsätta att utveckla sin ledarroll. Alla ser att den ökade erfarenheten kommer 
att bidra till utvecklingen. Samtliga lärare har även en direkt eller indirekt öns-
kan att deras arbetsgivare ska hjälpa till i utvecklingen. Detta skulle kunna ske 
genom att specifik tid för pedagogiska diskussioner kring ledarroller avsätts 
samt tid för reflektion av sitt eget agerande i yrkesrollen menar lärare B och E. 
Dessa två lärare ser även att en utvärdering gjord av eleverna kan vara ett tillvä-
gagångssätt för att utvecklas. Lärare A och F vill utvecklas genom att skolan an-
ordnar föreläsningar kring ämnet medan lärare D och F gärna tar emot tips om 
bra pedagogisk litteratur att läsa. Lärare D berättar att han av eget intresse för 
pedagogik läser en kurs i ämnet på kvällstid vid universitetet. 
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DISKUSSION 
 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera några likheter och olikheter i sätten att se 
på ledarroller inom organisationer och i klassrummet. Jag kommer även att se på 
ifall de intervjuade lärarna på något sätt överensstämmer i sina utlåtanden med 
den litteratur som jag har läst. Avslutningsvis kommer jag att diskutera en sak 
som jag fann underlig i materialet av min studie, samt presentera en fråga som 
bygger på min studie och som skulle vara intressant att fördjupa sig vidare i.  
 
Genom att generalisera organisationsteorierna och de olika ledarstilarna i klass-
rummet kan man se på vissa skillnader. I organisationsteorierna vill man se att 
teorierna ska leda till en högre profit och rationalitet för organisationen. Det man 
producerar i en organisation är en vara eller en tjänst. Skillnaden mot ledarroller 
i klassrummet är då att man i skolan arbetar med barn. Det som produceras i 
skolan är en utveckling av barnet och barnets kunskap. Barn som ska utvecklas 
till ansvarstagande medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det ska alltså inte 
vara någon fråga om vilken teori, angående klassrummens ledarroller, som ger 
högsta profit. En annan stor skillnad är att i organisationer är det vuxna individer 
man som ledare handskas med, i skolan är det barn och ungdomar.  
 
Tränger man längre in i organisationsteorierna och de olika ledarstilarna och fo-
kuserar sig på synen på ledaren och rollen som ledare ser man mer likheter än 
vid en första anblick. I det strukturella synsättet35 har ledaren näst intill ensam-
rätt gällande vem som ska fatta beslut samt delegera arbetsuppgifter. Här ser jag 
likheter med framför allt Burnard. Enligt Burnard är ledaren enväldig, den inne-
har rätten att bestämma över gruppen. Dessutom har ledaren rätten att modifiera 
andras (elevernas) beteenden. Canters liksom Kounin36 ser även de att ledaren är 
ensam beslutsfattare. Kounin menar att det som sker i klassrummet är ett resultat 
av ledarens handling. En framgångsrik ledare menar Kounin är en aktiv ledare. 
Ledaren ska klara av att ha många bollar i luften samt ögon i nacken. En aktiv 
ledare kommer därför inte att få några problem med sin klass.  
 
Utifrån min studie varken vill jag eller kan jag på ett helt rättvist sätt kategorise-
ra de intervjuade lärarna i någon specifik organisationsteori eller ledarskapsstil. 
Däremot tycker jag att det går att se åt vilket håll de olika lärarna tenderar att 
grunda sitt synsätt på. Lärare A anser jag bland annat ha vissa åsikter som delas 
med det strukturella synsättet och Burnards ledarstil, jag tänker då på uttalandet 

                                        
35 Bolman, L.G. och  Deal, T.E. (1995). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 
36 Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
 



 25

om att eleverna ska veta var skåpet ska stå. Lärare C menar att hon i sin ledarroll 
bär ansvaret att organisera verksamheten i klassrummet, därav skulle även hon 
ha vissa gemensamma tankegångar med Burnard och det strukturella synsättet. 
 
HR-perspektivet37 ser med fördel på ett delaktigt ledarskap i organisationen. 
Delaktigt på så sätt att man vill decentralisera ansvaret till små självstyrande ar-
betsgrupper. Samma perspektiv anser att ett bra förhållande mellan organisatio-
nen och människorna är viktigt för att nå framgång. Människan är på så sätt cen-
tral i HR-perspektivet. Här ser man vissa likheter med såväl Glasser som Drei-
kurs38. De vill bägge vägleda eleverna till att ta ansvar för sig själva och deras 
utveckling socialt och kunskapsmässigt. Jag tycker mig kunna se en vilja hos 
lärare A att gå från en ledarstil mer lik Burnards och istället närma sig Glassers 
synsätt. Detta för att hon säger att hon hoppas att hennes nuvarande elever i år 4 
ska mogna så att hon efterhand ska kunna delegera ut ansvaret för en behaglig 
klassrumsanda på eleverna och därmed minska att hon som lärare relativt ensam 
ska bestämma. Av lärarna i studien ser jag hos lärare D flest likheter med HR-
perspektivet och Glasser. Han talar om sig själv som en ödmjuk ledare som ald-
rig skulle köra över någon elev. Av erfarenhet vet han att elever kan fara väldigt 
illa av allt för auktoritära ledare. Han ser sig som mycket noggrann med att ald-
rig bli en ledare som på något sätt skulle kunna skada eller kränka en elev. Han 
ser med andra ord vikten av ett bra förhållande mellan eleverna och läraren. 
 
Symboliska perspektivet ser ledaren som en stödjande och tolkande person, där-
av har det likheter med Gordon. Gordon talar om läraren som en handledare, 
vilken ska hjälpa eleverna till att utveckla sitt eget ansvarstagande. Här kan man 
dra en parallell mellan Gordon och LPO-9439 som bland annat säger att ett mål 
att sträva mot i skolan är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studi-
er. Det ligger även i den demokratiska andan att varje enskild individ ska och 
vill ta ansvar. Bland de intervjuade lärarna tycker jag se att lärare B delar vissa 
uppfattningar med symboliska perspektivet och Gordon. Lärare B talar bland 
annat om att lotsa eleven på rätt väg i livet och i skolan, eleverna ska känna sig 
trygga. Hon ser eleverna som olika individer och säger att hon tar hänsyn till 
deras olika erfarenheter och livssituationer. Samtidigt talar hon om att eleverna 
ska veta vad som gäller, med andra ord så visar hon då på likheter med Burnard.  
 
Lärare B och de övriga fem lärarna i min studie tillhör alltså inte någon speciell 
tradition inom ledarskapsteorierna. Kanske är det på detta vis för att utbildning-
en till lärare åtminstone hitintills innehåller få delar av detta ämne. Men det 
finns mig veterligen inget heller som talar för att det skulle vara bättre att helt 

                                        
37 Bolman, L.G. och  Deal, T.E. (1995). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 
38 Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
39Lpo –94. (1994). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
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förlita sig på en teori än att plocka åt sig godbitarna ur det smörgåsbord av teori-
er som erfarenheterna serverar och därigenom skapa sig sin alldeles egna och 
specifika ledarstil.  
 
Glädjande nog visar resultatet av min studie att de intervjuade lärarna vill ut-
vecklas i sina ledarroller. De önskar alla en viss hjälp till utvecklingen i form av 
exempelvis mer tid till ändamålet och föreläsningar. 
 
Det jag fann lite underligt är att läraren (lärare F) från den skola som enligt min 
uppfattning har satsat mest på utbildning och utveckling av lärarnas ledarroller, 
det är den läraren som anser sig att hittills inte ha utvecklat sin ledarroll alls. Det 
kanske är så att lärare F är blind för sin egen utveckling. Kanske hennes kollegor 
upplever att hon har förändrats men att hon själv inte är medveten om det. Kan-
ske kan det vara så att om man får informationen serverad, att någon annan ser 
till att man får gå på exempelvis föreläsningar om ledarskap, är det då svårare att 
ta till sig informationen än om man själv måste agera mer aktivt för att få den? 
Det skulle vara intressant att få vidareutveckla studien och göra en undersökning 
kring nyss nämnda fråga. Anser sig lärare, vilka blivit erbjudna föreläsningar 
och pedagogisk litteratur, att de har utvecklat sin ledarroll mer än vad lärare utan 
detta erbjudande upplever kring sina ledarroller? 
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor 
 
 
Kön:  Ålder:  Namn: 
 
Erfarenhet från årskurs:  Antal år i läraryrket: 
 
 
1. Vad innebär en lärares ledarroll för dig? 
 
 
2. Hur ser du på din egen ledarroll? 
 
 
3. När du ser tillbaka på din tid som lärare / ledare, kan du då se någon föränd-

ring av din ledarroll? 
 
 
4. Om ja, på vilket sätt har förändringen skett?  
 
 
5. Vad har gjort att du har förändrats i ledarrollen? 
 
 
6. Diskuterar ni olika sätt att vara som ledare i tex. arbetslaget eller i annat 

sammanhang på skolan? Hur? 
 
 
7. Vi har talat om hur du sett på din ledarroll tidigare och hur du ser på den nu. 

Tror du att du även i fortsättningen kommer att utveckla ledarrollen och i så 
fall hur och varför? 

 
 
 
 
 
 
 


