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Denna studie har som syfte att undersöka olika lärares ledarstilar, deras syn på ledarskap och 
framgångsrikt ledarskap. Studien gjordes på ett kvalitativt sätt med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer och observationer av fyra högstadielärare. Resultaten visade att de flesta lärarna 
använde en situationsanpassad ledarstil. Lärarna ändrade sin ledarstil beroende på vilken 
elevgrupp som undervisades. Det som även kunde konstateras var att ledarstilen var beroende 
av den uppgift som eleverna utförde och i vilken utsträckning som läraren ansåg sig känna 
elevgruppen. Resultatet visade att lärarna tar delar från olika ledarstilar som de tycker passar 
dem och får därigenom ingen renodlad ledarstil utan en blandning av auktoritära och 
demokratiska sidor. Egenskaper som lärarna ansåg att en bra lärare ska ha och även kunde 
kopplas till litteraturen var bland annat ämneskunskaper, att kunna organisera arbetet i 
klassrummet och lyssna på eleverna samt att vara flexibel och att ha förmågan till att anpassa 
sig efter situationen. 
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Förord 
Med hjälp av detta arbete har vi fått fördjupade kunskaper om ledarstilar och ledarskap. Under 
arbetets gång har vi fått möjlighet att själva reflektera över hur vi kommer att agera i 
klassrummet och att utveckla och förbättra våra egna ledarstilar. Det här arbetet är något som 
vi i framtiden, som färdiga lärare, definitivt kommer att ha nytta av.  

Vi vill framförallt framföra ett stort tack till informanterna som ställde upp för att vi 
skulle få möjlighet att utföra den här studien. Vi vill också visa uppskattning till vår 
handledare som kommit med konkreta tips och hjälp på vägen. Dessutom vill vi tacka alla 
vänner som varit kritiska när de läst igenom arbetet och givit oss förbättringsförslag. Sist, men 
inte minst, vill vi tacka varandra för en bra utfört samarbete och för att vi alltid ställde upp för 
varandra.  
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1. Inledning 
När vår utbildning närmade sig sitt slut reflekterade vi över vad vi saknade och vad vi 
framförallt skulle behöva som nyexaminerad lärare. Innan vår sista praktik läste vi en kurs om 
ledarskap i klassrummet. Den lärde oss vad en lärare behöver för att leda eleverna framåt 
vilket gjorde att de lektioner vi hade under vår praktik hade förvånansvärt stor skillnad mot 
dem som vi hade hållit under tidigare verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi fick många 
”aha-upplevelser” om att det kan ha sin grund i en lärares ledaregenskaper om till exempel 
varför vissa elever inte lyssnar och gör som en lärare säger. Anledningen till detta var att vi 
inte visste att många ledarskapsegenskaper som bestämdhet, självsäkerhet och förståelse av 
elevernas beteende samt reaktioner saknades.   

En lärare ska fungera som en ledare i klassrummet och inför sina elever. Ledarstilen 
däremot varierar från person till person. Vilken stil som läraren använder sig av beror delvis 
på lärarens personlighet, men också på den ledarskapsfilosofi (idéer och tankar om hur 
ledarskapet ska vara) som läraren tror på och försöker tillämpa i verksamheten. En lärare som 
lyckas med sitt arbete borde ha förmåga att kunna ändra sin ledarstil beroende på vilka elever 
som denna möter. Bland annat Stensmo (1997) har gjort en fallstudie där resultatet blev att 
lärare anpassar sin ledarstil utifrån klassrumssituationen än att bara använda sig av en och 
samma stil. Ledarskapet här var alltså baserat utifrån situationen. Den elev som har ett eget 
driv och inte behöver så mycket handledning behöver kanske en annan typ av ledare än en 
elev som inte kan komma igång på egen hand.  

Som nybliven lärare är det bra att redan innan ha reflekterat över vilken ledarstil som 
passar en själv och vad som passar bra för olika klasser. Frågor som kan vara viktiga att 
besvara är: Hur ska jag sätta gränser i klassrummet och hur ska jag förhålla mig till eleverna? 
Genom att skriva ett arbete om ledarstilar, tror vi, att vi kan få hjälp genom utbildningen att 
utveckla vår egen ledarstil.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att studera ett antal lärares ledarstil och se om den förändras när de 
undervisar olika elevgrupper. Vi vill också genom att intervjua lärarna undersöka vad de har 
för syn på sin ledarstil och vilka egenskaper och ledarstil tycker de en framgångsrik lärare har. 
Undersökningen utgår från lärarnas perspektiv. 
 
1.2 Forskningsfrågor 

• Vilka ledarstilar använder sig de undersökta lärarna av? 
• Hur ändrar de undersökta lärarna sin ledarstil när de undervisar olika elevgrupper?  
• Vilka personliga egenskaper har en framgångsrik lärare enligt informanterna? 

 
1.3 Begreppsdefinitioner 
Det har skrivits mycket om begreppet ledarskap inom olika discipliner och därför definieras 
ledarskap också olika beroende på inom vilken disciplin den beskrivs. Definitionen som vi 
använder oss av i denna studie har sin utgångspunkt i den pedagogiska disciplinen och avser 
läraren som ledaren. Ledarskap betyder här att göra det möjligt för eleverna att uppnå de 
kunskapsmässiga och sociala målen som är formulerade i läroplanerna. Framgångsrikt 
ledarskap eller en lärare som är framgångsrik i sitt sätt att leda klassen är någon som vet, kan 
och använder sig av metoder, kunskaper och har färdigheter som gör att eleverna når de 
uppställda målen. Begreppet ledarstil däremot betyder varje lärares unika sätt att leda eleverna 
mot målen. Varje lärare har en egen ledarstil som skapas av de erfarenheter, kunskaper och 
personliga egenskaper som denna besitter samt vad vederbörande tycker är ett lämpligt sätt att 
leda vilket kallas för ledarskapsfilosofi. Olika lärares ledarstilar påverkar i sin tur elevernas 
resultat, relationen till läraren, relationen mellan eleverna och atmosfären i klassrummet m.m. 
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på olika sätt. Liksom ledarskap har begreppet handledare olika definitioner inom olika 
discipliner. Glasser (1996) som förespråkar denna ledarstil har en egen definition som 
beskrivs mer utförligt i teorigenomgången. Men under resten av studien betyder handledare 
en lärare som hjälper eller vägleder elever som jobbar självständigt.  
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2. Teorier 
Redan under 1940-talet genomfördes undersökningar som gav de uppdelningar som skilde 
mellan auktoritärt, låt-gå och demokratiskt ledarskap (Nilsson & Waldemarson 2005). Nedan 
redovisas dessa uppdelningar utifrån olika teorier. Under senare delen av teorigenomgången 
redovisas också ledarstilar som Stensmo (2000) har sammanställt utifrån olika forskare och 
som har en högre spännvidd än mellan auktoritärt, demokratisk och låt-gå ledarskap. 
Anledningen till att det har fokuserats på de ledarstilar som Stensmo presenterar beror på en 
medveten avgränsning.  
 
2.1 Auktoritärt, demokratiskt och låt-gå ledarskap 
Både Wikberg (1998) och Maltén (2000) refererar till forskarna Lewin, White och Lippitt 
som kommit fram till att det finns tre olika typer av ledarstilar. Dessa är auktoritärt, låt-gå och 
demokratiskt ledarskap.  

Enligt Wikberg (1998) karaktäriseras det auktoritära ledarskapet av en dominerande 
ledarstil där alla beslut bestäms av ledaren. Både kritik och beröm delas ut, till varje elev, av 
denna typ av ledare och därigenom framkommer mer tydligt ledarens egen roll som överman. 
Det förekommer sällan uppmuntran till enskild planering av den auktoritära ledaren. Det 
maktbeteende som karaktäriserar den auktoritära ledaren är att dominera. Enligt White och 
Lippitt är klimatet i ett klassrum som styrs av en lärare med en auktoritär ledarstil fientligt och 
syndabockar utses. Enligt Kimber (2005) passar denna ledarstil många elever eftersom den 
kännetecknas av tydliga regler, ordning och reda, vilket ger eleverna en bra arbetsmiljö. 
Nilsson och Waldemarson (2005) anser att elever med en auktoritär ledare kan arbeta bra, 
men att ledaren måste kontrollera arbetet. Om han eller hon lämnar elevgruppen, brukar 
eleverna sluta att arbeta. Kimber skriver vidare att det även finns elever som sätter sig mot 
denna typ av lärare eftersom läraren har bestämda åsikter om vad som är rätt och fel och 
kategoriserar eleverna efter egenskaper som duktig, dålig, lat, flitig osv. Den auktoritära 
ledaren bemöter nya idéer och tankar med arrogans. Elever som har en sådan lärare kan 
uppfatta skolarbetet som tråkigt eftersom deras kreativitet och skapande hämmas av läraren 
som själv tar på sig all utlärning. Enligt Maltén (2000) kännetecknas även gruppklimatet av 
olika ledarstilar. En auktoritärt ledd grupp påverkar gruppen så att den antingen blir aggressiv, 
grälig och kritisk eller likgiltig, har en undertryckt aggressivitet och att individerna trivs 
dåligt.  

Wikberg (1998) skriver att den demokratiska ledarstilen däremot är grupporienterad och 
ser till gruppens bästa. Ledaren uppmuntrar även till enskilda aktiviteter och genom 
diskussioner leds gruppen fram till beslutsfattande. Genom att fungera som vägledare leds 
gruppen framåt och individerna lär sig att lita på sina egna förmågor. För att uppnå 
målsättningen måste ledaren visa respekt och ta hänsyn till individernas behov. Relationen 
mellan denne lärare och eleverna präglas av närhet. Den är nästan som en kompisrelation. De 
demokratiska ledarna självutplånar också nästan sig själva genom att likställa sig med 
eleverna. Det maktbeteende som karaktäriserar denna ledarstil är vänskapligt och objektivt. 
Maltén (2000) anser att en demokratiskt styrd grupp präglas av trivsel, samarbete och 
vänlighet. Det är också den demokratiska ledarstilen som den senaste läroplanen för 
grundskolan (Skolverket, 2006) [Lpo 94] framhåller och som betonar att läraren skall: 

 
• utgå från att eleverna vill och kan ta ansvar för sin egen inlärning och för sitt arbete i skolan, 
• se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell tillhörighet får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 
• tillsammans med eleverna både planera och utvärdera undervisningen. (s. 13, 14) 

 
Svensson (1998) anser att detta innebär en enorm förändring av den traditionella lärarrollen. 
För att kunna utveckla denna ledarstil måste läraren tro på att eleverna kan och vill ta ansvar 
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och att lära dem detta kommer att kräva mycket arbete, planering och uppföljning. Även 
Appleton och Stanwyck (1996) anser att det för att en demokratisk ledarstil ska fungera, krävs 
en ledarstil som involverar alla gruppmedlemmar i beslutsprocessen. Författarna anser även 
att om klassrummet ska kunna bli mer demokratiskt måste läraren själv vilja det.  

När det gäller låt-gå ledare ingriper denna mycket lite i gruppens aktiviteter enligt 
Wikberg (1998) och bara om denna blir tillfrågad. Ofta ges endast information av tekniska 
slag. Ledaren visar ett ointresse för eleverna, de får göra lite som de vill och eleverna bryr sig 
inte så mycket om ledaren heller. Svensson (1998) kallar denna ledarstil för vagt ledarskap 
och menar att de lärare som har denna stil har svårt att sätta gränser och därför blir det stökigt 
och oroligt i klassen. Den vaga ledarstilen används ofta av lärare som har dåligt 
självförtroende och är osäkra på sitt ledarskap. Det gör att elevernas studieresultat blir sämre 
och att eleverna med tiden tappar respekten för läraren. En vag ledare har svårt att visa 
eleverna beslutsamhet och handlingskraft och är ofta konflikträdd. Gränserna som den vaga 
ledaren sätter brukar variera mycket från en lektion till en annan vilket gör eleverna ännu mer 
osäkra och stökiga. Vid motstånd ger oftast en vag lärare vika eller snabbt upp. Läraren är i 
stort behov av att bli omtyckt av eleverna, men det blir tvärtom. Eleverna lyssnar inte på den 
vaga läraren och kan till och med känna förakt för denne. Enligt Maltén (2000) förekommer 
det i låt-gå ledarens grupper vantrivsel och missnöje och gräl uppstår ofta.  

Enligt Wikberg (1998) blir ofta kvalitén i elevers arbeten, som har ledare av låt-gå stilen 
eller vagt ledarskap, sämre än hos dem som har lärare av den demokratiska ledarstilen eller 
den auktoritära ledstilen. Maltén (2000) skriver att vad det gäller arbetsprestationer arbetar 
elever som styrs av en auktoritär ledare snabbast, men den bästa kvalitén erhålls däremot hos 
elever som har en lärare med en demokratisk ledarstil.  

Hersey (1984) anser att ett auktoritärt ledarskap är mer uppgiftsbetonat och att ett 
demokratiskt ledarskap är relationsbetonat. Herseys begrepp kan därigenom kopplas till 
Stensmos (2002) uppdelning av ledarstilar (se nedan).  

Renodlade ledarstilar finns inte i verkligheten, utan ledare uppvisar allra oftast en 
blandning av alla tre stilarna enligt Nilsson & Waldemarson (2005). 

 
2.2 Stensmos (2000) indelning av ledarstilar 
Det finns sex ledarstilar som Stensmo (2000) beskriver utifrån dess upphovsmän. Dessa 
karaktäriseras utifrån hög grad av lärarkontroll åt ena hållet och hög grad av elevers 
självkontroll åt det andra hållet. Dessa ledarstilar har vi utgått ifrån i våra observationer.  
 
Tabell 1. Sex modeller för ledarskap enligt Stensmo (2000).                                   
Lärarkontroll 
 

                          Elevers självkontroll 

Beteende- 
modifikation  
- Burnard 

Självsäker 
disciplin - 
Canters 

Disciplin och 
gruppledarskap 
- Kounin 

Äkta och 
falska mål 
- Dreikurs 

Realitet, 
kontroll och 
kvalitet - 
Glasser 

Aktivt 
ledarskap 
- Gordon 

 
2.2.1 Beteendemodifikation - Burnard 
Enligt Stensmo (2000) står den amerikanska psykologen Skinner, som utvecklade 
behaviorismen, som grund för den här modellen. Den person som Stensmo främst har valt att 
representera denna ledarstil är däremot den brittiske läraren Sonia Burnard.  

Stensmo (2000) skriver att det inom beteendemodifikationen fokuseras på hur lång tid en 
elev lägger på en uppgift. Om en elev inte arbetar med det som han/hon ska göra är eleven 
”off-task”. Om eleven däremot arbetar med det han/hon ska göra är eleven ”on-task”. Är en 
elev ”off-task” tillämpas bestraffningar för att få eleven att ändra sitt beteende. Det kan t ex 



 5

vara bestraffning i form av utvisning eller verbal bestraffning, såsom utskällning. Även 
positiv förstärkning används, speciellt vid inlärning av ett nytt beteende. Uppmärksamhet är 
en form av positiv förstärkning. Därför är det viktigt att inte uppmärksamma olämpliga 
beteenden och istället ignorera de elever som stör i klassrummet. Det här gäller dock inte om 
beteendet är alltför destruktivt.  

Många anser att beteendemodifikationen är en manipulativ metod eftersom läraren kan 
använda denna för att få eleverna att bete sig som han/hon vill, skriver Stensmo (2000). En 
annan kritik mot modellen är att den har en förenklad och teknisk syn på människan. Enligt 
Stensmo finns inte den här modellen i retoriken, men i praktiken tillämpas den i form av 
belöningar och bestraffningar för att fostra eleverna.   

Stensmo (2000) anser att en lärare som arbetar med denna modell måste vara försiktig 
när det gäller att ge förstärkningar och bestraffningar till elever, eftersom olika saker fungerar 
som förstärkning för olika elever och detsamma gäller bestraffningar.  
 
2.2.2 Självsäker disciplin - Canters 
Enligt Stensmo (2000) är lärare som har denna ledarstil tydlig med vilken ordning som ska 
råda och hur eleverna ska bete sig i klassrummet. Stilen utvecklades av makarna Canters i 
början av 1970-talet och metoden reviderades av dem i början av 1990-talet.  

Stensmo (2000) betonar att en av huvudpunkterna i ledarstilen ”självsäker disciplin” är 
träning av sin självsäkerhet. Träningen innebär att hävda sig själv, att våga säga nej och att få 
uppsikt över sin tillvaro. Genom att öva upp sin självsäkerhet mår individen själv bättre, men 
det får inte ske på andras bekostnad genom att kränka andra. Självsäkerhetsträning gör att 
läraren stärker sin kontroll i klassrummet genom att via kommunikation få auktoritet i 
klassrummet. Läraren skapar en bra stämning i klassen där alla får sina behov av gemenskap, 
respekt och trygghet tillgodosedda.  

För att få kontroll över ordnings- och disciplinproblem i klassrummet, skriver Stensmo 
(2000), att Canters betonar nödvändigheten att diskutera regler med eleverna och att läraren 
tillsammans med eleverna bestämmer vilka principer som ska gälla i klassrummet. Läraren 
ska ses som en god förebild som håller sina ord och bryr sig.   

Enligt Stensmo (2000) är makarna Canters syn på motivation någonting yttre. Det här 
syns tydligt eftersom det enligt modellen betonas att belöningar och positiv förstärkning är 
något som läraren kan använda för att eleverna ska prestera bra och uppföra sig väl.  
 
2.2.3 Disciplin och gruppledarskap - Kounin 
Det var den amerikanske psykologen och pedagogen Jacob Kounin som enligt Stensmo 
(2000) stod för utvecklandet av ledarstilen ”disciplin och gruppledarskap”. Enligt Kounin 
beror en lärares framgång som ledare i klassrummet på dennes koncentration på och 
hanterande av vad som försiggår i klassrummet. Det är en hög grad av lärarens kontroll som 
utmärker Kounins forskning. En bra lärare är en lärare som kan göra flera saker samtidigt utan 
att de stör varandra d v s ”ha många bollar i luften”. Det här kallar Kounin för överlappning. 
Samtidigt som läraren hjälper en elev ska denna kunna hålla koll på vad som händer i övriga 
delar av klassrummet. Det är även viktigt att läraren kommunicerar med eleverna så de blir 
medvetna om att läraren vet om vad de gör. Denna förmåga kallas för medvaro och för att 
denna ska fungera måste eleverna uppfatta lärarens beslut som rättvisa, tillsägelserna måste 
sättas in i ett tidigt skede och dessa måste vara anpassade efter vad som hänt.  

Stensmo (2000) skriver vidare att Kounin i sin forskning såg att det fanns ett klart 
samband mellan lärarens smidiga övergångar och ett högt och jämt tempo med elevernas 
arbetande med sin uppgift. En lärare ska ge tydliga och korta instruktioner och övergångarna 
från en aktivitet till en annan ska vara snabba och smidiga. 
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En annan förmåga som Kounin betonar, är enligt Stensmo (2000), lärarens 
gruppfokusering. Den här faktorn beror på läraren skicklighet att få alla elever i gruppen att 
samtidigt arbeta koncentrerat. Det här beror till stor grad på effektiviteten och produktiviteten 
i klassrummet. Det har även betydelse för hur uppmärksamma eleverna är i klassrummet när 
läraren ställer frågor till klassen. Enligt Kounin är det bra att ställa en fråga och därefter säga 
vilken elev som ska svara. I och med detta anser han att alla eleverna blir uppmärksamma. 
Effektiviteten och produktiviteten i klassrummet beror även på vilket ansvar som läraren 
lägger på eleverna. Som lärare är det bra att kontrollera vad alla eleverna har presterat under t 
ex en lektion och att läraren är uppmärksam på alla elevers framsteg och talar om det för dem. 
 
2.2.4 Äkta och falska mål - Dreikurs 
Den österrikiske/amerikanske psykiatrikern Rudolf Dreikurs utformade den ledarstil som 
Stensmo (2000) kallar ”äkta och falska mål”. Självdisciplinen står som grund för denna typ av 
ledarstil. Det här är en förutsättning för att lärande och undervisning ska fungera i ett 
klassrum. Läraren måste undervisa för eleverna om hur de utvecklar självdisciplin. Dreikurs 
anser att eleverna själva avgör om de ska vara disciplinerade eller inte och att det inte finns 
några medicinska eller biologiska förklaringar till om en elev är eller inte är disciplinerad.  

Stensmo (2000) skriver att det är den demokratiske läraren som lyckas bäst i 
undervisningen i självdisciplin. Genom att tillsammans med eleverna bestämma vilka 
klassrumsbeteenden och regler som ska finnas i klassrummet blir eleverna mer engagerade 
och tar ansvar för sina egna beteenden.  

Enligt Dreikurs strävar alla människor efter målet av tillhörighet och gemenskap skriver 
Stensmo (2000). Skolans fostran ska baseras på detta mål. Elever som är destruktiva i sitt 
beteende söker också efter dessa faktorer, men använder fel sätt. Beteenden som dessa elever 
tar till är uppmärksamhet, makt, hämnd och isolering eller att uppvisa oförmåga. Dreikurs 
benämner dessa beteenden som falska mål. En lärare har till uppgift att försöka få dessa falska 
mål att ersättas med äkta mål. Detta kan göras genom att använda fyramålstekniken som 
syftar till att påvisa vilket av de fyra beteenden som eleven har och därefter hitta motiven 
bakom elevens beteende.  

Elever som inte får uppmärksamhet och inte blir sedda söker bekräftelse på annat sätt 
skriver Stensmo (2000). Dessa individer kan t ex ta till ett destruktivt beteende. Det här kan 
skapa problem i ett klassrum. Det finns ett antal strategier för att korrigera störande beteenden 
i klassrummet. Som lärare i en sådan situation är det viktigt att korrigera beteendet genom att 
uppmärksamma eleverna när de gör något som förväntas av dem. Elever som blir bekräftade 
när de stör i klassrummet gör gärna om beteendet igen eftersom de blir sedda av läraren när de 
beter sig på det sättet. Istället för att bekräfta eleven kan läraren även ta till andra saker som t 
ex att distrahera eleven genom att ställa en fråga eller uppmärksamma andra elever som beter 
sig på ett ändamålsenligt sätt.  

Ett annat sätt för elever att försöka få gemenskap och tillhörighet, skriver Stensmo 
(2000), är att eftersträva makt i klassrummet. Enligt ”äkta och falska mål” ska en lärare som 
konfronteras med en sådan elev inte gå in i en maktkamp för det vinner läraren inget på. 
Läraren ska istället försöka fokusera på beteendet och inte på eleven som person. Läraren ska 
även vid ett senare tillfälle, när båda parter har lugnat ner sig, diskutera det störande 
beteendet.  

Enligt Stensmo (2000) är det tredje steget som elever tar till för att få gemenskap och 
tillhörighet är att söka hämnd. Det fjärde beteendet däremot som elever kan ta till är att isolera 
sig eller att framställa sig som oförmögen. Dessa elever har ofta en negativ bild av sig själva 
som hopplösa och odugliga. Lärare ska försöka ordna extraundervisning till dessa elever för 
att ge dem uppmärksamhet, uppmuntra till att eleverna får en positiv självbild och omforma 
elevernas attityd till att de kan.  
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Stensmo (2000) betonar att ett centralt tema i ledarstilen ”äkta och falska mål” är 
uppmuntran. Uppmuntran är det som ger mest motivation till eleverna. Det är dock viktigt att 
skilja på uppmuntran och beröm. Beröm är något som riktas till eleven som person, medan 
uppmuntran däremot riktar sig mot elevens handlingar. Beröm gör att eleven blir beroende av 
läraren som person, men uppmuntran gör att eleven blir självständig.  

Alla forskare som utvecklat denna ledarstil anser att det är viktigt att ett klassrum ska 
präglas av demokrati, skriver Stensmo (2000). En lärare måste vinna eleverna och inte 
dominera dem. Ett demokratiskt klassrum präglas av elevernas känsla av tillhörighet, 
kompetens, att de kan bidra med något och att de behövs. Öppna samtal är även något som 
kännetecknar en demokratisk ledarstil.  
 
2.2.5 Realitet, kontroll och kvalitet - Glasser 
Det var den amerikanske psykiatrikern William Glasser som enligt Stensmo (2000) stod för 
utvecklandet av ledarstilen som Stensmo kallar ”realitet, kontroll och kvalitet”. Glasser 
(1996) menar att skolan som bygger på det gamla auktoritära systemet med belöning och 
bestraffning av elevers prestationer måste förändras och istället ersättas med en skola med 
kvalité. Ändamålet för en skola med kvalité är att öka elevernas livskvalité som dagens skola 
har misslyckats uppnå enligt Glasser. I en skola med kvalité undervisar lärare som har en 
handledande ledarstil. Grunden för denna ledarstil är motivationsteorin som innebär att alla 
människor har fem grundläggande behov som finns i vår genetiska struktur. Redan från 
födseln strävar vi efter att tillfredställa dessa behov som är kärlek, makt, frihet, att ha roligt 
och överlevnad. Med kvalité menar Glasser ”allt man upplever som alltid tillfredställer en 
eller flera av dessa basbehov” (Glasser 1996 sid. 22). Glasser har utvecklat sex speciella 
villkor som lärare med handledande ledarstil använder sig av för att hjälpa eleverna att uppnå 
kvalité eller utföra arbete med kvalité dvs. arbete som tillgodoser elevernas fem basbehov. 
Dessa villkor är: 

• Klassrumsmiljön ska vara varm och hjälpsam 
• Eleverna ombeds att utföra nyttigt arbete (elever gör inga meningslösa uppgifter så 

som att lära sig saker utantill som de snart glömmer bort för att de används endast i 
skolan) 

• Läraren ber alltid eleverna göra sitt bästa (uppmuntrar) 
• Läraren ber eleverna utvärdera sitt eget arbete och att förbättra det 
• Arbete med kvalité känns alltid bra  
• Arbete med kvalité är aldrig destruktivt (inte sträva efter att få positiva känslor genom 

att t ex skada andra, egendom, miljö eller använda beroendeframkallande medel) 
Lärare med en handledande ledarstil använder inga hot eller bestraffningar och löser alla 
problem som uppkommer i klassrummet tillsammans med eleverna. Läraren uppmuntrar 
eleverna att göra detta enskilt, i små grupper eller i helkass för att låta dem själva lösa 
problemen. Lärare med en handledande ledarstil är vän med sina elever, lyssnar alltid på dem 
och hjälper dem när de har problem i sin tillvaro. Problem eller uppgifter som eleverna arbetar 
med löser inte läraren för eleverna om han/hon vet att de kan lösa det själva. Han/hon hjälper 
även eleverna att utvärdera sina prestationer själva för att förbättra dem. Eleven uppmuntras 
t.o.m. att argumentera för sina utvärderingar och försvara dem. Glasser menar att i den 
traditionella skolmiljön vänder sig elever till läraren för att han/hon ska bedöma deras 
prestationer, men hos en handledande lärare gör eleven det själv.  

Liksom Dreikurs (Stensmo, 2000) har även Glasser (1996) ett program för att få disciplin 
i klassrummet. Programmet är baserat på ett antal steg som gör att de störande eleverna får 
lära sig att ta konsekvenserna av sitt beteende och programmet utgår från att en lärare direkt 
kan påverka en elevs klassrumsbeteende. Glasser anser att elevers disciplinproblem ofta beror 
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på skolan i sig och inte på individens problem att anpassa sig. För att åtgärda detta måste 
skolan omstruktureras.   

 
2.2.6 Aktivt lärarskap - Gordon 
Enligt Stensmo (2000) utvecklade psykologen Thomas Gordon ledarstilen ”aktivt lärarskap”. 
Som grund för ledarstilen ligger den psykologi som baseras på människans upplevelser istället 
för på dess beteenden. I klassrummet råder det ett gott förhållande mellan lärare och elever 
när båda parter är ärliga och talar öppet med varandra. Individerna känner omsorg för 
varandra, de är oberoende, lärare och elever får växa och utveckla sin individuella 
personlighet och konflikter löses på ingens bekostnad.  

Stensmo (2000) skriver att aktivt ledarskap handlar om vad en lärare ska göra om det 
uppkommer störningar i klassrummet. Målet med det aktiva ledarskapet är att det ska läggas 
så mycket tid som möjligt åt undervisning och lärande och så lite tid som möjligt åt lärares 
och elevers problem. Enligt Gordon är det ofta en lärare som har problem om en elev beter sig 
på ett sätt som gör att läraren blir irriterad. Det beteende hos eleven som gör att läraren får 
negativa känslor är oftast lärarens problem. Även Wennberg och Norberg (2004) anser att 
detta kan vara lärarens problem. 

Det aktiva ledarskapet handlar också, enligt Stensmo (2000), främst om kommunikation 
mellan läraren och eleverna. En viktig del är att läraren ska tolka och förstå vad eleven vill via 
sin kommunikation. Det är när detta misstolkas eller missförstås som problem uppstår och en 
lärare måste därför träna på sin kommunikationsförmåga. En bra förutsättning för att en 
fungerande dialog mellan lärare och elev ska fungera är att läraren är en aktiv lyssnare. Det 
innebär att läraren ger eleven återkoppling och inte dömer eller kritiserar eleven när de 
kommunicerar med varandra.  

Stensmo (2000) skriver också om Gordons modell för att hantera konflikter i 
klassrummet. Den här modellen baserar sig på det aktiva lyssnandet. I en konfliktlösande 
dialog mellan en lärare och en elev ska läraren tillsammans med eleven komma fram till ett 
lösningsförslag som leder till att båda parter känner sig nöjda.  

Stensmo (2000) tar även upp Gordons sätt att se på regler i klassrummet. Enligt Gordon 
är det viktigt att gemensamma beslut för ordning och regler sätts upp mellan lärare och elever 
och det ska göras så tidigt på terminen som möjligt.  

 
2.2.7 Sammanfattning av Stensmos (2000) indelning av ledarstilar 
Nedan följer en sammanfattning av Stensmos (2000) indelning av ledarstilar utifrån de delar i 
litteraturen som ansågs relevant för analysen (tabell 2). Det här gör att analysen av litteraturen 
sammankopplat med intervjuerna och observationerna underlättas.  
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Tabell 2. Sammanfattning gjord utefter egen bearbetning av de olika ledarstilarna utifrån Stensmo (2000). L står 
för lärare och E står för elever. 
 Beteende-

modifikation - 
Burnard 

Självsäker 
disciplin - 
Canters 

Disciplin och 
grupp-
ledarskap - 
Kounin 
 

Äkta och 
falska mål - 
Dreikus 

Realitet 
Kontroll 
och kvalitet 
- 
Glasser 
 

Aktivt 
lärarskap - 
Gordon 

Lärarens 
beteende 

Auktoritärt 
beteende 

Håller sina ord 
och bryr sig 

En bra L kan 
göra många 
saker samtidigt. 
L 
kommunicerar 
med E – 
medvaro - så att 
E är medvetna 
om vad L gör 

L hjälper E 
med falska 
mål. Försöker 
istället uppnå 
äkta mål för 
att de ska 
känna 
samhörighet.  

L handleder 
E. För att 
uppnå kvalité. 
Är vän med 
E. Och 
lyssnar alltid 
på deras 
problem.  

Kommunikatio
n mellan L & E 
viktig. L. är en 
aktiv lyssnare. 
L ger 
återkoppling, 
dömer el. 
kritiserar inte 
E. Vid problem 
fokuserar L på 
egna känslor 
än på E 
beteende 
 

Regler Bestraffningar 
om E är ”off-
task” i form av 
aga, utvisning 
eller verbal 
bestraffning 

Viktigt att disk 
regler med E 
för att få 
kontroll över 
ordning och 
disciplinproble
m. 

 L tillsammans 
med E 
bestämmer om 
regler och 
acceptabla 
beteenden  

E förpliktar 
sig att följa 
en plan för 
bättre 
beteende. L 
förklarar 
nyttan med 
skolarbetet 
för E. L ger 
inga 
bestraffningar 

Hittar 
lösningsförslag 
tillsammans 
med E så att 
båda känner 
sig nöjda. 
Gemensamt 
beslut om 
ordning & 
regler. 
Konflikter 
löses på ingens 
bekostnad 
 

Klassrums-
miljö 

L undervisar i 
beteenden som 
social 
förstärkare.  

Själv-säker 
disciplin ger 
ett gott socialt 
klimat 

Klassen 
fokuseras som 
grupp. 

L använder 
uppmuntring 
istället för 
beröm. 
Uppmuntrar 
E. med dålig 
självbild  
 

Hjälpsam och 
varm 

E och L talar 
öppet med 
varandra. 

Beröm/ 
Upp- 
muntring 

Positiv 
förstärkning 

 L ska 
uppmärksamma 
alla elevers 
framsteg och 
talar om det för 
dem. Lärarens 
entusiasm 
motiverar 
eleverna.  
 

Uppmuntran. 
E känner 
samhörighet, 
kompetens & 
att de kan 
bidra med nåt. 
Öppna samtal 
mellan L och 
E. 

L. 
uppmuntrar 
E.  

 

Kontroll/ 
icke 
kontroll 

Kontroll genom 
förstärkning, 
bestraffning 

L stärker sin 
kontroll genom 
att via 
kommunikatio
n få auktoritet i 
klassrummet 

Medvaro och 
överlappning 

Dominerar 
inte E. Lär 
dem 
självdisciplin. 
Utveckling av 
E självkontroll 

L som 
handledare.  
E utvärderar 
själva sitt 
skolarbete 
och beteende 
och löser 
själva egna 
problem. L 
uppmanar E. 
att göra sitt 
bästa.  

E är 
oberoende.  
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 Beteende-
modifikation - 
Burnard 

Självsäker 
disciplin - 
Canters 

Disciplin och 
grupp-
ledarskap - 
Kounin 
 

Äkta och 
falska mål - 
Dreikus 

Realitet 
Kontroll 
och kvalitet 
- 
Glasser 
 

Aktivt 
lärarskap - 
Gordon 

Tillsägelser Olämpliga  
beteenden 
uppmärksams 
inte utan 
ignoreras 
istället. Detta 
gäller ej alltför 
destruktiva 
beteenden. 

  Uppmärksam
mar E när de 
gör nåt som 
förväntas av 
dem. Går inte 
i en maktkamp 
med E som 
söker makt. 
Disk senare 
med E om 
deras 
destruktiva 
beteende. 
 

Fokuserar på 
E beteende 
som sker här 
och nu och 
inte på 
känslor utan 
på beteende.  

Använder ofta 
ordet ”jag” vid 
tillsägelser 
istället för 
”du”. 

Motivation Yttre genom 
förstärkning 

Yttre 
motivation 

L entusiasmerar 
E 

Uppmuntran 
mot E 

Inre 
motivation 

 

 
2.3 Egenskaper hos skickliga och framgångsrika lärare/ledare 
Det har länge spekulerats över vilket ledarstil som är effektivast menar Winnerberg och 
Norberg (2004). Svensson (1998) anser att det inte finns någon sådan ledarstil som kan 
fungera lika bra i alla möjliga situationer och grupper. Detta eftersom den ledarstil som 
används i en liten grupp som jobbar i sin egen takt inte fungerar i en annan som befinner sig i 
en kaotisk och pressad situation där det krävs snabba beslut. 

En lärares ledarskap bör vara situationsanpassat, enlig Wennberg och Norberg (2004), 
vilket Svensson (1998) anser används av skickliga ledare. Svensson påpekar att dessa ledare 
kan utöva inte bara ett slags ledarskap utan många beroende på situationen. Enligt Svensson 
bekräftar många lärare att de måste anpassa sitt ledarskap efter hur klassen är eller fungerar. 
Det finns klasser eller elevgrupper som kan ta eget ansvar och därför kan läraren släppa dessa 
fritt. Samtidigt finns det grupper med elever som inte kan jobba eller fungera utan hjälp 
utifrån och därför måste läraren komma in och styra dessa mer själv. En framgångsrik lärare 
är därför flexibel och kan tillämpa det ledarskap som fungerar för den gruppen som han/hon 
ska leda.  

Situationsanpassat ledarskap är även något som Maltén (2000) skriver om. Valet av 
ledarstil beror till stor del på situationen och är bland annat beroende på gruppens och 
medlemmarnas mognad och karaktär, uppgiftens art och tid. Det som krävs för ett 
situationsanpassat ledarskap är ”Bra beteenderepertoar, god stilanpassning, hög flexibilitet 
och balanseringsförmåga” (s. 73). Lärare som använder sig av situationsanpassat ledarskap 
väljer att ligga på delar i skalan mellan ett starkt ledarinflytande i den ena änden och en 
grupporienterad ledarstil i den andra. Även Stensmo (2000) anser att det har betydelse vilka 
egenskaper eleverna och gruppen har som helhet. Eleverna är individuella människor och lär 
sig på olika sätt. En klass har oftast väldigt stor spännvidd och kräver olika typer av ledarskap 
beroende på vilken benägenhet de har att ta eget ansvar för sina studier och hur självgående 
de är. Det kan hända att läraren i en klass måste ta till olika ledarstilar för att nå alla enskilda 
elever. Hersey (1984) skriver också att ledarstilen beror på gruppens kompetens och att den 
ledare som lyckas bäst har låg grad av uppgiftsbeteende och en hög grad av relationsbeteende.  

Kernell (2002) anser att det är viktigt som lärare att få en balans mellan ordning och 
kreativitet och mellan frihet och disciplin i klassrummet. Det är detta som kännetecknas som 
lärarskicklighet eller didaktisk förmåga.  
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Landin och Hellström (2001) skriver att det är av stor betydelse att bli medveten om hur 
den egna ledarstilen påverkar omgivningen. Författarna anser att ledarstilen ofta är källan till 
konflikter. 

Svensson (1998) betonar att ingen föds till ledare utan att vi utvecklar ledarskapet med 
tiden. Vissa har ändå en personlighet som gör det lättare för dem att bli skickliga ledare, men 
oavsett personlighet så finns det möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Enligt Nilsson och 
Waldemarson (2005) är ledarskap en kompetens som alla har och kan tillägna sig. 

En bra lärare har goda ämneskunskaper och kunskap om olika pedagogiska metoder, men 
framgångsrik blir inte en lärare med kompetens endast i dessa (Svensson 1998, Nyberg 2002). 
Svensson anser att det som är viktigast för att bli en framgångsrik lärare är att kunna leda och 
organisera arbetet i ett klassrum. Detta kallar Stensmo (1997) för ledarkompetens, vilket 
innebär att kunna hantera frågor om disciplin, ordning, elevomsorg, gruppering av elever 
utifrån olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster samt individualisera elevers arbete och 
lärande. En annan egenskap som framgångsrika lärare har är att uttrycka sig tydligt enligt 
Svensson. Winnerberg och Norberg (2004) anser att en framgångsrik lärare ska ha 
medvetenhet om sin förmåga att ta ansvar för sitt beteende. Nyberg (2002) betonar att en bra 
ledare ska ha självkännedom, ha insikt i hur ens reaktioner är i olika situationer och att vara 
trygg och förtrogen med sitt ledarskap och sin person. Enligt Svensson har framgångsrika 
lärare också ett bra självförtroende, är inriktade på resultat och har höga ambitioner och social 
kompetens. De har ganska stora krav både på sig själva och också på andra.  

Är den demokratiska eller den auktoritära ledarstilen bäst utifrån gruppens 
tillfredställelse? Det är en fråga som Foels m.fl. (2000) ställer sig. Han refererar till Lao-tse´s 
som säger 

 
A leader is best when people barley know he exists, not so good when people obey and proclaim him, 
worst when they despise him....But of a good leader, who talks little when his work is done, his aim 
fulfilled, they will all say: “We did it ourselves.” (s. 1). 

 
Det är vissa psykologiska forskare som tror att detta stämmer. Det finns andra studier som har 
visat motsatsen, att det är auktoritära ledarstilar som fungerar bäst. Det som Foels m.fl. dock 
kommer fram till är att det är mer tillfredställande för grupper att bli ledda av en demokratisk 
ledarstil. Detta beror till viss del även på gruppstorlek och gruppmedlemmarnas genus.    
 
2.4 Sammanfattning 
De tre uppdelningarna mellan ledarstilar som har varit vanligt sedan 1940-talet är auktoritär, 
låt-gå och demokratisk ledarstil. Den auktoritära ledaren ser sig själv som överman, låt-gå 
ledaren har svårigheter att sätta gränser och får oftast stökiga klasser, medan den 
demokratiska ledaren ser till gruppens bästa och fungerar mer som en vägledare/handledare. 
Det är också den demokratiska ledarstilen som Lpo 94 (Skolverket, 2006) förespråkar att en 
lärare ska besitta. En framgångsrik lärare bör ha en situationsanpassad ledarstil vilket innebär 
att läraren måste ändra sitt sätt att leda utifrån gruppens mognad och den uppgift som de utför. 
Kunskaper och egenskaper som en bra lärare ska inneha är goda kunskaper inom sitt ämne, 
kunskaper om olika pedagogiska metoder och lednings- och organisationsförmåga. En bra 
ledare ska också vara tydlig, ha självkännedom och bra självförtroende, har social kompetens 
samt förmåga att ta ansvar för sitt beteende.  
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3. Metod  
3.1 Forskningsstrategi 
I denna studie undersöktes om en lärare ändrar sin ledarstil beroende på elevgrupp. Vi ville 
även få en djupare bild av vad de lärare som vi studerade ansåg om sin ledarstil och om hur en 
framgångsrik ledare ska vara. Detta gjordes genom att använda ett kvalitativt 
tillvägagångssätt. 

Genom att använda både intervjuer och observationer erhålls en djupare kunskap om 
lärarnas ledarstil än om vi exempelvis enbart hade valt att intervjua. Genom observationerna 
kunde vi också se om det fanns variationer i lärarnas ledarstilar beroende på vilken elevgrupp 
de undervisar för.   
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
Vi valde två olika tekniker, systematiska (Denscombe 2000) eller strukturerade (Patel & 
Davidson 2003) observationer och semistrukturerade intervjuer för att samla in information. 
Intervjufrågorna kan beaktas i bilaga 1. Observationerna genomfördes före intervjuerna för att 
först själva se hur lärarna agerade och reagerade tillsammans med eleverna. Sedan intervjuade 
vi lärarna för att få en djupare förståelse av händelserna och de beteenden som observerades. 

Observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsschema (bilaga 2). Detta 
strukturerades upp utefter den litteratur som användes för studien och som skulle kunna 
resultera i vilken ledarstil de observerade lärarna hade. De delar som valdes att observera var 
lektionen i sig, läraren och eleverna. Fokus låg dock mest på hur läraren själv agerade i 
klassrummet, detta för att senare kunna koppla till lärarens ledarstil. Orsaken till att lektionen 
och eleverna även observerades till viss del var för att studera hur läraren interagerar med 
dessa eftersom detta också är avgörande för lärarens ledarstil. Användningen av ett 
observationsschema leder till att forskaren avstår ifrån att tolka händelser och beteenden på 
fält. Att avstå från tolkning av det som inträffar under observationerna eller ”skilja på faktiska 
beteenden och tolkningen av vad beteendet betyder” (Patel & Davidson 2003, sid. 90) är 
enligt Denscombe och Patel & Davidson en av de förutsättningar som måste uppfyllas vid 
användning av observationsschema och som också är en av dess nackdelar. Vi ville prioritera 
och se de beteenden och handlingar som enligt den studerade litteraturen visade på en specifik 
ledarstil. Vid analysen kunde detta hjälpa oss att jämföra de observerade lärarnas ledarstil 
med ledarstilsteorierna som är redovisade i teoridelen. Under observationerna presenterade 
antingen vi oss själva för klassen och sa att vi skulle observera läraren under lektionen eller så 
sa läraren vilka vi var och vad vi gjorde på lektionen. Efter denna presentation satte vi oss 
längst bak i klassrummet och antecknade utefter observationsschemat, var och en för sig.  

På lektionerna fick lärarna ha med sig en liten bandspelare med mikrofon som spelade in 
deras samtal med enskilda elever och elevgrupper, eftersom vi ibland inte kunde höra deras 
konversation. Genom att använda oss av detta verktyg ville vi höra hur läraren interagerade 
med eleverna. Vi ville också ha ljudinspelningarna som försäkring i fall vi hade glömt någon 
konversation som kunde vara av betydelse för vårt resultat och vår analys. Dessa inspelningar 
transkriberades inte i sin helhet utan vi valde att lägga in de delar i resultaten som vi tyckte 
kunde vara av relevans för analysen. En av nackdelarna med inspelning av lektioner kan 
enligt Nilsson (1999) vara att både elever och lärare beter sig annorlunda och säger andra 
saker än de normalt skulle ha sagt eller gjort.  

Vi var medvetna om att vår närvaro i klassrummet kunde störa dess naturliga gång och 
ännu mer om vi hade använt oss av videoinspelning. Därför var detta också en av 
anledningarna till att vi uteslöt verktyget, som vi tidigare hade tänkt använda oss av. Enligt 
Denscombe (2000) ska observatörerna försöka ha en diskret placering, undvika interaktion 
med dem som observeras samt vara på plats en längre tid för att ens närvaro ska bli osynlig 
för dem som observeras. De två första förutsättningarna, för att bibehålla miljöns naturlighet, 
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försökte vi uppfylla så gott vi kunde. Vi satt längst bak i klassrummet, men hade ändå ganska 
bra överblick över läraren och eleverna. Vi försökte också undvika samtal med läraren och 
eleverna under lektionerna. Den tredje förutsättningen var svårare att uppfylla eftersom vi var 
med nya elevgrupper vid varje lektion.  

Att bibehålla den naturliga miljön är svårt och är en av nackdelarna med systematisk 
observation enligt Denscombe (2000). Han anser att andra nackdelar som denna typ av 
observation har är att observatörerna beskriver det som inträffar i observationsschemat utan 
att svara på varför det inträffar. Denna metod gör också att det är lätt att kategorisera och 
förenkla beteenden, vilket kan leda till att verkligheten förvrängs. Dessa kan däremot 
kompenseras genom att använda sig av andra metoder som till exempel att intervjua de 
observerade. Därför valde vi att intervjua lärarna också utöver att observera dem.  

Inför intervjuerna gick vi tillbaka till litteraturen och observationerna och utifrån dessa 
sammanställde vi intervjufrågorna. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer 
där vi hade en färdig lista med frågor. Vid semistrukturerade intervjuer får forskaren vara 
flexibel när det gäller ordningsföljden på frågorna och informanten har möjligheten att 
utveckla sina tankar och idéer och kan tala mer detaljerat (Stukát 2005, Denscombe 2000). 
Enligt Stukát har intervjuaren möjlighet att formulera frågorna på ett sätt som är lätt för 
informanten att förstå, vilket inte är möjligt vid strukturerade intervjuer. En annan fördel med 
semistrukturerade intervjuer är erhållande av djupare och mer detaljerad information (Stukát, 
Denscombe).  Under den semistrukturerade intervjun får intervjuaren möjlighet att lära sig 
mer av de djupgående informationerna och får insikter av informanternas kunskaper 
(Denscombe).  

Lärarna valde själva var de ville sitta vid intervjutillfället och intervjuernas längd varade 
mellan 30 min till en timme. Vi använde oss av bandspelare och skrivblock som utrustning 
och varje gång var det en som intervjuade och en som antecknade det som sades. Att vi skrev 
svaren även om vi spelade in, var för att försäkra oss själva om att ha svaren även om 
bandspelaren inte hade lyckats spela in intervjun.  

Den teori som valdes ut var selektivt utvald utifrån vad vi tyckte var relevant för studien 
och det urval som hittades på olika biblioteks databaser. De artiklar som användes i denna 
studie söktes reda på i databasen Eric. Det finns ett stort urval av litteratur som berör 
ledarstilar, men en stor del av denna är inriktad mot bland annat militär, rektorer och andra 
typer av ledare i arbetslivet.  
 
3.3 Urval 
Skolan som valdes var en av författarnas partnerskola och den utsågs på grund av att det är en 
högstadieskola. Skolan är belägen i en medelstor svensk stad och eleverna har olika bakgrund 
och tillhör olika kulturer.  På högstadiet har lärarna ofta många olika elevgrupper och därför 
underlättar det att studera hur lärare ändrar sin ledarstil beroende på vilken elevgrupp som 
undervisas. Högstadieskolan ligger i en mellanstor stad och innefattar årskurserna 7 till 9.  

Som urvalsgrupp för studien valdes två manliga och två kvinnliga lärare som undervisar i 
samhällsvetenskapliga ämnen. Dessa utsågs eftersom de, jämfört t ex med naturvetenskapliga 
lärarna, inte läser i block och därför möter många olika elevgrupper per vecka. Dessutom har 
de samhällsvetenskapliga lärarna ofta elever i helklass jämfört med många andra ämnen. De 
lärare som var med i undersökningen benämnde vi i resultatet som lärare 1, 2, 3 och 4 utifrån 
den ordning som vi observerade dem.  

Vid en ämneskonferens presenterade vi vår studie för alla samhällsvetenskapliga lärare 
(fyra stycken) på skolan. Helst ville vi videofilma observationerna, men lärarna ansåg att 
eleverna inte skulle uppträda normalt om vi videofilmade. Dessutom sa lärarna att det var 
många elever som inte hade föräldrarnas tillstånd att bli videofilmade. Däremot ansåg lärarna 
att eleverna var vana vid att studenter från högskolan var med och observerade lektioner och 
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därför, ansåg de, skulle inte vår närvaro ha någon större betydelse för resultatet. Vid 
presentationen sa vi att vi ville ha fyra frivilliga lärare som kunde ställa upp på vardera två 
observationer och en intervju. Alla fyra lärarna ställde upp frivilligt och därför valdes dessa. 
Lärarna som valdes uppmanades att fundera över två stycken vardera elevgruppen som enligt 
dem hade olika beteenden. 

En av de lärare som ställde upp för studien har tidigare observerats av en av författarna 
till denna studie. En annan av lärarna har tidigare haft en av författarna som elev på skolan. 
De andra två lärarnas ledarstilar hade vi inga förutfattade meningar om.   
 
3.4 Databearbetning och analysmetoder 
Efter observationerna jämförde vi vad var och en hade antecknat för att se efter likheter och 
skillnader och senare lyssnade vi på ljudinspelningarna. Därefter sammanställde vi resultatet 
utifrån dessa som en berättelse. Vi läste berättelserna tillsammans om och om igen. Sedan 
gjorde vi olika kategorier av lärarnas beteende eller de situationer som var återkommande på 
alla lektioner. Kategorierna baserades utifrån Stensmos (2000) litteratur. Med hänsyn till de 
områden som han anser kategoriserar en lärares ledarskap, och beroende av det resultat som 
erhölls, bildades olika huvudkategorier för den tabell (tabell 4) som sammanfattade 
observationsresultatet. Delar från berättelserna valdes ut och skrevs in där de passade under 
de olika kategorierna. Därefter gick vi tillbaka till berättelserna eller texterna och valde de 
delar som passade in i de olika kategorierna. Detta gav oss en översikt över observationerna 
och det blev lättare för oss att jämföra varje lärare med sig själv genom att titta på de två 
lektioner som vi hade observerat.  

Vi transkriberade ljudinspelningarna från intervjuerna, men vi valde bara relevanta delar 
för att minska den stora tidsåtgång som transkriberandet kräver. Detta är en av nackdelarna 
med databearbetning efter en intervju enligt Denscombe (2000). Lärarnas svar på varje fråga 
skrev vi i samma ordning som vi hade i observationerna dvs. lärare med beteckningen 1 och 
dennes svar på frågan osv.  

För att analysera, koppla resultatet med litteraturen, gick vi först igenom 
observationstexterna av de två lektioner som varje lärare hade och jämförde läraren med sig 
själv. Sedan jämförde vi det som hade observerats med det som läraren ansåg om sig själv och 
om vi kunde hitta det i observationerna. Det som vi tyckte påvisade t ex lärarens ledarstil 
strök vi under i både observationerna och intervjutexten och jämförde med de olika teorierna. 
Detta gjorde vi för en lärare i taget.   
 
3.5 Validitet och reliabilitet  
Enligt Denscombe (2000) är hög tillförlitlighet (reliabilitet) när det går att upprepa en mätning 
gång på gång utan att det uppkommer variationer. Reliabiliteten används främst i kvantitativa 
metoder och eftersom vi i vår studie har använt oss av en kvalitativ metod blir det svårt att 
undvika variationer.  

Validitet är, enligt Denscombe (2000), om data reflekterar sanningen och verkligheten 
och om de metoder som används är riktiga. I denna studie användes flera metoder, både 
observationer och intervjuer. Genom detta erhålls en djupare och fullständigare förståelse för 
ämnet. Det här gjorde också att validiteten för studien ökar. Denscombe anser att genom att se 
saker ur olika perspektiv ges en möjlighet att bekräfta resultaten och därigenom ökar 
validiteten. Även validiteten i intervjuerna ökade genom att låta informanterna läsa igenom 
utskrifterna efter renskrivningen. Genom att intervjuarna hade direktkontakt med 
informanterna kunde data direkt kontrolleras utefter sin riktighet och relevans. På grund av 
detta skickades observationerna ut till informanterna. Detta skedde innan intervjuerna. 
Däremot anser Denscombe att tillförlitligheten inte är gynnsam vid intervjuer på grund av att 
intervjuaren och kontexten har en inverkan på objektiviteten. Lärare 4 som intervjuades sa att 
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hon i intervjun ibland svarade på frågorna som hon själv ville vara som lärare. Därigenom 
minskade intervjuns validitet.  

Som vi tidigare har nämnt använde vi oss av observationsschema vilket (se bilaga 2) ökar 
tillförlitlighet (reliabilitet) om det är fler än en person som observerar. Detta är en av 
fördelarna med systematisk observation enligt Denscombe (2000). 

Denscombe (2000) skriver även att tillförlitligheten vid deltagande observationer kan 
ifrågasättas på grund av att resultatet är beroende av forskarens ”jag”. I vår studie var vi alltid 
två stycken som observerade och dessutom använde vi en bandspelare som spelade in allt ljud 
från läraren. På grund av detta anser vi att tillförlitligheten av denna studies resultat inte är så 
beroende av oss forskare. 

Enligt Denscombe (2000) influerar även forskaren forskningen. Detta är något som är 
oundvikligt. Eftersom en av författarna tidigare har observerat en av lärarna kan detta influera 
forskningen. Tidigare upplevelser från den läraren som en av oss hade under sin högstadietid 
kan även ha påverkat observationerna och intervjuerna.  

Att använda sig av olika metoder som forskare för att bekräfta resultatet och därmed öka 
reliabiliteten kallas för triangulering enligt Denscombe (2000). Nilsson (1999) menar att: ”I 
korthet innebär triangulering att samma fall studeras, analyseras och tolkas utifrån olika 
perspektiv och positioner (ursprungsbetydelse = från tre håll; triangel).” (Sid 55) Vi har dock 
endast använt två olika metoder. 
 
3.6 Etiska ställningstaganden 
Enligt vetenskapsrådet (2002) preciseras det grundläggande individskyddskravet i fyra 
allmänna krav på forskningen. Dessa krav kallar vetenskapsrådet för informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I vetenskapsrådet (2002) står det att informationskravet innebär att forskaren måste 
upplysa informanterna om syftet med studien, vilken uppgift de kommer att ha och hur 
undersökningen kommer att genomföras. De ska också informeras om att deras deltagande är 
frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Vid lärarnas ämneskonferens 
berättade vi om syftet med vår studie samt att vi ville observera och intervjua alla fyra. Vi 
påpekade också att det var helt frivilligt att ställa upp. Dessutom förklarade vi vilken typ av 
utrustning vi hade tänkt använda. 

Samtyckeskravet innebär, enligt vetenskapsrådet (2002), att som forskare fråga efter eller 
inhämta deltagarnas eller informanternas samtycke innan studien påbörjas. Detta ska alltid 
göras om studien kräver en aktiv insats av deltagarna. Deltagarna som medverkar i studien har 
rätt att själva bestämma om de vill delta, hur länge eller på vilka villkor de ska delta. Om de 
ska avbryta sin medverkan ska detta inte medföra negativa följder för dem. Vid vårt första 
möte med lärarna beskrev vi hela vår avsikt om hur vi hade tänkt genomföra undersökningen 
och att vi behövde deras samtycke för att kunna genomför den. Fast, som tidigare nämnts, var 
detta helt frivilligt och om de inte ville delta var det bara för dem att påpeka det.  

I vetenskapsrådet (2002) står det att konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 
personuppgifter ska skyddas och förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vid 
publicering av studien ska det också vara svårt för utomstående att identifiera deltagarna. När 
vi observerade lärarna använde vi oss av siffror som koder istället för deras namn för att 
identifiera dem för oss och som vi också har fortsatt att använda i detta arbete. Vi har också 
avstått ifrån att identifiera skolans namn för att göra det svårare för utomstående att identifiera 
lärarna.   

Nyttjandekravet innebär, enligt vetenskapsrådet (2002), att forskaren inte får lämna ut 
uppgifter om informanterna till andra t ex företag. För oss forskare innebär detta att vi inte får 
använda de uppgifter som vi har samlat in till annat än till detta arbete. Det är inget som vi 
ämnar göra.  
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4. Resultat 
4.1 Resultatpresentation 
Nedan följer först en redovisning av resultaten erhållna från observationerna och därefter från 
intervjuerna. Observationerna redovisas i en ordningsföljd där lärare 1 är den som 
observerades först och sedan lärare 2 osv. I början av observationerna ges en tabell (tabell 3) 
som visar en översiktlig bild över lektionerna som observerades. I slutet av observationerna 
ges en sammanfattning över de viktigaste delarna i form av en tabell. Denna gjordes för att 
underlätta analysen.  

Intervjuerna redovisas i flera underrubriker i relevanta teman såsom lärarnas egen 
ledarstil, individualisering och elevinflytande, motivation, lärarnas regler och kontroll och en 
bra lärares egenskaper. I slutet av intervjuerna ges en sammanfattning över de viktigaste 
delarna i form av en tabell. Också denna gjordes för att underlätta analysen. 
 
4.1.1 Observationer 
Tabell 3. Översikt över de observationer som gjordes.  
 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 
Genus Man Man  Kvinna Kvinna 
Antal år som 
yrkesverksam 

33 9 5,5 31 

Lektion 1 2 1 2 1 2 1 2 
Årskurs 8 7 8 8 9 8 8 7 
Antal elever (st) 20 25 24 27 20 19 29 20 
Lektionstid 9:05-

9:50 
14:15-
15:20 

11:50-
12:25 

08:20- 
09:30 

08:20- 
09:30 

13:20-
14:30 

13:10- 
13:50 

11:20-12:00

 
4.1.1.1 Lärare 1 – lektion 1 
När lektionen inleddes stod läraren framför katedern och gav information till eleverna om 
dagen. Några elever började fråga om den lilla bandspelaren som läraren hade runt halsen och 
som spelade in hans röst, som skulle bli en del av informationskällan för detta arbete. Först 
svarade han inte klart och tydligt om vad det var utan skämtade bort det. Men eleverna 
fortsatte att fråga honom och till sist gav han svaret. Efter det gick läraren och satte sig på sin 
stol med sin bänk framför sig och började skriva i närvarolistan.  

Vissa elever kom sent men läraren kommenterade inte det tills en elev kom in i mitten av 
lektionen. Eleven förklarade varför han hade kommit för sent och läraren såg allvarlig ut och 
frågade om eleven hade meddelat honom om det tidigare, men efter en stund visade det sig att 
läraren skämtade. Eleverna började skratta.  

I början av lektionen tog eleverna fram sina böcker, alla hade med sig sina, och började 
jobba utan att de blev påminda eller tillsagda av läraren om att göra det. De som behövde 
hjälp räckte upp handen eller ropade på läraren. När han var framme vid den elev som hade 
begärt hjälp stod han oftast framför eller på sidan av denne. Han böjde sig aldrig och använde 
mycket gester när han svarade eller beskrev svaret för eleven.  

Läraren hade en rak hållning och såg mycket självsäker ut. Han log mycket, skrattade 
och skämtade ofta med eleverna. Han höjde aldrig rösten utom när han skulle informera alla 
elever om något. Läraren kunde gå in och prata om annat än skolarbetet med de elever som 
pratade med varandra. Det mesta av tiden befann han sig vid de främre raderna i klassen och 
skämtade med de elever som satt där, men han betedde sig på samma sätt med de elever som 
satt längre bak och som han gick till när de behövde hjälp. Läraren hjälpte mest de elever som 
var talförda jämfört med dem som var tysta.  
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Eleverna kunde gå på toaletten utan att säga till och vissa kunde gå och prata med en 
annan som satt på andra sidan klassen utan att läraren reagerade. Läraren sa ändå till vid 4 
tillfällen, t ex när en elev satt och pratade mycket och läraren gick fram och tog tag i hennes 
axlar och vände om henne mot rätt håll eller när läraren sa till en elev som också pratade 
länge med bänkkamraterna. Läraren sa ”Det var ju du som ville ha mer tid” och eleven 
svarade med ”Jag är ju snart klar!” Läraren sa inte mer och eleven började jobba resten av 
lektionen utan paus. En annan händelse som inträffade var att en elev satt och pratade med två 
andra kamrater och plötsligt råkade riva sönder en sida i läroboken. Hon blev tyst först och 
tittade ner på boken och sen började hon och kamraterna skratta och tittade samtidigt på 
läraren. Han tittade åt hennes håll, såg vad hon hade gjort, log men fortsatte att titta på henne 
och hennes två andra kamrater. Eleverna slutade snart att skratta och började arbeta. 

Läraren tittade ut genom fönstret vid ett tillfälle och frågade eleverna om den person han 
såg där ute är den de känner. Alla elever börjar titta ut för att se om det stämde. De börjar 
jobba igen snabbt efter det.  

Läraren gick ut en kort stund för att hämta papper till eleverna och det hände inget i 
klassen. Eleverna betedde sig precis på samma sätt som innan han gick ut. När han kom 
tillbaka delade han ut papper till de elever som behövde det.  

När slutet av lektionen närmade sig slutade många elever att jobba och pratade med 
varandra och läraren istället förutom den flickan som blev tidigare indirekt tillsagd av läraren 
att jobba. När det var tio minuter kvar av lektionen frågade en elev läraren om de fick sluta 
och då sa läraren att om de tyckte att de hade jobbat bra så får de sluta. Eleverna svarade med 
ett ja och då sa läraren att de inte skulle glömma sakerna till eftermiddagens aktiviteter. 
Eleverna plockade ihop sina saker och gick ut.  
 
4.1.1.2 Lärare 1 – lektion 2 
Lektionen inleddes med att läraren tittade ut över klassrummet och väntade på att det ska bli 
tyst. Eleverna verkade arbeta med något i sin bok så de fortsatte att arbeta där de hade avslutat 
gången innan. Läraren pratade sedan med elever som inte hade med sig sina saker och frågade 
varför de inte hade med sig böcker mm. Eleverna kom med ursäkter. Läraren lånade ut saker 
till eleverna. I början av lektionen gick även läraren runt till alla eleverna i klassen för att titta 
efter hur de låg till i sitt arbete.  

Under lektionen arbetade eleverna först självständigt. Mitt i lektionen hade läraren en 
genomgång vid tavlan och avslutningsvis arbetade eleverna självständigt igen. Under 
elevernas självständiga arbete blev det pratigt, men läraren sa aldrig till eleverna. Däremot sa 
läraren till eleverna när han själv hade genomgång. Läraren ville ha tyst i klassen när han gick 
igenom något på tavlan och sa till elever som använde mobilen. Det blev totalt sett fler 
tillsägelser (6 st) i den här klassen än i den andra som vi observerade med lärare 1. Läraren sa 
inte bara till med ord utan använde sig även av tysta tillsägelser genom att stirra på eleverna. 
När läraren sa till eleverna vid katederledd undervisning lät han arg och bestämd. Elevernas 
respons på tillsägelserna var att de skyllde ifrån sig eller att de gjorde som läraren sa.  

Vid genomgången vid tavlan pratade läraren mycket själv och eleverna skrev mest av och 
satt tysta. Efter ett tag fick även eleverna svara på frågor. De elever som kunde svaret sa det 
högt ut i klassen, medan de ibland räckte upp handen. Läraren gav beröm i form av ”Det är 
som Marcus sa…”.  

Läraren använde ett kroppsspråk som var säkert och när han talade med eleverna vid deras 
bänkar stod han och lutade sig över dem. Läraren uppfattades som observant på vad eleverna i 
klassrummet gjorde och spanade ofta ut över dem, men såg även lite uttråkad ut. Han var inte 
lika glad och skämtsam som med eleverna i lektion 1.  
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Lärarens röstläge var anpassat efter situationen och det hände under genomgången att han 
höjde rösten ibland för att fånga elevernas intresse. Läraren tog även upp självupplevda saker 
som eleverna kunde relatera till ämnet.   

Avslutningsvis frågade läraren eleverna om de tyckte att de arbetat bra under lektionerna 
och eleverna svarade då ”jaa!”. Läraren sa att eleverna skulle ställa upp stolarna och de gjorde 
det. Eleverna stod kvar stilla vid sina bänkar tills läraren sa till dem att de fick gå.  
 
4.1.1.3 Lärare 2 - lektion 1 
Inledningsvis tog läraren upp vad vi som skulle observera hade för roll i klassrummet. Han 
ställde frågor till eleverna också om varför vi inte fick filma och vad som gjorde det krångligt. 
Därefter tog han upp vad de skulle göra under dagens lektion och övergick snabbt till att prata 
om en internationell och nationell nyhet från gårdagen som eleverna och läraren diskuterade 
lite snabbt.  

Lektionen var upplagd så att läraren sammanfattade ett område inom ämnet. Läraren gick 
igenom på tavlan och ställde hela tiden många frågor till eleverna som räckte upp handen om 
de ville svara. De flesta eleverna var aktiva under lektionen och läraren uppmanade eleverna 
att räcka upp handen. Stämningen var trevlig och läraren tog upp aktuella saker. Flertalet 
elever var alerta på lektionen och de flesta antecknade vad som skrevs och sades. När en elev 
gick på toaletten sa läraren ingenting. En annan sak som observerades var tre tjejer som 
pratade i klassrummet utan att läraren såg det eller inte låtsades om det.  

Läraren visade att han ville ha regler i klassrummet i och med att han uppmanade elever 
som pratade när han föreläste att vara tysta. Däremot var det inte många tillsägelser som 
behövdes. Fyra stycken noterades under lektionen och då sa han till eleverna genom att säga 
deras namn högt i klassen. Responsen från eleverna blev att de skötte sig. Det var elever som 
saknade papper och pennor och dessa gav läraren material och poängterade inför hela klassen 
att ”papper och penna, snälla att ni tar med det”.  

Lärarens kroppsspråk var avslappnat och säkert och han gestikulerade mycket och rörde 
sig även runt i klassrummet. Intrycket var även att han hade ett leende på läpparna. Lärarens 
röstläge var anpassat efter situationen och han höjde aldrig rösten.  

Eleverna använde sig av handuppräckning och oftast fick de som gjorde det svara, men 
ibland motiverade läraren för att en annan elev skulle svara. Något som ofta förekom, när 
eleverna svarade på frågor, var att läraren gav eleverna beröm såsom ”Bra!”, ”Härlig – en 
liten guldstjärna i kanten!” och ”Du är smart du!”.  

Som avslutning på lektionen sa läraren att han inte kommer att ge eleverna något 
läxförhör, men påminde samtidigt att de lär sig bättre om de pluggar på provet i tid. Han 
berättade även för eleverna vad som skulle hända de två kommande lektionerna. Slutligen 
önskade han dem lycka till på det fysikprov de skulle ha lektionen efter.  
 
4.1.1.4 Lärare 2 – lektion 2 
Innan lektionen inleddes pratade läraren med några elever, tog ner några uppställda stolar 
efter gårdagen, svarade på några elevers frågor, räknade in eleverna och skrev i närvarolistan. 
Han stod framför katedern och informerade eleverna om varför vi två studenter befann oss i 
klassen.  

Klimatet var trevligt i klassen och majoriteten av eleverna verkade vara på bra humör. 
Vissa var dock bråkiga och senare under lektionen bytte några av dem knytnävar när läraren 
stod och informerade de elever som kom sent om vår närvaro i klassen.  

Det första momentet av lektionen var en frågesport där eleverna delades in efter hur de 
satt och det blev tre grupper. Läraren stod framför katedern och skrev de rätta svaren som 
poäng på tavlan. Innan tävlingen började fick en grupp sin första poäng av läraren för att de 
satte sig nära varandra och visade sig som en sammanhållen grupp vilket de andra två 
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grupperna inte gjorde enligt läraren. Två elever kom sent och läraren reagerade inte utan sa 
”God morgon” och informerade dem om vilket lag de tillhörde. Eleverna kom inte riktigt in i 
gemenskapen som visade sig genom att den ena eleven började röra på sig och öppna ett skåp. 
Läraren sa inget, men eleven fortsatte att röra på sig och då märkte läraren det och sa till 
honom att om han hade kommit i tid så hade han vetat vad momentet gick ut på. 

 Majoriteten av eleverna var engagerade i tävlingen och många fick beröm av läraren när 
de svarade rätt. Läraren gav ord såsom ”Tjusig!” eller ”Jättebra!” och han visade med sitt 
ansiktsuttryck att han var imponerad. Läraren berömde oftast elevernas beteende framför 
klassen. Ett exempel var när en elev som fick ordet sa att det var eleven i den andra gruppen 
som svarade rätt först och då förklarade läraren att så borde alla göra dvs. säga ärligt hur det 
ligger till.  

Under tävlingens gång var eleverna ibland lugna och ibland högljudda. Läraren stod för 
det mesta framför tavlan, gestikulerade mycket och gjorde ansiktsuttryck när han pratade med 
eleverna. När han berättade någonting för hela klassen tittade han runt och hade överblick 
över nästan alla. Läraren använde en lagom högt röst när han beskrev någonting eller pratade 
med eleverna. Han hade ett säkert och tydligt icke verbalt och verbalt uttryck. 

Läraren räknade upp antalet poäng som varje grupp hade fått. Han räknade dock en 
poäng mindre för en grupp och när eleverna protesterade och läraren upptäckte det gav han 
gruppen en extra poäng. När tävlingen var klar sa läraren till eleverna att de skulle sätta sig på 
sina platser. Han berättade om vad syftet med tävlingen var, att det som bedömdes var hur 
alerta och vakna eleverna var och förklarade att det finns elever som kan svara snabbt och 
andra som behöver extra tid. Att de som vinner här är oftast de som kan svara snabbt. 

Efter denna korta genomgång satt eleverna igång med att jobba med läroboken. Vissa 
fick gå ut och sitta i korridoren och två fick gå in till ett litet grupprum som var i anslutning 
till klassrummet. Läraren gick runt i klassen och hjälpte eleverna. När läraren gick ut och 
hjälpte eleverna som satt i korridoren fortsatte klassen att uppföra sig precis på samma sätt 
som när han var i klassen.  

När det var dags att sluta gick läraren in till grupprummet och meddelade de två elever 
som satt där att de skulle sluta. Läraren sa till hela klassen ”Tack och hej leverpastej!”.  
 
4.1.1.5 Lärare 3 – lektion 1 
Till att börja med så presenterade läraren oss som observatörer och sa till eleverna att ”Det är 
bäst ni är tysta nu, för nu spelas allt ni säger in”. Därefter gick vi och satte oss i den bakre 
delen av klassrummet och läraren gick igenom vad som skulle hända under lektionen.  

Eleverna fick tillbaka ett läxförhör som de hade gjort tidigare. De skulle också göra ett nytt 
läxförhör under denna lektion. Läraren gick igenom vad läxförhöret gick ut på. Eleverna 
visste redan från början att de skulle göra läxförhör eftersom det var uppskrivet på tavlan. 
Läraren satt framme vid katedern när läxförhöret gjordes och tittade ut över eleverna. När 
eleverna satte igång och skriva blev det väldigt tyst i klassrummet. Eleverna fick arbeta med 
läxförhöret så länge de ville. De elever som blev klara fortsatte att arbeta med sin 
fördjupningsuppgift under resten av lektionen. Elever som satt nära varandra småpratade lite. 
Två elever frågade om de fick gå ut och sätta sig i korridoren och arbeta. Läraren sa ”ja” och 
sju stycken elever gick ut och satte sig. Läraren påpekade en gång att det fortfarande var 
elever som gjorde läxförhöret så om de andra ville prata fick de gå ut och arbeta.   

Läraren hade ett anpassat röstläge som var normalt för situationen. Hon pratade lite högre 
inför hela klassen och tystare när hon pratade med enskilda elever. Hon lät ganska bestämd 
när hon talade inför hela klassen och gick igenom lektionens händelser.  

Läraren gav ett säkert intryck när hon stod inför klassen. Hon uppfattades även som 
självsäker när hon svarade på elevernas frågor. Hon gjorde inte så mycket ansiktsuttryck när 
hon pratade inför hela klassen, däremot log hon när hon talade med enskilda elever och 
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elevgrupper. När hon pratade med enskilda elever böjde hon sig fram emot dem eller satt på 
huk bredvid.  

Under lektionen gick läraren runt till olika elever och frågade hur det gick för dem. När en 
elev lämnade in ett läxförhör sa läraren ”Hur känns det?”. Eleven svarade ”Så där!”. Läraren 
gick även till eleverna som satt ute i korridoren några gånger. Eleverna som satt i 
klassrummet ändrade inte sitt beteende trots att läraren inte befann sig i klassrummet. Läraren 
gick både till elever som ropade efter henne och till elever som inte bad om hjälp. 

Avslutningsvis hämtade läraren in alla eleverna som satt ute i korridoren och arbetade. 
Läraren gav eleverna lite information och slutligen sa hon ”Då så, då ses vi imorgon, hej då” 
och eleverna gick ut, de flesta utan att säga något.  
 
4.1.1.6 Lärare 3 – lektion 2 
Läraren började lektionen med att berätta om bandspelaren som hon skulle gå runt med och 
om oss och varför vi var där. Sedan började hon informera eleverna om ett prov som de hade 
gjort tidigare och som de skulle få resultatet tillbaka under lektionen. Läraren var tydlig och 
gav ett säkert intryck. 

Läraren delade ut prov som eleverna hade gjort tidigare och eleverna började prata och 
jämföra sina resultat med varandra. Ljudnivån höjdes då och läraren gick och stod framför 
tavlan och väntade en kort stund. När hon plötsligt sa vad eleverna skulle göra under 
lektionen sjönk ljudnivån rejält eftersom eleverna började lyssna på henne.  

En elev kom sent och läraren sa ”Hej!” till eleven och tittade på klockan. Några av de 
andra eleverna sa med skämt elevens namn och att han kommer för sent eftersom de visste att 
vad de sa spelades in.  

När eleverna fick information och instruktionsbladen sa läraren att de skulle sätta igång. 
Vissa elever gick ut och satte sig i korridoren och jobbade utan att fråga läraren om de fick 
det. De andra som stannade kvar pratade mycket med varandra under resten av lektionen. 
Vissa av dem gick runt till andra kamrater och andra pratade tvärs över klassrummet. Några 
gick till en karta där de diskuterade var ett land som låg i söder kunde ligga i verkligheten och 
pekade dit de trodde. Efter en liten stund fick de tillsägelse av läraren att gå tillbaka till sina 
platser. De lyssnade på läraren och satte sig och jobbade, men en stund senare började de 
prata med varandra igen. Läraren kunde ibland märka när elever gjorde saker som de inte fick 
göra till exempel att kasta småpapper till varandra och då sa hon till. 

Läraren gick runt till eleverna för att hjälpa dem att sätta i gång och fortsatte att gå till 
dem som behövde hjälp i klassrummet under resten av lektionen. Hon visade en glad min när 
hon pratade med enskilda elever och lutade sig eller satt på huk när hon skulle förklara något 
för dem.  

När lektionen närmade sig slutet gick hon ut och meddelade de elever som satt i 
korridoren att komma in igen. Hon sa då till eleverna att plocka ihop för dagen och att hon 
väntade tills alla skulle bli tysta. Då blev eleverna det och läraren påminde dem om att 
komma igång med arbetet som de skulle göra klart om några dagar. Hon sa ”bra” och eleverna 
gick ut. Vissa elever skämtade med läraren och undrade om hennes inspelade röst skulle höras 
på radion. Läraren svarade med ett leende.   
 
4.1.1.7 Lärare 4 - lektion 1 
Läraren började först småprata med vissa elever. Sedan visade hon en stordiabild och ställde 
en fråga om ämnet som bilden föreställde. Majoriteten av eleverna var med och lyssnade när 
läraren gick igenom bilderna. Hon fortsatte att fråga eleverna och många svarade rakt ut utan 
att räcka upp handen. Läraren reagerade inte på detta först, men efter en stund sa hon plötsligt 
till eleverna att de ska räcka upp handen. Då räckte en elev upp handen och fick ordet. Några 
elever pratade om annat under genomgången och läraren fortsatte att prata, men efter en stund 
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sa hon till. Eleverna antecknade inte när läraren gick igenom stordiabilderna och det var inte 
alla elever som var aktiva att svara på frågorna. Läraren berättade också om egna erfarenheter 
som var kopplade till ämnet. Vid genomgången hade läraren för det mesta uppmärksamheten 
mot de elever som satt på de främre raderna och som var närmast henne.  

Läraren verkade vara på ett bra humör och log ofta. Hon använde sig mycket av händerna 
när hon förklarade något för eleverna och när de behövde hjälp böjde hon sig ofta eller satt på 
huk.  

Läraren sa till eleverna mycket när de började arbeta med sina uppgifter för att ljudnivån 
blev för hög. Hon sa till eleverna 14 gånger under lektionen och på olika sätt. Ibland verbalt 
genom att säga elevens namn och under denna lektion riktade hon sig mest mot en elev som 
ofta pratade med sina kamrater om annat än skolarbetet. För att få tyst på eleverna sa hon 
ibland ”Schyy”, för att sänka ljudnivån, men det hjälpte inte alltid. Lärarens röst var anpassad 
i början av lektionen, men senare höjde hon rösten när hon sa till vissa elever att bli tysta.  

Två elever kom för sent, men läraren lade inget vikt vid det.  
Vid slutet av lektionen sa läraren till eleverna att de skulle plocka ihop sina saker. 

Eleverna gjorde det, stod upp och väntade. Läraren sa till att de skulle bli tysta. När eleverna 
blev tysta sa läraren ”Hej då!” och eleverna gick ut. 
 
4.1.1.8 Lärare 4 – lektion 2 
Till lärarens hjälp hade hon med sig en person som arbetar som Plus-jobbare på skolan och 
hjälper till på vissa lektioner.  

Inledningsvis visade läraren en stordiabild på elevernas bänkplacering. Vissa elever satt 
på fel ställe och därför rättade läraren till dessa elever. Därefter sa läraren till oss observatörer 
att vi skulle presentera oss. Sedan sa läraren att de skulle ha en kort repetition och under detta 
moment förkom en del fniss från vissa elever och några elever pratade. Efter genomgången 
arbetade eleverna med uppgifter i läroboken och då höjdes ljudnivån ytterligare.  

En elev kom för sent till lektionen. Läraren påpekade detta och frågade eleven om varför 
han inte kom i tid. Eleven svarade varför och läraren fortsatte lektionen. Därefter kom två 
andra elever för sent, men läraren sa då inget utan fortsatte bara lektionen. (Se förklaring 
under intervjustycket.)  

Under genomgången sa eleverna sina svar rakt ut i klassrummet. De räckte oftast inte 
upp handen. Läraren sa till eleverna ganska ofta, både under genomgången och vid det 
självständiga arbetet och påpekade flera gånger att eleverna skulle räcka upp handen. Totalt 
20 tillsägelser observerades under lektionen och det var både tillsägelser med ord och 
kroppsspråk. Det hände mycket i klassen och läraren hade fullt upp att hjälpa elever samtidigt 
som hon sa till andra elever. Bland annat hände det ofta att eleverna peppade varandra att 
hjälpa till och störa, t ex klappa i händerna eller att ropa högt på varandra tvärs genom hela 
klassrummet. När läraren sa till eleverna reagerade de med att sluta med sitt störande 
beteende. Läraren gick t ex fram till två elever som störde och pratade med dem om varför de 
inte skulle störa. I slutet av lektionen var det mycket stökigt med elever som gick runt i 
klassrummet och pratade och störde varandra.  

Vid elevernas enskilda arbete gick läraren runt mycket till olika elever och svarade på 
frågor som de hade. Läraren försökte även driva på eleverna. Ett exempel var när det var en 
elev som frågade läraren ”Vad ska jag göra nu då?”. Läraren gav eleven ett papper och då sa 
eleven ”Jag orkar inte!”, varpå läraren sa ”Det här är jättelätt!”. Eleven stönade, men fortsatte 
ändå att arbeta. Läraren gick fram lite extra mycket och länge till elever som var stökiga och 
okoncentrerade.  

Läraren försökte entusiasmera eleverna när hon hade genomgång. Hon använde ett 
anpassat röstläge, men höjde rösten ibland när hon sa till eleverna och hon lät även periodvis 
bestämd. Hon använde mycket ansiktsuttryck, t ex sa läraren ”neej!” och visade samtidigt 
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med hela ansiktet att det var fel. Läraren såg säker ut när hon stod inför klassen och när hon 
gick fram till elever stod hon lutad över dem och hade då ögonkontakt med dem eller satt på 
huk bredvid bänken. Läraren såg stundvis lite arg eller stressad ut.  

Avslutningsvis sa läraren till eleverna att de kunde plocka ihop sina saker. Vissa elever 
ställde sig vid sina bänkar och läraren sa att dessa elever fick gå. Därefter gick de andra 
eleverna också ut.  
 
4.1.2 Sammanfattning av observationer 
Nedan visas en tabell (tabell 4) som sammanfattar de viktigaste delarna i observationerna.  
 
Tabell 4. Sammanfattning av observationerna av lärare 1, 2, 3 och 4. L står för lärare och E står för elever.  

 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 
Lektion 1 2 1 2 1 2 1 2 
Lärarens  
beteende 
framför 
klassen 

Munter, 
glad,  
självsäker 
och  
hade rak 
hållning. 
 
Hade 
kompis-
relation 
med E. 
 

Väntar på 
tystnad 
inlednings-
vis. 
 
Höll koll på 
klassen och 
såg 
uttråkad ut. 

Hade ett 
avslappnat 
och säkert 
kropps-
språk, 
gesti-
kulerade 
mycket och 
var glad. 
 

Hade ett 
ledigt och 
avslappnat 
kroppsspråk. 

Var 
bestämd 
och tydlig i 
kommunika
tionen med 
E.  

Samma 
som förra 
lektionen 

Var på bra 
humör, 
hade ett 
snällt 
ansikte, log 
ofta och 
gestikulera
de. 

Använde 
ansiktsuttryck
, gav ett 
säkert intryck 
och såg 
stundvis arg 
eller stressad 
ut 

Lärarens 
beteende 
med 
enskilda 
elever 

Vid hjälp 
stod L upp 
- böjde sig 
ej ner. 

Gjorde 
samma sak 
på denna 
lektion.  

L hade 
genomgång 
framför 
tavlan och 
hade ingen 
kontakt 
med 
enskilda E. 

Vid hjälp 
lutade sig L 
mot E eller 
satt på huk 
eller på en 
bänk. 

Visade 
gladare 
intryck vid 
kontakt 
med 
enskilda E 
än när hon 
stod 
framför 
klassen. 
Böjde sig 
mot E eller 
satt på huk. 
 

Samma 
beteende 
förekom 
här.  

Informerad
e E som 
varit borta 
genom att 
sitta 
framför 
deras bänk. 
 

Vid hjälp 
satt läraren 
på huk eller 
böjde sig.  

Samma som 
lektionen 
innan. 
Men här var L 
mer med en E 
som behövde 
extra stöd.  

Antal 
till-
sägelser 
 

4st 6st 4st 6st 4st 13st 13st 20st 

Hög-
röstad 
eller 
lågmäld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassad 
röst. Höjde 
inte rösten 
vid 
tillsägelser. 
 

Anpassad 
röst som 
föregående 
lektion.  

Anpassad 
röst. 

Anpassad 
röst. 

Anpassad 
röst. 

Anpassad 
röst. 

Anpassad 
röstnivå i 
början av 
lektionen, 
men höjde 
rösten vid 
tillsägelser. 
 

Samma som 
föregående 
lektion, men 
här lät rösten 
periodvis mer 
bestämd. 
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 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

Lektion 1 2 1 2 1 2 1 2 
Regler E kunde gå 

ut utan att 
fråga L.  
 
De fick 
prata till en 
viss gräns.  
 
E frågade 
om de fick 
sluta 
tidigare och 
de fick det.  

L sa till 
eleverna att 
bli tysta vid 
genomgång
.  
E fick inte 
använda 
mobil-
telefon.  
 
L använde 
både 
verbala & 
icke 
verbala 
tillsägelser.  
 
L frågade E 
i slutet av 
lektionen 
om de hade 
jobbat bra 
och E 
svarade 
med ”jaa” 
och då fick 
de sluta.  

Uppmanad
e E att 
räcka upp 
handen.  
 
L ville ha 
det tyst vid 
genomgång
.  
Använde E 
namn vid 
tillsägelser.  
 
E räckte 
alltid upp 
handen.  

Samma 
regler som 
föregående 
lektion. 
 
L sa inget 
till E som 
kom för 
sent. 
 
E fick välja 
var de ville 
sitta.  
 
 

Vissa E 
frågade L 
om de fick 
sitta 
utanför 
klassrumm
et och L 
tillätt det.  
 
Vissa E 
gick ut utan 
att fråga, L 
reagerade 
inte.  
 
 

Vissa E 
gick ut från 
klassrumm
et för att 
jobba ute 
utan att 
fråga L.  
 
E pratade 
mycket 
under 
lektionen 
och L sa till 
när 
ljudnivån 
höjdes 
mycket.  

E svarade 
rakt ut utan 
att räcka 
upp 
handen. L 
sa senare 
till om att 
de måste 
göra det.  
 
L sa till en 
och samma 
E flera 
gånger 
under 
lektionen 
genom att 
nämna 
dennes 
namn.  
 
L använde 
både 
verbala och 
icke 
verbala 
tillsägelser. 
  

E svarade 
utan att räcka 
upp handen 
ibland.  
 
L använde här 
också både 
verbala och 
icke verbala 
tillsägelse.  

Hur 
lärare 
handskas 
med 
regler 
som 
bryts 
 

Kommen-
terade ej 
sen 
ankomst. 
Skämtade 
med en E 
som kom 
sent.  
 

Frågade E 
varför 
denne inte 
hade bok 
med sig. E 
kom med 
ursäkter.  

L sa inget 
till E som 
gick på 
toalett utan 
att fråga.  

L sa inget 
till E som 
kom sent.  

L argu-
menterade 
och ställde 
frågor. 

Sa hej till 
en E som 
kom sent 
och tittade 
på klockan. 

Lade inte 
märke när 
E kom sent.  

En E kom 
sent och L 
frågade 
varför.  
 

Beröm/ 
Upp-
muntran 
 

Inget Gav upp-
muntran en 
gång. 

Gav 
mycket 
beröm. 

Gav mycket 
uppmuntran 
och beröm. 
 

Inget Inget Inget Inget 

Lärarens 
kontroll/
Icke 
Kontroll 

L lade 
ansvar på 
eleverna att 
de skulle 
jobba. 

L 
kontrollera
de hur E 
låg till i 
början av 
lektionen 
genom att 
gå till varje 
bänkrad.  
 
E fick stå 
kvar vid 
bänkarna 
innan L sa 
att de fick 
gå ut i 
slutet av 
lektionen.  
 

L sa till de 
E som inte 
räckte upp 
handen att 
svara.  
 
Sa till E att 
det är deras 
ansvar att 
de studerar 
till prov. 

E hade 
möjlighet att 
påverka 
läraren. 
 
L meddelade 
inte E som 
satt och 
jobbade i 
korridoren 
att lektionen 
var slut. 

E fick sitta 
så länge de 
ville med 
läxförhöret. 
 
L 
meddelade 
de elever 
som satt 
och 
jobbade i 
korridoren 
att komma 
in innan 
lektionen 
slutade. 

L väntade 
tills E blev 
tysta innan 
de fick 
sluta.  
 
Sa till de E 
som satt ute 
att komma 
in vid slutet 
av 
lektionen 
som 
föregående 
lektion. 

E blev 
uppmanade 
att bli tysta 
och ställa 
sig vid sina 
bänkar 
innan de 
fick sluta. 

L hade gjort 
bänkplacering 
och rättade till 
E som satt på 
fel plats.  
 
E fick stå vid 
sina bänkar 
innan de fick 
sluta. De som 
stod utan att 
vara livliga 
fick gå först. 
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4.1.3 Intervjuer  
4.1.3.1 Lärarnas egen ledarstil 
På frågan om vad lärarna vet om ledarstilar så visste de flesta inte så mycket. Lärare 1 sa att 
han egentligen inte vet någonting, men att han visste att det fanns olika ledarstilar. Lärare 2 sa 
att det finns många olika ledarstilar och att alla lärare har sin individuella ledarstil som är unik 
för varje person. Lärare 3 sa att det finns olika ledarstilar och att en lärare kan vara åt det mer 
auktoritära hållet eller mer kompisaktig. Det är även något som lärare 4 visste om. De 
ledarstilar hon nämnde var auktoritär, låt-gå eller demokratiskt ledarskap. Hon sa att hon själv 
försökte vara en demokratisk lärare.  

Det fanns likheter mellan lärarna i det som de tyckte kännetecknar deras ledarstil. Lärare 
1 sa att hur han är beror väldigt mycket på gruppen. Han är mer bestämd i vissa grupper än 
andra där eleverna inte klarar av att ta eget ansvar. Elever från olika årskurser beter sig på 
olika sätt och därför bemöter han dem också olika. Ju äldre de blir desto mer ansvarstagande 
kräver han av dem. Således tyckte han att hans ledarstil är situationsanpassad det vill säga att 
han anpassar sig till gruppen och den uppgift som de arbetar med.  

Lärare 2 sa att han alltid är förberedd till lektionerna, vilket gör att eleverna alltid vet vad 
de ska göra. Han är också flexibel och ändrar sin planering lite efter elevernas önskemål. Han 
tyckte att han är väldigt självsäker och kan stå rak i ryggen i klassrummet och att ordning och 
reda är viktigt för honom vilket hans elever uppskattar. Att ha kul och att han och eleverna 
ska våga göra bort sig är också viktigt för honom. Att vara lärare är att vara ledare tyckte han 
och man måste ta kommandot fast inte bli auktoritär, vilket är en gammal företeelse. Han 
ansåg också att han ändrar sin ledarstil beroende på gruppen. En grupp som visat sig 
oförbredd och stökig under en tidigare lektion kan påverka hans sätt nästa gång han möter 
dem eftersom han blir mer bestämd och markerar det med hela kroppen redan vid dörren.  

Lärare 3 påpekade att hon är tydlig och lugn och hoppas även att hon är rättvis, men 
trodde inte att hon var det i alla situationer. Hon tyckte också att hon förändrar sin ledarstil 
beroende på gruppen, att den är olika i olika grupper. När läraren träffar en ny klass är hon 
mer auktoritär och hård, men övergår sedan till kompishållet. I stökigare grupper är hon alltid 
hårdare och eleverna får där mindre utrymme att bestämma själva och påverka.  

Lärare 4 däremot tyckte att hon inte alls har någon ledarstil, men menade att en lärare ska 
vara en demokratisk ledare för en klass. Hon ansåg att hon själv har vissa drag i sitt sätt att 
leda som påminner om den demokratiska ledarstilen. Dessa är att hon försöker skapa kontakt 
med och lyssna på eleverna. Hon ger dem också inflytande över hur eleverna vill lära sig. 
Läraren tror att den demokratiska ledarstilen är bättre än andra ledarstilar och det är ett mål 
för henne att vara en demokratisk ledare. Det här anser hon dock kan vara svårt att uppnå. 
Läraren tyckte också att hon bemöter eleverna på olika sätt, eftersom de är väldigt olika 
varandra. Hon sa att hon känner sig mer nervös när hon har lektion i en klass som hon inte har 
haft så mycket tidigare. I dessa klasser kan det finnas många tongivande elever som hon inte 
kan nå fram till, vilket kan göra att hon känner sig osäker. I klasser där hon har mer kontakt 
med eleverna känner hon sig säkrare. 
 
4.1.3.2 Individualisering och elevinflytande 
De intervjuade lärarna tyckte att det är svårt att individualisera undervisningen eftersom de 
alltid har stora grupper som kan vara upp till 30 elever. När det gäller elevinflytande däremot 
ansåg alla att den möjligheten hade eleverna mer eller mindre och att det också beror på 
gruppen, eftersom vissa får mer inflytande än andra.  

Lärare 1 påpekade att han möjliggör för sina elever att hänga med i undervisningen 
genom att meddela dem om vad som krävs av dem för att få det betyg som de klarar av eller 
vill ha. Han önskar att elever med läs- och skrivsvårigheter kommer fram och kräver hjälp av 
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honom när de möter svårigheter. Läraren tyckte att tidsaspekten var en av orsakerna till att 
han inte kunde individualisera undervisningen. När det gäller elevinflytande gör han en 
grovplanering för de olika ämnena som eleverna sedan har möjlighet att påverka. I vissa fall, 
när det gäller en del områden, planerar läraren undervisningen helt själv utan elevernas 
inflytande. 

Lärare 2 tyckte också att det är omöjligt att göra 25 olika planeringar och det enda han 
kan göra är därför att skapa grundkurser med betyget G och fördjupningskurser som eleverna 
kan läsa om de vill ha högre betyg. I fördjupningskurserna har eleverna större möjlighet att 
välja mellan olika arbetssätt. Att han själv använder sig av olika arbetssätt är också ett sätt för 
honom att fånga olika elever. Lärare 2 ansåg att det inte är bara läroboken som eleverna 
behöver följa, utan han för också in egna genomgångar, film och trycksaker i form av 
broschyrer och dagstidningar som eleverna kan ta del av. Han sa vidare att eleverna har rätt att 
vara med och påverka både när det gäller dispositionen på lektionen och också sättet att 
redovisa sina kunskaper. De gånger det är färre elever i klassen frågar han dem om de vill ha 
det gemensamma först eller om de vill jobba själva innan. Men det är svårt med 
elevinflytande, menade han, när det är så många elever i klasserna. Det är inte så att 25 vill 
göra samma sak, utan att fyra vill det ena och fem vill det andra, men han försöker alltid 
lyssna på dem. Oftast blir det ändå det han föreslår som eleverna gör. Eleverna får också 
skriva en utvärdering till exempel i slutet av ett område som han sedan tar hänsyn till när han 
planerar nya kurser.  

Lärare 3 ansåg att hon lägger olika svårighetsnivåer för att uppnå individualisering 
eftersom vissa av hennes elever har speciella behov som exempelvis dyslexi. Dessa elever får 
använda talböcker istället för de vanliga läroböckerna. Ibland kopierar hon upp enklare 
versioner inom olika moment och konstruerar enklare prov för dem, men mer hinner hon inte 
med påpekade hon. ”I stort sätt måste de göra samma sak för att jag ska ha en chans att ha 
koll på dem.” 

Elevinflytandet var olika från grupp till grupp. Lärare 3 påpekade att vissa grupper inte 
har något inflytande alls. Ju äldre eleverna blir desto mer inflytande får de över planeringen 
och arbetssättet. Hon frågar dem då om de vill ha prov eller redovisning på något moment. 
Läraren ger dem således chansen att yttra sig, men det är alltid hon som tar det slutgiltiga 
beslutet.  

Lärare 4 försöker individualisera genom att nivåanpassa undervisningen. Hon tyckte att 
hennes undervisning är mer individualiserad idag än tidigare och menade att hon inte kan göra 
allt på sitt sätt utan måste göra olika saker med olika elever i klassen. Detta menade hon beror 
på att idag blandas elever som ligger betygmässigt på en hög nivå med elever som är i behov 
av särskilt stöd. Tidigare gick de svagare eleverna inte i vanliga klasser överhuvudtaget utan 
de fick gå till specialläraren, enligt lärare 4. När det gäller hennes sätt att individualisera 
anpassar hon arbetsuppgifterna i början av kursen efter betygen som eleverna kan erhålla. Till 
exempel kan eleven välja själv vilket betyg denne vill ha och utifrån det välja de uppgifter 
som är anpassade till det valda betyget. Eleverna kan också välja själva på vilket sätt de vill 
redovisa sina kunskaper, vilket blir mer möjligt när de kommer upp i år 9. Då kan de göra en 
arbetsplan för hur de ska uppnå och redovisa sina kunskaper. Lärare 4 sa vidare att hon 
försöker balansera mellan lärarstyrd och elevorienterad undervisning.  

 
4.1.3.3 Motivation 
Lärare 1, 3 och 4 tyckte att motivation var både någonting yttre och inre.  

Lärare 1 sa att 
 
Det finns både och. Väldigt många har en inre motivation och är väldigt studiemotiverade. De är så 
målmedvetna. Medan andra, det beror lite på vad man håller på med, andra kanske är helt omotiverade 
men sen så hittar man ett avsnitt där man kan påverka dem och så tycker de att det är skoj. (Lärare 1) 
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Han sa vidare att ”Den inre motivationen finns nog framför allt hos de duktiga och ambitiösa 
eleverna som vet redan i vilket håll de vill. Förhoppningsvis kan man motivera de andra 
eleverna till någonting.” 

Lärare 2 tyckte att yttre motivation var mer hur han är som lärare och visar sig för 
eleverna vilket påverkar elevernas motivation. Om han skulle komma till klassen och visa 
med kroppsspråket att den lektionen kommer att bli tråkig, då kommer lektionen att bli i den 
stilen också. Han ansåg att ”Den yttre motivationen ligger i att jag är laddad, jag är förberedd 
och det smittar naturligtvis. Min yttre motivation sätter igång deras inre motivation hoppas 
jag. Det vore ett bra mål, men det här gäller inte alla.”. 

Även lärare 3 tyckte att motivation både kan komma inifrån och utifrån. Den yttre 
motivationen tyckte hon var både föräldrarna och betygen. ”För många läser ju och pluggar 
för betygens skull.” Hon sa vidare att många inte har förstått att de kan behöva det de läser 
senare. ”Dom ser ju bara nästa mål att komma in på gymnasiet. Eller också är det föräldrar 
som ligger på.” När det gäller inre motivation så är det inte så många elever som har det. 
Elever blir mer motiverade när de börjar i år 9 på grund av de har mognat och ser nyttan av 
det de har lärt sig. En sak som lärare 3 gör inför varje avsnitt är att ”Försöka förklara varför 
man läser det här och varför man måste kunna det.” 

Lärare 4 tyckte också att motivation är någonting som kan finnas inom och utanför 
människan. Det svåraste är de elever som inte har inre motivation. Dessa försöker hon hjälpa 
genom att söka upp dem och prata med dem, inte bara under lektionerna utan också på 
rasterna. Läraren sa att dessa elever på sikt börjar inse betydelsen med skolarbetet eftersom 
hon gång på gång förklarar för dem att skolan är viktig. Läraren tyckte att hon har lyckats 
motivera många elever och gav exempel på en elev som hade varit helt omotiverad och inte 
sett någon mening med att lära sig. Denna elev hade lärare 4 pratat ofta med och skapat ett 
förtroende för och idag har eleven väl godkänt i de flesta ämnena. 
 
4.1.3.4 Lärarnas regler och kontroll 
Lärare 1 ansåg att elever som beter sig för illa kan skickas ut ur klassrummet. Han sa att han 
inte kommer att tvinga någon att göra något. Konsekvenserna får eleverna ta av sitt 
handlande. Läraren svarade på frågan om regler i klassrummet att: ”De här spelreglerna gäller 
och vill du inte så är det din business, men stör inte de andra. Och är det inte så att de inte kan 
rätta sig efter dem får de gå ut och sätta sig.” Läraren sa även att han kunde ta kontakt med 
hemmet och säga att han inte accepterar elevernas beteende. På frågan om han även pratar 
med enskilda elever sa han ”Jadå, det kan jag också göra!” Om det uppstår problem i klassen 
pratar läraren med eleverna och frågar dem vad som har hänt. Läraren sa att han har förståelse 
för om elever har det jobbigt hemma. Är det stökigt kan han säga till eleverna att han tycker 
att det tråkigaste som finns som lärare är att behöva agera polis och vara förbannad. Läraren 
sa att han brukar säga till eleverna hur han vill ha det i klassrummet och att om han pratar så 
förväntar han sig att eleverna ska vara tysta. Han sa att det finns en oskriven regel i klassen 
och det är att visa respekt för varandra.  

Lärare 2 sa att utåtagerande elever kräver mer uppmärksamhet. Han ansåg att det är 
viktigt att inte möta hårt mot hårt och att inte skälla på eleverna. Läraren påpekade att det 
istället är bättre att försöka gå igenom elevens fasad och prata med eleven. Vissa elever som 
vill ha uppmärksamhet arbetar läraren lite extra med genom att sätta sig med dem och pratar 
om regler och försöker bygga upp en relation med. Därigenom, sa lärare 2, vet eleven att 
läraren är schyst. Läraren försöker även få information om elevens hemförhållanden och hur 
eleven varit i mellanstadiet för att få mer förståelse. De jobbigaste eleverna tyckte läraren var 
de elever som helt gett upp. I sådana situationer försöker läraren göra allt (larmar socialen och 
ringer hem mm) för att eleven ska få det bra. 
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 De regler som lärare 2 vill ha i klassrummet är något som han tar upp i början av årskurs 
sju. Han ansåg att det är viktigt att ha gemensamma spelregler. Om han själv föreläser så vill 
läraren att eleverna ska lyssna. Däremot så måste eleverna få prata när de arbetar. Skulle 
elever säga elaka saker till andra elever säger läraren till dem inför den övriga gruppen. 
Läraren tror inte att eleven som betett sig dåligt åt tar illa upp för det eftersom eleven vet att 
han eller hon har förtjänat det. Dessutom sa läraren att skolans trivselregler, som han satt upp 
över tavlan i klassrummet, också är något som de följer. Reglerna måste han påminna 
eleverna om lite då och då, men han betonade att det inte får bli för mycket.  

Lärare 3 däremot ansåg att skolk är vanligt bland elever. Hon hanterar det genom att 
prata med eleven och säga varför det är viktigt att komma till skolan. Sedan kontaktar hon 
även föräldrarna. Andra saker som hon tog upp var när elever pratar mycket på lektionerna. 
Läraren påpekade att med vissa elever räcker det med att säga till dem en gång, medan andra 
måste sägas till flera gånger. Om det inte hjälper slänger läraren ut eleven ur klassrummet. 
Problem som uppstår i klassrummet löser hon på olika sätt beroende på hur mycket tid hon 
har, vilket humör hon är på och hur mycket hon orkar. De elever som läraren anser är svårast 
är de elever som inte säger någonting och dessa har hon ingen bra lösning på. Sedan tog hon 
även upp elever som hon tycker att hon måste lirka med för att de ska fungera. Läraren ansåg 
att det inte går att skrika på dem för då slår de bakut och totalvägrar. Det som krävs är 
däremot att hon kommer på ett sätt att motivera eleven. Läraren sa att hon försöker ha samma 
regler på skolan som alla andra har. Hon vill att det ska vara tyst i klassrummet när någon 
annan pratar. Läraren ansåg att det beror mycket på vad eleverna arbetar med och vilken 
grupp som hon undervisar. Hon har olika regler i olika klasser eftersom olika elever kan ta 
olika mycket ansvar. 

Lärare 4 ansåg att det som hon tycker är svårt är elever som inte kan läsa. Dessa elever 
blir stökiga på grund av detta och flyttar på så vis fokus från problemet. Läraren försöker att 
ge dessa elever lättare uppgifter och att de ska få lyssna på band. Hon försöker även få bättre 
kontakt med dessa elever. Andra beteenden som läraren tog upp var elever som stör vid 
genomgångar. Läraren försöker att inte gapa och skrika på eleverna när hon har genomgång 
utan försöker istället gå fram till dessa elever när de arbetar självständigt under lektionen. 
Hon försöker få kontakt med eleverna så att de känner sig trygga. Den strategi som läraren har 
är att hon söker upp de elever som är lite mer stökiga och äter med dem i matsalen, även om 
hon egentligen tycker att det är krävande, tycker lärare 4 att hon vinner på det i längden. 
Läraren sa att ”Ju mer de känner att alla lärare tycker att vi är pest desto pestigare blir de ju. 
Nu får de en chans att visa att vi är högst normala och alldeles vanliga och kan vara snälla och 
trevliga och det är skönt för dem också.” De regler som läraren har i klassrummet är att inte 
tugga tuggummi, inte ha på sig mössa och ytterkläder osv. När eleverna bryter mot reglerna 
säger läraren till direkt och eleverna gör som hon säger.   
 
4.1.3.5 En framgångsrik lärares egenskaper  
På frågan om hur en framgångsrik lärare ska vara svarade lärare 1 att en lärare ska kunna sina 
ämnen, eftersom det ger en trygghet och även våga komma överens med eleverna. Han ansåg 
dessutom att en lärare ska kunna vara kompis med eleverna, men att de ändå ska veta vem det 
är som sätter gränserna. Han påpekade att den viktigaste uppgiften som en lärare i 
klassrummet har är att vara en inspirationskälla och att vara ett gott föredöme. Lärare 1, 2 och 
3 ansåg att en lärare ska kunna lyssna på eleverna. Både lärare 2 och 3 sa att en bra lärare 
även ska vara flexibel. Lärare 2 betonade att det också är betydelsefullt att förankra 
kunskapen hos eleverna så att de förstår. Han ansåg även att det är betydelsefullt med humor, 
att våga göra bort sig och att en bra lärare ska kunna be om ursäkt. Läraren påpekade att de 
viktigaste uppgifterna som en lärare i klassrummet har är att ge eleverna så mycket kunskaper 
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som det går, att fostra eleverna, att sprida att skolan är bra och att det är positivt att gå i 
skolan, att försöka göra eleverna glada och att sätta igång dem. 

 Lärare 3 sa även att en bra lärare ska kunna anpassa sig efter situationer som 
uppkommer och ha en viss struktur och att även kunna lära ut. Även lärare 4 betonade att det 
är hennes uppgift att lära eleverna någonting och att de har de verktygen som behövs för det. 
De viktigaste uppgifterna som en lärare i ett klassrum har ansåg lärare 3 var att hålla ordning 
och att lära eleverna att hitta egna metoder för hur de bäst lär sig saker. Även lärare 4 ansåg 
att det är viktigt att vara strukturerad. Det är något som hon ansåg att hon ville förbättra hos 
sig själv. Det ger en trygghet för eleverna, speciellt de svagare eleverna, om läraren har en 
struktur i sin undervisning. Sen tyckte hon även att det är viktigt att ha kontakt med eleverna. 
De viktigaste uppgifterna en lärare har, ansåg lärare 4, är att hålla ihop en klass på 30 elever 
och skapa motivation. Det är dessutom betydelsefullt att vara medveten om vad man gör som 
lärare.  
 

Jag tycker att det är jätteviktigt att man har en tanke hela tiden när man är lärare att man hela tiden: Vad är 
det jag håller på med? Varför gör jag så här? Är det här bra och allting? Att man har faktiskt medvetande 
när man är lärare. (Lärare 4) 

 
Lärare 4 kommenterade observationen med klass 2 när det var två elever som kom för 

sent till lektionen. Orsaken till att hon inte sa något var att läraren innan lektionen hade träffat 
på eleverna i korridoren och visste att de skulle komma senare.  

 
4.1.4 Sammanfattning av intervjuer 
Nedan visas en tabell (tabell 5) som sammanfattar de viktigaste delarna i intervjuerna.  
 
Tabell 5. Sammanfattning av intervjuerna av lärare 1, 2, 3, och 4. L står för lärare och E står för elever.  
 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 
Vad lärarna vet 
om ledarstilar 

Egentligen ingenting, 
men 
han vet att det finns 
olika. 

Finns många olika 
och alla har sin unika 
ledarstil. 

Det finns olika 
ledarstilar som går 
från det auktoritära till 
kompishållet.  
 

Det finns auktoritär, 
låt-gå eller 
demokratisk ledarstil. 
 

Lärarens egna 
ledarstil 

Situationsanpassad 
ledarstil dvs. ändrar 
sitt sätt att leda 
beroende på grupp & 
situation. 

Situationsanpassad 
ledarstil. Självsäker, 
glad, har humor, 
flexibel, förberedd, tar 
kommandot utan att 
vara auktoritär, höjer 
inte rösten. 

Situationsanpassad 
ledarstil. Lugn, tydlig, 
auktoritär i början av 
lektionen och i 
grupper som börjat 
nyligen på högstadiet 
men mer som kompis 
under resten.  

Försöker vara 
demokratisk, lyssnar 
på eleverna, eleverna 
får ha en del 
inflytande över 
redovisning av 
kunskaper. Bemöter 
eleverna på olika sätt 
eftersom de är olika 
varandra. 
 

Individualisering Kan inte det när det är 
för stora grupper och 
brist på tid. Hjälper 
mer E med särskilda 
behov. 

Gör olika kurser med 
olika 
svårighetsgrader. 
Omöjligt att göra 25 
olika planeringar. 

Underlättar för E med 
särskilda behov med 
att göra mindre 
krävande prov samt få 
arbetsmaterial 
anpassad till dem. 
Annars gör alla 
samma saker.  

Försöker genom att 
nivåanpassa 
undervisningen. E 
kan välja vilket betyg 
de vill ha och utifrån 
det göra de 
uppgifterna som ger 
det valda betyget. 
 

Elevinflytande E har möjlighet att 
påverka planering 
men i vissa fall inte  
t ex om L vill ha ett 
moment oavsett.  

E kan påverka 
dispositionen på 
lektionerna och sättet 
att redovisa sina 
arbeten, men för det 
mesta är det han som 
bestämmer. 

Inget inflytande när E 
börjar högstadiet men 
mer blir det i de högre 
åren. Bestämmer 
nästan allt själv. 

E får redovisa sina 
kunskaper på det sätt 
som de tycker passar 
dem bäst. Balanserar 
mellan lärarstyrd och 
elevorienterad. 
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 Lärare 1 
 

Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

Motivation Är både inre och yttre. 
Ambitiösa E som vet 
vad de vill har inre 
och vissa elever 
behöver yttre. 

Yttre motivation 
igångsätter E inre 
motivation men 
lyckas inte alltid.  

Är både inre och yttre. 
Föräldrar och betyg 
yttre medan inre får E 
när de blir äldre och 
vet vilken nytta 
kunskaperna som de 
strävar efter att erhålla 
har.  

Är både inre och 
yttre. Försöker hjälpa 
de E som är 
omotiverade genom 
att prata med dem 
och förklara varför 
det är viktig att lära 
sig. 
 

Regler E ska lyda de regler 
som finns i 
klassrummet. 
Säger till E vilka 
regler han vill ha i 
klassrummet.  
Om L talar så ska de 
andra vara tysta.  
Oskriva regler.  

Tar upp regler med E 
i årskurs sju. 
Viktigt att ha 
gemensamma regler.  
Föreläser L vill han 
att E ska vara tysta.   
Skolans trivselregler.  
 

Har samma regler 
som övrig personal på 
skolan.  
Vill ha tyst i 
klassrummet när 
någon annan pratar.  
 

Vill ha tyst när hon 
har genomgång. Har 
regler såsom att E 
inte ska tugga 
tuggummi, ha på 
mössa eller 
ytterkläder i 
klassrummet.  
 

Hantering av 
problem och 
destruktiva 
beteenden 

E som beter sig illa 
kan skickas ut.  
Pratar med E och 
hemmet om problem 
uppstår. 

Inte möta hårt mot 
hårt. 
E som vill ha mer 
uppmärksamhet pratar 
L enskilt med. 
Försöker få uppgifter 
om E 
hemförhållanden mm.  
Har någon E sagt 
något illa om en 
annan elev kan L säga 
till denna högt i 
klassen. 

Pratar med E och 
föräldrar om E 
skolkar.  
Säger till E som pratar 
på lektionerna. Om de 
inte blir tysta efter ett 
antal tillsägelser 
skickar hon ut dem.  
Det hjälper inte att stå 
och skrika på dem för 
då gör de inget.  
 

Försöker få bra 
kontakt med E som 
har destruktivt 
beteende.  
Säger till E om de 
inte följer reglerna, 
men försöker att inte 
skrika på E 

Egenskaper hos 
en bra lärare  

Ämneskunskaper, 
våga komma överens 
med, vara kompis och 
kunna lyssna på E 
 

Lyssna på E, vara 
flexibel, kunna 
förankra kunskaper 
hos E, humor, våga 
göra bort sig, kunna 
be om ursäkt 
 

Lyssna på E, vara 
flexibel, kunna 
anpassa sig efter 
situationer, ha viss 
struktur, kunna lära ut 

Att vara strukturerad, 
och att lära E 
någonting o att ge 
dem verktygen som 
behövs för det. 

En lärares 
viktigaste 
uppgifter i 
klassrummet 

Vara en 
inspirationskälla och 
ett gott föredöme. 

Ge E så mycket 
kunskaper som det 
går, fostra E, sprida 
att skolan är bra och 
positiv, göra E glada 
och sätta igång E.  

Hålla ordning och att 
lära E att hitta egna 
metoder för hur de 
bäst lär sig saker.  

Att hålla ihop en 
klass på 30 E, skapa 
motivation och att 
hela tiden ha en 
tanke med vad man 
gör som L. 
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5. Analys 
5.1 Lärarnas ledarstil 
Genom att sammanföra observationerna och intervjuerna med litteraturstudien vill vi redovisa 
vilken ledarstil som de olika lärarna använder i sin undervisning. Det går ändock inte att få en 
förenklad ledarstil som t ex att lärare 2 använder sig av ledarstilen ”äkta och falska mål” utan 
vi redovisar istället om läraren är mer demokratisk, auktoritär eller låt-gå i sin ledarskapstil. 
Genom att förena olika ledarstilar ifrån de två huvudindelningar som Stensmo (2000) 
använder sig utav, blir det lättare att kategorisera lärarnas ledarskap. Ledaregenskaperna är 
”beteendemodifikation”, ”självsäkerdisciplin” och ”disciplin och gruppledarskap” på den 
auktoritära sidan och ”äkta och falska mål”, ”realitet, kontroll och kvalitet” och ”aktivt 
lärarskap” på den demokratiska sidan.  

Genom att jämföra observation 1 och 2 som genomfördes i studien urskiljdes om lärarna 
ändrade sin ledarstil beroende på elevgrupp. Det var lärarna själva som valde de elevgrupper 
som observerades och enligt dem var det grupper med olika beteenden.  

Läroplanen (Lpo94) (Skolverket, 2006) förespråkar elevinflytande, vilket möjligen 
påverkade lärarnas ledarstil. Det framkom att lärare med auktoritära drag har involverat 
eleverna i planering och utvärdering av undervisningen.  

 
5.1.1 Lärare 1 
Lärare 1 anser sig ha en situationsanpassad ledarstil. Han är mer bestämd i vissa grupper där 
eleverna inte klarar av att ta eget ansvar. Enligt Wennberg och Norberg (2004) och Svensson 
(1998) bör en lärares ledarskap vara situationsanpassat.  

Genom att använda Stensmos (2000) indelningar av ledarstilar vid evaluering av 
intervjun och observationer från lärare 1 återfinns både demokratisk och auktoritär drag.  

Lärare 1 uppvisade (från intervju och observationer) flera demokratiska sidor 
sammankopplat till Stensmos (2000) indelningar. Dessa är engagemang för eleverna (realitet, 
kontroll och kvalitet), aktiv lyssning (aktivt lärarskap) samt att läraren och eleverna använder 
en öppen kommunikation (aktivt lärarskap). Andra företeelser som visar på att lärare 1 är en 
demokratisk ledare är en kompisrelation med eleverna och en personlig uppfattning om 
betydelsen av att lyssna på elevernas åsikter. En kompisrelation är något som Wikberg (1998) 
betonar som ett drag för en demokratisk ledare vilket överensstämmer med läraren. Det finns 
också bevis att eleverna delvis kan påverka planeringen av undervisningen. 

 I intervjun framkom också auktoritära drag utöver de demokratiska. Genom Stensmos 
(2000) indelning utvärderades det att läraren är för utvisningar (beteendemodifikationen) och 
att ökning av kontroll i klassrummet görs genom att själv använda regler under lektionen, 
vilka eleverna ska lyda (självsäkerdisciplin). Observationerna visade även att läraren 
kontrollerar vad enskilda elever har presterat genom att uppsöka dem under lektionen. Detta 
är också något som kan kopplas ihop med Kounins ”disciplin och gruppledarskap” på den 
auktoritära sidan.  

Observationerna visade på ansenliga skillnader mellan lektion 1 och 2. Under lektion 1 
hade läraren mer en kompisrelation mellan eleverna och vi uppfattade honom som munter. I 
lektion 2 däremot var läraren mer övervakande över klassen och hade mer uttråkat beteende. 
Andra skillnader som observerades var tillfrågningen ifrån eleverna under lektion 1 om de 
fick sluta tidigare, medan eleverna i lektion 2 fick sluta tidigare eftersom läraren själv frågade 
eleverna om de ville. Hantering av regelbrytning skilde sig även mellan lektion 1 och 2. 
Under lektion 1 var det en elev som kom för sent, men läraren kommenterade inte detta. 
Under lektion 2 däremot hade en elev inte läroboken med sig och läraren frågade varför boken 
inte medtagits. En annan sak som observerades var att läraren under lektion 1 lade ansvar på 
eleverna att de skulle studera, men att läraren under lektion 2 gick runt till enskilda elever och 
kontrollerade hur de låg till. I slutet av lektion 2 inväntade eleverna läraren vid sina bänkar 
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tills han sa att de fick sluta. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tillsammans med den 
första gruppen var läraren mer öppen och gav eleverna mer frihet, medan han i den andra 
gruppen bestämde mycket själv med hårdare ramar. Det går därför att konstatera att läraren 
har en situationsanpassad ledarstil, i högre grad auktoritär under lektion 2 och i högre grad 
demokratisk under lektion 1.    
 
5.1.2 Lärare 2 
Lärare 2 anser sig själv inneha en situationsanpassad ledarstil vilket Wennberg och Norberg 
(2004) och Svensson (1998) förespråkar. Läraren uppfattar sig också självsäker, glad, har 
humor, flexibel, tar kommandot utan att vara auktoritär och inte höjer rösten i onödan. 
Flertalet av dessa egenskaper uppvisades under observationen, såsom att vara självsäker och 
stå rak i ryggen i klassrummet. Han var också glad och skojade ofta med eleverna, men höjde 
aldrig rösten. Lektionerna innehöll olika moment som smidigt påbörjades och avslutades, 
vilket tyder på god förberedelse. Personligen uppfattade läraren denna företeelse som ett 
kännetecken för hans ledarstil. 

Lärare 2 har även drag som både tillhör till den demokratiska och auktoritära ledarstilen, 
ändock övervägande till den demokratiska ledarstilen. 

Demokratiska drag hos lärare 2 har framkommit under observationerna utifrån tolkningar 
av Stensmo (2000). Däribland att läraren visar engagemang för eleverna (realitet, kontroll och 
kvalitet) samt att läraren är en aktiv lyssnare (aktivt lärarskap). Vid intervjun betonade läraren 
betydelsen av att vara lyhörd gentemot eleverna vilket också observerades. Andra aspekter 
som kan kopplas till den demokratiska ledarstilen är att läraren använder uppmuntran (äkta 
och falska mål), han ger beröm (realitet, kontroll och kvalitet) samt är hjälpsam och varm 
(realitet, kontroll och kvalitet). Tillsammans med klassen beslutar läraren om regler i 
klassrummet och elevinflytande används vid planering av undervisning, helt i enlighet av vad 
både Gordons ”aktivt lärarskap” och Dreikurs ”äkta & falska mål” förespråkar. Under lektion 
2 förekom en tävling mellan tre grupper i klassen och en grupp fick felaktigt poäng, varvid 
eleverna reagerade och fick beröm med poäng när läraren räknat inkorrekt. Läraren uppvisade 
även elevinflytande när elever som begärde att studera utanför klassrummet fick det. Andra 
demokratiska drag är öppen kommunikation mellan läraren och eleverna (aktivt lärarskap) 
men även undvikande av maktkamp med eleverna (äkta och falska mål). Maltén (2000) anser 
att en demokratisk ledares relation med elever ska präglas av närhet, vilket även framkom i 
intervjun med lärare 2. Han poängterade att utåtagerande elever kräver mer uppmärksamhet 
som förvärras genom hårdare kontroll dvs hårt mot hårt (kopplat till Stensmo, 2000, refererat 
till Dreikurs, ”äkta och falska mål”). Under observationen med läraren var två elever 
försenade och även verkade lite utåtagerande. Läraren förde inte en diskussion med dessa 
elever när de kom utan sa bara ”god morgon”. Efter genomgången uppsökte han däremot 
enskilt de försenade eleverna och diskuterade med dem. 

Beteende utav lärare 2 påvisade även auktoritära drag. De som framkommit hos läraren 
från intervjun, utifrån Stensmos (2000) indelningar, är att läraren ser motivation som något 
yttre (beteendemodifikationen och självsäkerdisciplin) samt att läraren ansåg sin entusiasm 
motiverar eleverna (disciplin och gruppledarskap). Läraren påpekade att han genom sitt 
engagemang också motiverar eleverna i skolarbetet. Hans engagemang och glädje 
observerades i undersökningen.  

Lektionerna som observerades med lärare 2 skilde sig inte nämnvärt jämfört med lärarens 
ledarstil. Det som upptäcktes var fler tillsägelser under lektion 2. Därmed påvisar resultatet 
ingen förändring i ledarstil beroende på elevgrupp eller att läraren innehar situationsanpassad 
ledarstil. 
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5.1.3 Lärare 3 
Lärare 3 egen uppfattning är att hon är situationsanpassad i sin ledarstil, där hon är auktoritär i 
början av årskurs 7 och förändrar sig vartefter med eleverna för att slutligen uppnå en 
kompisrelation. Ett situationsanpassat ledarskap anser Wennberg och Norberg (2004) samt 
Svensson (1998) att en lärare bör använda sig av. Läraren tyckte även att hon är bestämd och 
är tydlig i sin kommunikation gentemot eleverna. Under det andra lektionstillfället arbetade 
läraren med flera saker samtidigt t ex handledning av elev men hade ändock uppsikt över 
klassen. Enligt Stensmo (2000) är ledarstilen ”disciplin och gruppledarskap” 
överensstämmande för detta.   

Utifrån tolkningen av lärarens lektioner och intervjun har hon fler auktoritära drag än 
demokratiska. De auktoritära dragen var t ex bestämdhet och tydlighet vid information till 
eleverna. Dessa drag påminner om Canters ”självsäker disciplin”, som vidhåller att 
framgångsrika lärare använder en självsäker ledarstil samt att läraren får auktoritet i 
klassrummet via kommunikation (Stensmo, 2000). Lärare 3 informerade vid intervjun att 
elever som bryter emot uppsatta regler i klassrummet förekommer en risk att bli utvisade från 
lektionen. Eleverna får också yttra åsikter om lektionsplanering, men läraren har mandat. Att 
utvisa elever påminner mycket om Burnards ”beteendemodifikation”, där läraren med 
ledarstilen använder utvisning som bestraffning för att eleven skall ändra beteende (Stensmo 
2000). Att elever inte beslutar själva utan ett fastställande bestäms av ledaren är enligt 
Wikberg (1998) ett kännetecken på auktoritärt ledarskap. 

 När läraren avlägsnades sig ifrån klassrummet ändrades inte beteendet ibland eleverna. 
Stensmo (2000) skriver att ledarstilen som Kounin utvecklat har ett avgörande att läraren 
kommunicerar med eleverna så att eleverna är medvetna om att läraren har uppsikt över 
lektionstillfället och vad som försiggår. Detta kallar Kounin för medvaro och en förutsättning 
är att läraren verkställer rättvisa beslut. Lärare 3 hoppades att hon är rättvis, men att det inte är 
säkert att hon är det i alla situationer. Att eleverna fortsatt att uppföra sig oavsett om lärare 3 
var i klassen tenderar på icke auktoritära drag, därför att endast elever med auktoritär ledare 
förändrar beteendet vid ledarens frånvaro enligt Nilsson och Waldemarson (2005). 

De mer demokratiska dragen som läraren använde i ledarstilen uppenbarade sig på den 
avslutande lektionen nummer två, när eleverna jobbade självständigt i läroboken och läraren 
handledde eleverna. Enligt Glasser (1996) skall läraren handleda eleverna och inte uppträda 
som en auktoritär ledare för att uppnå kvalité i undervisningen. Lärare 3 sa under intervjun att 
hon försöker motivera skoltrötta elever med förklaringar varför eleverna ska läsa och erhålla 
kunskap, vilket hon också förklarar vid varje nytt avsnitt. Glasser påpekar att en lärare ska 
förklara för sina elever fördelen med kunskap för att öka deras motivation.  

På lektionerna som observerades förändrade lärare 3 sin undervisningsteknik genom att i 
början av lektionen förmedla information framför katedern och vid ett senare skeende 
handleda elever som jobbade självständigt. Lärarens relation gentemot eleverna förändrades 
också på olika moment som lektionerna bestod av. Läraren såg mer bestämd och auktoritärt ut 
framför katedern och vänlig och snäll när hon pratade med enskilda elever eller elevgrupper. 
Således är lärarens ledarstil situationsanpassad, eftersom den förändras beroende på 
orientering av uppgift som eleverna uträttar samt kunskapsnivå eleverna befinner sig. Utifrån 
tolkningen av empirin anser vi att lärare 3 har en situationsanpassad ledarstil som Svensson 
(1998) anser används av framgångsrika lärare.  

 
5.1.4 Lärare 4 
Lärare 4 ansåg sig balansera mellan lärarstyrd och elevorienterad undervisning. Hon vill även 
utveckla sin demokratiska sida av ledarskapet. Forskningsstudier av Foels m.fl. (2000) har 
redovisat att trivselfaktorn ökar med en demokratisk ledare som undervisar.  



 33

Utifrån observationerna och intervjun med lärare 4 kan vi konstatera att flertalet av 
ledarskapsegenskaperna påminner om den demokratiska ledare och ledarstil som Dreikus 
(Äkta och falska mål), enligt Stensmo (2000) har utvecklat. Lärarens strategi för utåtagerande 
elever som uppvisar oförmåga och stör undervisningen för att åstadkomma gemenskap, är att 
uppsöka eleverna samt skapa en stark relation med dem. Genom sin kontakt med elever, som 
har falska mål, förmedlar hon kunskap av hur betydelsefull skolan är för deras personliga 
utveckling. Hon agerar likaså för att öka elevernas självförtroende. Wikberg (1998) skriver att 
en demokratisk ledare arbetar med vägledning därigenom att individerna erhåller medvetenhet 
om sina förmågor. Dessa elever uppmuntrar lärare 4 också vilket även är en egenskap som 
Stensmo (2000) skriver att Dreikus förespråkar. Lärare 4 sa att hon inte går i en maktkamp 
med eleverna, vilket också observerades. Oftast gick läraren till elever som var utåtagerande 
eller hade ett olämpligt beteende i klassrummet. Hon förklarade för dem varför det inte var 
acceptabelt att bete sig olämpligt. 

Att visa sitt engagemang och entusiasmera eleverna genom att berätta om självupplevda 
saker som hade med ämnet att göra är också en av de sakerna som Glasser (1996) anser att en 
lärare ska göra. En lärare ska likaledes vara en handledare anser Glasser, vilket även lärare 4 
var när eleverna jobbade självständigt på både lektionerna. Hon kunde även hjälpa fler än en 
elev samtidigt under lektion 2. Enligt Stensmo (2000) refererat till Kounin (Disciplin och 
gruppledarskap) är detta en ledare som har bra ledaregenskaper.  

Lärare 4 tyckte att hon inte känner sig säker hos vissa elevgrupper. Hennes ledarstil 
påverkas och ändras av relationen med elevgruppen. Vi kunde även observera att den 
ändrades beroende på det arbetssätt som hon eller eleverna använde sig av under lektionerna.  

Lärare 4 tyckte att elevgrupperna är blandade idag och består av elever som ligger på 
olika kunskapsnivåer. Därigenom arbetar hon inte alltid på samma sätt med alla elever utan 
anpassar sig till eleverna.  Stensmo (2000) menar att situationsanpassat ledarskap är beroende 
på vilka egenskaper eleverna och gruppen har som helhet eftersom eleverna är individuella 
människor och lär sig på olika sätt. Läraren hade t ex genomgång i den första delen av 
lektionen, för att sedan handleda eleverna under senare delen av båda lektionerna. Många 
elever som hade koncentrationssvårigheter, vilket det fanns fler av på lektion 2, handleddes 
mer än de övriga eleverna. 
 
5.2 En framgångsrik lärare 
Både lärare 2 och 3 menade att en bra lärare ska vara flexibel. Maltén (2000) anser att hög 
flexibilitet krävs för en situationsanpassad ledarstil. Enligt Svensson (1998) är flexibilitet en 
av de egenskaper som framgångsrika lärare har och påpekar även att en lärare ska ha 
möjlighet att tillämpa den ledarstil som passar för den specifika gruppen. Kernell (2002) 
tycker att lärarskicklighet är att ha förmågan att kunna balansera mellan ordning och 
kreativitet och mellan frihet och disciplin, vilket innebär hög flexibilitet.  

En bra egenskap enligt lärare 1 var ämneskunskaper. Även Svensson (1998) respektive 
Nyberg (2002) anser detta och båda menar att en framgångsrik ledare ska ha förmågan att 
organisera arbetet i klassrummet. Det är något som även lärare 3 och 4 ansåg att en bra lärare 
ska kunna göra. Tre av fyra lärare poängterade dessutom under intervjuerna att en bra lärare 
ska kunna lyssna på eleverna vilket Glasser (1996) anser att en lärare ska göra.  

Lärare 4 anser att det är viktigt att man som lärare är medveten om vad man gör och 
reflekterar över varför man väljer att göra på det sättet och om det är bra för gruppen. Detta 
kan kopplas till det Landin och Hellström (2001) skriver att det är viktig att en lärare är 
medveten om hur den egna ledarstilen påverkar omgivningen. 

Hersey (1984) betonar att den lärare som lyckas bäst har låg grad av uppgiftsbeteende 
och hög grad av relationsbeteende. Lärare 2 och 4 ansåg att det är betydelsefullt att skapa nära 
relationer med sina elever, speciellt med dem som kräver uppmärksamhet.  
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Lärare 2 ansåg också att det är viktigt att vara medveten om sina misstag mot eleverna 
och kunna be om ursäkt. Detta kan kopplas till det som Winnerberg och Norberg (2004) anser 
om en framgångsrik lärare. Författarna menar att en lärare ska ha medvetenhet om sin 
förmåga att ta ansvar för sitt beteende.   

Svensson (1998) och Stensmo (1997) anser att en lärare bör kunna organisera 
undervisningen. Lärare 3 och 4 tyckte också att en bra lärare ska kunna vara strukturerad.  
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Observationerna gick enligt förväntan och eftersom vi var två som observerade under alla 
lektioner ökade undersökningens validitet. Elever och lärare är, enligt de observerade lärarna, 
vana med att studenter från högskolan kommer och observerar deras lektioner. Vi tror dock 
att det alltid kan ha en påverkan när främmande människor är närvarnade i ett klassrum, både 
på eleverna och på den undervisande läraren.  

Bandspelaren som spelade in konversationen mellan läraren och eleverna hade en 
inverkan på den naturliga miljön eftersom många elever, oftast i början av lektionen, frågade 
läraren om den. Det tog en stund tills eleverna slutade fråga, med hänvisning till 
bandspelaren, på vissa lektioner. En lärare (lärare 3) kommenterade bandspelaren genom att 
säga att ”det är bäst att ni (eleverna) beter er bra nu eftersom allt ni säger spelas in”. Det här 
kan ha påverkat elevernas beteende och i sin tur lärarens ledarstil.  

Vid intervjutillfällena uppkom inga störande moment som anses ha kunnat störa 
informanterna. Intervjuerna, utom med lärare 2, ägde rum på eftermiddagen. Detta kan ha 
gjort att lärarna var trötta och har därigenom påverkat validiteten. Även vi som intervjuade 
kan ha påverkats av detta. Vi missade t ex att lärare 4 borde ha fått en följdfråga om regler. 
Det är därför ett område som är svårt att säga något om i resultatet. De andra lärarnas svar kan 
vi däremot analysera.  

En annan företeelse som kan ha påverkat resultatet från intervjuerna är att vi skickade de 
renskrivna observationerna till lärarna innan vi gjorde intervjuerna. Detta gjorde att lärarna 
var mer förberedda inför intervjuerna. Som följd till detta kan dock lärarnas svar under 
intervjuerna ha påverkats. Däremot sa lärare 4 att hon i intervjun ibland svarade på frågorna 
som hon själv ville att hon skulle vara som lärare. Det är också något som kan ha influerat 
undersökningens validitet. 

Genom att skicka de renskriva observationerna och intervjuerna till lärarna ökas också 
validiteten. Lärarna fick komma med kommentarer om de ansåg att något som vi skrivit inte 
stämde överens med verkligheten eller om vi missförstått något.  

Observationerna gjordes innan intervjuerna för att när vi observerade, inte skulle ha 
några förutfattade meningar om lärarnas olika ledarstilar. Däremot har en av oss sen tidigare 
observerat en av lärarna. Vid den observationen reflekterade den av oss inte så mycket över 
lärarens ledarstil. Därigenom har detta inte påverkat resultatet nämnvärt. Dessutom har en av 
oss forskare haft lärare 4 när hon själv gick på högstadiet. Det var dock 14 år sedan och vilken 
ledarstil lärare 4 har, har forskaren inte reflekterat över förrän efter den här studien.  

Vi tror inte att själva interaktionen mellan intervjuare och informanter har påverkat 
resultatet. Det var ett öppet klimat som rådde vid intervjun och stämningen var trevlig. Det 
kändes inte heller som att informanterna var stressade för att de skulle ha lektion eller ville gå 
hem för dagen.   

När det gäller det etiska ställningstagandet borde vi ha gått ut med information till 
föräldrarna om att vi skulle göra en studie av lärarens arbete i klassrummet, där även eleverna 
deltar. De elever som är med i arbetet är under 18 år och därför krävs det kanske tillstånd från 
föräldrarna även om vår fokus var mer på lärarna.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Resultaten tyder på att ingen av de undersökta lärarna har någon renodlad ledarstil. Lärarna 
har tagit de delar från olika ledarstilar som de anser passa dem bäst, allt från den auktoritära 
ledarstilen till den mest demokratiska ledarstilen. Vissa av lärarna har dock visat sig ha lite 
fler auktoritära eller lite fler demokratiska drag. Ledarstilen har även visat sig, både genom 
observationer och genom intervjuer, bero på elevgrupp. Överlag är det svårt att bara via två 
observationer av varje lärare konstatera vilken ledarstil de har. 
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Den litteratur som vi har använt oss av i denna studie gör väldigt hårdragna indelningar 
vad det avser olika ledarstilarna. Vi tycker inte att det fungerar på det här sättet i verkligheten. 
Det finns nog inte någon lärare som är helt demokratisk, helt låt-gå eller helt auktoritär i sitt 
sätt att leda. Det här har även resultaten visat på och det anser också Nilsson & Waldemarson 
(2005). 

Den situationsanpassade ledarstilen som lärarna har är beroende på elevgrupp 
(ålder/mognad och beteende), uppgift som eleverna arbetar med och hur väl läraren själv 
anser sig känna elevgruppen. Tre av fyra informanter har även visat sig ha en 
situationsanpassad ledarstil. Den fjärde läraren, dvs. lärare 2, ansåg sig själv ha en 
situationsanpassad ledarstil, men det var inget som vi kunde observera. Om det hade varit 
möjligt att göra ytterligare observationer på honom hade det kanske framkommit att även 
hans ledarstil är situationsanpassad. Att majoriteten av lärarna skulle ha en situationsanpassad 
ledarstil var något som vi hade förväntat oss. 

Resultaten som vi kommit fram till tyder på att det som litteraturen anser om en bra 
ledarstil även stämmer i verkligheten. Det är en situationsanpassad ledarstil som tycks 
lämpligast. Därför är det betydelsefullt att veta vilken ledarstil som passar i olika situationer. 
Viktiga frågor som en lärare kan ställa sig kan vara: ”Hur ska jag vara som ledare i den här 
klassen?” och ”Vad vill jag med min ledarstil i den här elevgruppen?”. Det är angeläget att 
hela tiden reflektera över vad läraren vill uppnå med sitt ledarskap inför klassen. Är klassen 
bråkig och omogen måste läraren kanske vara mer auktoritär och kontrollerande och tar 
eleverna på sig mer ansvar fungerar det alldeles utmärkt att vara en demokratisk ledare. Det 
här är säkerligen något som en lärare som har arbetat i några år lärt sig och därför vet vilka 
ledarstilar som fungerar och inte fungerar i olika typer av klasser. Genom att testa olika saker 
med sina elever lär sig läraren också av sina misstag vad som fungerar. Vi tror därför att en 
nyexaminerad lärare inte ska vara rädd för att göra bort sig, utan pröva på olika metoder med 
sina elever för att hitta de optimala förhållandena som passar bäst för båda parter i olika 
situationer. Förmågan, att anpassa sitt sätt att leda till situationen och elevgruppen, är något 
som erhålls genom erfarenhet och många års interaktion med olika elevgrupper. Det är inte 
något, som vi tror, kan läras ut på lärarutbildningen. Det var detta som saknades när vi tittar 
tillbaka på våra första VFU-perioder när vi inte kunde leda de olika grupperna efter den 
ledarstil som de behövde.  

En annan fråga som vi ställer oss är vad som händer om en lärare som träffar en ny klass 
inte sätter gränser i klassen direkt utan är mer åt kompishållet i början. Elever som är stökiga i 
en klass och inte blir tillsagda kan då ta över klassen totalt om läraren inte sätter tydliga 
gränser. Det här är något som vi själva redan erfarit på vår VFU. Det kan därför vara bra som 
lärare 3 anser att vara lite mer auktoritär i början när läraren träffar sina nya elever och sedan, 
allteftersom lärare och elever lär känna varandra bättre och läraren vet hur eleverna fungerar, 
bli mer kompisaktig med eleverna. 

Låt-gå ledarskap är inget som vi har upptäckt under våra observationer och intervjuer. En 
lärare som har denna typ av ledarskap fungerar inte bra i skolan. Denna lärare trivs nog inte 
speciellt bra med uppdraget som lärare och därför finns det inte så många lärare som utövar 
ett låt-gå ledarskap.  

Den lärarutbildning som finns idag ger inte oss lärarstudenter tillräckliga kunskaper i 
ledarskap, vilket vi anser är kärnan i läraryrket. En nyexaminerad lärare utan 
ledarskapskompetens kommer att behöva mycket tid och ansträngning för att utveckla sitt 
ledarskap utöver alla andra ansvarsområden som ingår i läraryrket. Det är också betydelsefullt 
att studenterna blir medvetna om de olika ledarstilar som finns, dess påverkan på lärandet och 
de psykosociala processerna i klassrummet.  

På lärarutbildningen borde studenterna också mycket tidigt utrustas med kunskaper om 
ledarskap. Detta för att studenterna ska få möjlighet att reflektera över sitt ledarskap. De 



 37

borde också få tillfällen att prova själva på att undervisa, inte bara under VFU-perioderna, 
utan också genom rollspel på högskolan. Rollspelet kan användas för att underlätta för de 
studenter som aldrig undervisat andra tidigare och inte vet hur man gör. Det kan också vara 
ett sätt att pröva på hur det är att leda en klass utifrån olika ledarstilar och ett tillfälle där 
studenterna kan diskutera vilken ledarstil som är lämplig för en själv. På detta sätt erhålls 
praktiska redskap innan studenterna gör sin första VFU.  

När lärare och lärarstudenter läser den här studien får de möjlighet att se vad det innebär 
att vara auktoritär, demokratisk, låt-gå eller situationsanpassad i sitt ledarskap. Genom att 
reflektera över sitt nuvarande ledarskap, jämfört med de redovisade stilarna, kan de få insikt i 
hur de är som ledare. De egenskaper som en framgångsrik lärare ska ha i klassrummet 
synliggörs också i denna studie, vilket kan vara betydelsefullt för den som vill lyckas i sitt 
yrke som lärare.  

Vi tycker att det har varit mycket lärorikt att arbeta med ledarstilar. Numera reflekterar vi 
omedvetet över olika ledarstilar. Det är ett mycket intressant ämne och ledarskapet är något 
som ständigt kan utvecklas och förbättras. 

 
6.3 Slutsatser 
Det som alla informanter och även litteraturen påvisar är att en situationsanpassad ledarstil är 
det som fungerar bäst i klassrummet där läraren anpassar stil efter situation. Under 
observationerna synliggjordes det också att tre av fyra lärare använder en situationsanpassad 
ledarstil. Det vi även kunde konstatera var att ledarstilen är beroende på uppgift och hur väl 
läraren själv anser sig känna elevgruppen. Lärarna kan sägas använda delar från olika 
ledarstilar som de tycker passar dem och får på så vis ingen renodlad ledarstil utan en 
blandning av auktoritära och demokratiska sidor. Egenskaper som lärarna ansåg att en bra 
lärare ska ha och kunde kopplas till litteraturen om framgångsrika lärare var främst 
ämneskunskaper, att kunna organisera arbetet i klassrummet, att kunna lyssna på eleverna och 
att vara flexibel. 

Hade vi haft möjlighet att göra om denna studie skulle vi kanske inte ha valt en skola som 
var en av våra partnerskolor, eftersom detta kan ha en stor inverkan på resultatet. Dessutom 
hade vi lagt ner mer tid vid sökandet av relevant litteratur och ny och aktuell forskning istället 
för att använda oss av sekundärkällor som inte är vetenskapligt enligt vår mening.  
 
6.4 Nya forskningsfrågor 
Något som skulle vara intressant vore att följa lärarna under flera lektioner, kanske observera 
dem under flera veckor, för att få en djupare och tydligare bild av deras ledarstilar. Även 
eleverna som lärarna har under de olika lektionerna skulle intervjuas om vad de anser att de 
olika lärarna har för ledarstilar. Eleverna på högstadiet träffar varje dag ett stort antal olika 
lärare och därför, anser vi, borde de ha en tydlig uppfattning om hur olika lärare är som ledare 
i klassrummet.   
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 

• Hur länge har du jobbat som lärare? 
• Har du fått utbildning i ledarskap? 
• Vad vet du om ledarstilar? 
• Vad tycker du kännetecknar din ledarstil? 
• Vad påverkar eller har påverkat din ledarstil? Har den förändrats genom åren? 
• Ändrar du din ledarstil beroende på vilken elevgrupp som du undervisar för? 

Följdfråga: På vilket sätt ändrar du din ledarstil då?  
• Vilket destruktivt beteende har varit/är det vanligaste bland dina elever och hur har du 

hanterat det?  
• Hur använder du dig av regler i klassrummet? 
• Använder du dig av någon strategi för att lösa problem i klassrummet? 
• Vilka egenskaper ska en bra lärare besitta? 
• Hur individualiserar du din undervisning? 
• På vilket sätt ser du till att få elevinflytande i din undervisning? 
• Ser du motivation som något inre eller något yttre? 
• Vad är de viktigaste uppgifterna du har som lärare i ett klassrum? 

 



 

 
 
Bilaga 2 
 
Observationsschema     
 
Datum: 
Lärare: 
Lektionsnr: 
Årskurs: 
Antal elever: 
 
 
Lektion 

• Inledning och avslutning av lektion 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
• Regler 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
• Klassrumsklimat  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
• Effektiv arbetstid 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
Läraren 

• Röstläge 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
• Kroppsspråk 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
• Auktoritärt styre eller elevmedverkan 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
• Metod för konfliktlösning 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
• Antal tillsägelser 



 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
… 

 
Eleverna 

• Reaktion på tillsägelser 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
• Språk 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
• Kroppsspråk 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
• Gruppbeteende 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
• Sen ankomst/ inget material 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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