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Syftet med denna uppsats har varit att belysa de erfarenheter lärare har av sitt ledarskap i 
klassrummet. Den metod jag använt mig av har varit semistrukturerad intervju. I uppsatsen 
intervjuades sex stycken lärare på gymnasial nivå. De intervjuades angående om deras 
upplevelser av sitt ledarskap i klassrummet förändrats över tid genom införandet av Lpf 94, 
med ett ökat elevinflytande och elevdemokrati som följd. Resultatet i denna uppsats visar att 
alla respondenter mer eller mindre upplevt en förändring över tid vad gäller deras ledarskap i 
klassrummet. Några av respondenterna upplevde positiva förändringar andra upplevde 
negativa förändringar av sitt ledarskap och resterande respondenter upplevde väldigt små 
förändringar. Slutsatserna av resultatet var att det fanns många olika faktorer som spelade in 
när det gällde hur respondenterna upplevde de förändringar som skett över tid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Ledarskap i klassrummet, Lpf 94, elevdemokrati, elevinflytande, elevsamverkan, 
upplevelser, förändring. 
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1. Inledning 
Under min utbildning har jag ett flertal gånger i skilda ämnen kommit i kontakt med ord som 
demokrati, makt, auktoritet och ledarskap. Varje ord har haft en viss betydelse och en viss 
inriktning beroende på i vilket ämne man har kommit i kontakt med dessa ord. Under min 
utbildning har jag också under olika VFU-perioder kommit i kontakt med den verklighet som 
har varit rådande på just min partnerskola. Jag har observerat att ledarskapet i klassrummet på 
min partnerskola har sett väldigt olika ut beroende på vilken pedagog och vilken klass som 
har haft undervisning. Ledarskapet har varierat från att i vissa fall ha varit av en mer eller 
mindre auktoritär karaktär, där den berörda läraren tog de flesta initiativen och väldigt sällan 
rådgjorde med eleverna om vad som skulle göras. Eleverna ifrågasatte också väldigt sällan det 
som skulle göras och jag fick ett intryck av att eleverna hade en väldigt stor respekt för denna 
lärare. Det mest vanliga ledarskapet jag kommit i kontakt med under mina vistelser på 
partnerskolan är ett slags demokratiskt ledarskap, där eleverna fått vara med att bestämma och 
fått ta ett större ansvar för sina studier och där lärarnas arbete mer eller mindre gått ut på att 
stödja och hjälpa eleverna med goda råd. Jag har upplevt att lärarna har haft en mer 
tillbakadragen position än den auktoritära ledarstilen. De har arbetat mer i bakgrunden med att 
få eleverna motiverade och engagerade inför de uppgifter som de ska slutföra. Jag 
observerade också något enstaka fall av uppgivenhet. Där läraren inte brydde sig om att 
undervisa och lät gruppen få sköta sig mer eller mindre själv. Läraren gav endast råd eller stöd 
till de elever som uttryckligen krävde att få hjälp. 
 
Vidare har det debatterats mycket om den svenska skolan i media och många olika debattörer 
påvisar en dyster bild där resultaten och kunskaperna är alldeles för dåliga och att det i vissa 
fall råder kaos inom det svenska skolsystemet. Våldsyttringar elever emellan samt våld mellan 
elever och lärare är ofta förekommande nyheter i dagspressen. Jag har vid många olika 
tillfällen samtalat, diskuterat och argumenterat med en rad olika lärare på min partnerskola 
och under dessa samtal har jag fått klart för mig att vissa lärare tycker att standarden är bra 
medan andra lärare tycker att standarden är dålig vad gäller deras elevers kunskap och 
förståelse. Under min utbildning har jag varit i kontakt med ett stort antal elever och med 
många olika klasser samt en rad olika lärare på gymnasial nivå. Jag har i vissa fall blivit 
fascinerad över hur stort inflytande eleverna har haft över sin utbildning. Jag anser att på min 
partnerskola, ett gymnasium i en mellanstor stad i Mälardalsregionen, så har det funnits en 
stor portion av elevdemokrati och en del lärare har lagt stor vikt på vad eleverna vill med sin 
utbildning. Under konversationer med olika lärare som arbetat i många år har jag ibland 
upplevt att vissa lärare tycker att det var bättre förr. De kan säga att förr hade man som lärare 
på gymnasial nivå högre status och mer auktoritet hos sina elever och i samhället. Det har 
blivit så mycket tramsande med eleverna idag de har inga ”riktiga kunskaper”. Andra lärare 
jag konverserat med prisar den nya utbildningen och menar att eleverna idag har en stor 
utvecklad förståelse och att de har en förmåga att snabbt anpassa sig till nya situationer. 
  
Dessa samtal som jag haft med olika lärare som arbetat i många år samt de observationer jag 
gjort under mina vistelser på partnerskolan samt de förkunskaper som jag har om ledarskap, 
demokrati och inflytande, har väckt ett starkt intresse hos mig att studera hur lärare som 
arbetat i många år upplever sitt ledarskap i klassrummet. Om de upplever att det skett någon 
förändring över tid i deras upplevelser av sitt ledarskap i klassrummet genom att 
elevinflytandet och elevdemokratin har fått en allt större plats i den svenska skolan och då 
framförallt på gymnasial nivå där en del av eleverna också är myndiga och därför räknas som 
vuxna individer.  
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Mina tidigare erfarenheter av ledarskap, inflytande och demokrati har jag anammat från 
tidigare studier. Jag har läst statsvetenskap 40 poäng och sociologi 40 poäng båda dessa 
ämnen behandlar dessa tre faktorer. Inom Statsvetenskapen behandlar man inflytande, 
ledarskap och demokrati med utgångspunkt från den politiska världen. När det gäller 
sociologin har den utgångspunkten vad gäller dessa tre faktorer mer ifrån interaktionen i stort 
vad gäller enskilda individer (mikroperspektiv) eller ifrån stora grupper, föreningar, länders 
interaktion med varandra (makroperspektiv). Interaktionen som studeras inom sociologin kan 
vara av kulturell, religiös art eller etc. Vidare har jag också själv varit medlem i olika 
föreningar, jag har varit invald som ledamot i olika föreningars styrelser. Likaså har jag varit 
förtroendevald representant för min lokala förening när vi på riksnivå har haft kongress. På 
detta sätt har jag kommit i direkt kontakt med ledarskap, inflytande och demokratiprocesser 
inom det svenska föreningslivet. Detta har gett mig värdefulla erfarenheter men också 
påverkat min syn på demokrati, ledarskap och inflytande. 
 
Jag tycker att det är viktigt att se på hur lärare upplever sitt ledarskap i klassrummet. Detta på 
grund av att lärares upplevelser av sitt ledarskap kan påverka deras synsätt på sig själva som 
individer. Det är också viktigt att se på hur lärare upplever de förändringar som sker när det 
gäller skola och utbildning. Likaså påverkas många elever av lärarnas sätt att vara ledare i 
klassrummet vilket också indirekt kommer att påverka det framtida samhället. En lärare som 
inte trivs med sin arbetssituation och som mår psykiskt dåligt av det arbete som denne utför är 
oftast ingen bra lärare. En lärare som stortrivs med sin arbetssituation och känner sig tillfreds 
med det arbete som denne utför borde också i större utsträckning vara en bra pedagog för sina 
elever. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa de erfarenheter lärare har av sitt ledarskap i 
klassrummet.  

1.2 Forskningsfrågor 
Har gymnasielärare upplevt att deras ledarskap i klassrummet har förändrats över tid genom 
införandet av Lpf 94?  
I så fall på vilket sätt? 
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2. Litteraturgenomgång 
Litteraturen i denna uppsats kommer att användas som bakgrund för undersökningen och 
litteraturen är av största vikt för att skapa en förståelse av undersökningen som helhet. Denna 
del kommer att utreda olika begrepp och påvisa hur tidigare forskning kan kopplas till denna 
studie. Det är av yttersta vikt för uppsatsen att man utreder en rad olika begrepp som kommer 
att återfinnas i uppsatsen. Detta för att det ska bli tydligt för läsaren om vilka olika 
definitioner som finns samt vilka definitioner som kommer att användas i denna uppsats.  

2.1 Elevsamverkan 
Före 1994 åtlydde gymnasieskolan att följa skolöverstyrelsen och Lgy 70 med 
kompletteringar vilket kom att vara den rådande läroplanen fram till att Lpf 94 antog som den 
nya läroplanen för gymnasieskolan. I Lgy 70 (Skolöverstyrelsen, 1989) med kompletteringar 
går det inte att finna begrepp som elevinflytande eller elevdemokrati. Däremot återfinns 
begreppet elevsamverkan. Enligt Lgy 70  
 

Bör eleverna betraktas som personalens medarbetare i skolans verksamhet med möjlighet 
och rätt att påverka både undervisningsfrågor och spörsmål som gäller skollivet i övrigt. 
(Skolöverstyrelsen, 1989, s. 30).   

 
Eleverna hade både rätt och möjlighet att påverka sin situation i skolan före Lpf 94. Det då 
rådande sättet som man kunde påverka sin situation i skolan var genom förtroendevalda 
klassrepresentanter till bland annat elevråd och skolråd. Det fanns inga större möjligheter att 
som enskild elev påverka din skolsituation på annat sätt än att vara delaktig i valet av 
klassrepresentanter. De valda representanterna fick sedan framföra sina åsikter till 
samarbetsnämnden där lärare och viss övrig skolpersonal kunde besluta i speciella ärenden 
med hänsyn till elevernas framförda åsikter. Vidare rekommenderades samarbetsnämnden att 
i god tid delge eleverna underlagsmaterialet för nämndens sammanträden så att eleverna 
skulle få en möjlighet att bidra med sin syn på underlagsmaterialet. I Lgy 70 står det också att 
skolledningens och lärarnas ambitioner bör vara att ge eleverna information om sådant som 
berör dem så att deras intresse för skolans verksamhet stimuleras och att de finner det 
meningsfullt att komma med olika synpunkter på deras berörda situation. Vidare bör 
representanter för eleverna få tillfälle att deltaga i de överläggningar som rör ordningsregler. 
Likaså bör de få deltaga i planerandet av undervisningen och då allmänna pedagogiska frågor 
diskuteras. 
 
Denna typ av elevsamverkan som fanns under Lgy 70 kännetecknades av att eleverna fick 
välja representanter som sedan skulle företräda dem i olika frågor som rörde deras 
skolsituation. Denna form för att kunna påverka beskrivs i Demokratirådets rapport 1998 
Demokrati och Medborgarskap av Petersson, Hermansson, Micheletti, Teorell och Westholm 
(1998) som representativ demokrati. Med andra ord återfanns både elevinflytande och 
elevdemokrati före Lpf 94 i Lgy 70 med kompletteringar, även om de inte uttrycktes direkt i 
ord. Den form av elevinflytande och elevdemokrati som rådde före Lpf 94 var en indirekt 
form eller formell form av inflytande och demokrati där eleverna valde sina företrädare. 

2.2 Elevinflytande 
Det finns två former av elevinflytande, det informella och det formella inflytandet, enligt 
Skolverket (1998). Utövande av det formella inflytandet sker via representanter vid 
exempelvis elevråd och skolkonferenser. Det enskilda inflytandet är det informella inflytandet 
och detta är inflytandet till exempel över det egna arbetet och lärandet i 
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undervisningssituationen. Det är det informella elevinflytandet som fått en starkare position 
genom införandet av Lpf 94. Den lagstadgade rätt till elevinflytande som finns i den svenska 
gymnasieskolan råder på följande sätt enligt Lpf 94. 
  

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 
alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras 
inflytande på såväl innehåll som former skall vara vikt iga principer i utbildningen. Enligt 
skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer. 
(Lärarboken, s.13.). 

 
Enligt Tham (1998) i Jag vill ha inflytande över allt kan man tydligt utläsa att det är varje 
skolas rektors ansvar att se till att skolorna utvecklar sitt elevinflytande. Detta gör att olika 
skolor har olika mycket elevinflytande beroende på vilken rektor skolan har. Elevernas 
inflytande är i stort väldigt beroende på hur väl rektor och lärare känner till regelverket och 
vilken deras grundläggande insikt är om de demokratiska värderingarna. Detta eftersom att 
reglerna om elevers rätt till inflytande är konstruerade så att det är skolans företrädare som har 
tolkningsföreträde. Detta gör att eleverna i hög grad blir beroende av de vuxnas goda vilja. 
Hela det svenska samhället vilket inkluderar gymnasieskolan ska också följa FN:s 
barnkonvention paragraf 12 om barn och ungas rätt till inflytande i skolan. Denna paragraf 
innebär att Sverige skall tillförsäkra det barn som är i stånd till egna åsikter rätten att fritt 
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikters betydelse ska bedömas efter 
barnets ålder och mognad. För att man ska kunna uppfylla detta mål krävs det att barnet 
särskilt bereds möjligheten att höras antingen direkt eller genom företrädare eller annat 
lämpligt organ. Detta ska göras på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 
procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 
 
Vad har eleverna för inflytande? Denna fråga går det inte generellt att svara på eftersom 
elevinflytandet är beroende av en rad olika faktorer. Några av faktorerna kan man finna i 
Skolverket (1998). Social och kulturell bakgrund samt kön är olika faktorer som påverkar hur  
eleverna upplever sitt inflytande i skolan. Skolverkets attitydundersökning 1997 visade att 
cirka 60 % av eleverna ansåg att de hade stort inflytande över vilka arbetssätt som skulle 
användas i undervisningen. Mer än 50 % av eleverna tyckte att de endast i liten utsträckning 
kunde påverka sin situation i skolan. Denna undersökning visade också att många elever 
kände sig maktlösa och utlämnade vad gällde inflytande över sitt eget lärande och 
skolsituationen i stort. 
 
Begreppet elevinflytande är ett komplext begrepp med flera innebörder i dagens skola. 
Nordqvist (2005) skriver att begreppet fått en allt starkare position över tid, detta har inneburit 
att den enskilda eleven fått ett större inflytande över sin egen skolsituation och sin egen 
utbildning genom att det deltagande, informella inflytandet fått en större plats i skolans värld. 
 
I Forsberg (2000) står det att under 1970- och 80-talet var elevers inflytande av mer kollektiv 
art och inflytandet tog sig i uttryck genom olika formella representativa organ och eleverna 
hade också bara inflytande i mer övergripande frågor som rörde skolan. Under 1990-talet kom 
eleverna att erhålla ett större enskilt inflytande och de kunde också i större utsträckning 
påverka i mindre formaliserade sammanhang i skolvardagen. Författaren beskriver att 
elevinflytandet kan ha många ansikten men att utgångspunkten för hur man ska förstå och 
tolka elevinflytande återfinns i de statliga dokument som skrivits i frågan. Vidare skriver 
författaren att elevinflytande handlar om att vara delaktig i en mer eller mindre formaliserad 
beslutsprocess. När det gäller att beskriva vad elevinflytande är menar Forsberg att det även 
bör finnas fokus på elevers möjligheter till val och deras utrymme för delaktighet i planering, 
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genomförande och utvärdering. Författaren tycker också att mycket av det elevinflytande som 
återfinns i dagens skolor har en fokusering på undervisningsprocesserna. Författaren anser att 
eleverna får vara med och bestämma i frågor som rör planering, arbetssätt och examination. 
 
Enligt Forsberg (2000) har begreppet elevinflytande fått en starkare position över tid. Likaså 
beskriver hon att det skett ett ökat elevinflytandet över tid när det gäller inflytande över 
undervisningens innehåll, undervisningens arbetsformer, att individanpassa undervisningen, 
att eleverna kan arbeta i sin egen takt och att tillvarata elevernas intressen. 
 
Forsberg (2000) beskriver att det inte kan finnas inflytande eller makt utan ett socialt samspel. 
Makt/inflytande innehas inte av vare sig lärare eller elever, utan kommer till uttryck i mötet 
mellan dem i förhållande till andra fenomen i skolan som t.ex. undervisningens innehåll, 
arbetssätt och motiveringarna för dessa. 

2.3 Elevdemokrati 
Demokratin har enligt Demokratirådets rapport 1998 Demokrati och Medborgarskap 
Petersson m fl  (1998) tagit sig uttryck i huvudsak på två olika sätt. Dels genom den direkta 
demokratin där varje medborgare hade inflytande och skulle beredas tillfälle att få vara 
delaktig inom samhällslivets alla områden. Den deltagande demokratiformen påvisar att 
demokratin bör vara direkt genom exempelvis folkomröstningar. Detta därför att människor 
genom deltagandet fostras till en politisk medvetenhet. Denna form av demokrati kallas ibland 
för den klassiska demokratin på grund av att den tillämpades i det Atenska samhället. Den 
andra formen av demokrati är den representativa vilken är den vanligaste formen av 
demokrati i det moderna samhället. Denna demokrati bygger på att flera eliter eller partier 
konkurrerar i fria val. Den enskilde individens makt ligger i valet av representanter som sedan 
kan bilda regering. Det har även under 1990-talet vuxit fram en tredje demokratiteori, den 
deliberativa demokratin, som bygger på att man endast genom det politiska samtalet kan 
komma fram till ett fullvärdigt demokratiskt beslut. Denna form av demokrati kräver att 
beslut endast kan fattas efter att alternativen har diskuteras och konfronteras i en fri och öppen 
dialog. Kritik har framförts mot de tre demokratiformerna. Den direkta demokratin 
underskattar behovet av ett politiskt ledarskap och institutionaliserade former för 
ansvarsutkrävande. Den representativa demokratin tar ofta inte tillräcklig hänsyn till folkets 
krav på att få vara engagerade och ansvarstagande medborgare. Den deliberativa demokratin 
har sin svaghet vad gäller demokratins krav på handlingskraft och metoder för beslutande och 
genomförande av effektiva politiska beslut. 
 
Enligt Petersson m fl. (1998) måste vissa kriterier uppfyllas i en fungerande demokrati. 
Medborgarna måste ha förutsättningar till ett effektivt deltagande i beslutsprocessen. 
Jämlikhetskravet måste råda vid beslut. Likaså skall alla medborgare ha lika rätt att delta i de 
beslut som rör den gemensamma framtiden. Medborgarna och deras valda representanter 
måste också ha möjlighet att bestämma vilka angelägenheter som skall göras till föremål för 
politiska beslut. Medborgarna skall ha möjlighet att bilda sig en självständig uppfattning i 
dessa frågor. Inga medborgare eller grupper av medborgare får uteslutas eller diskrimineras. 
 
Elevdemokrati är ett begrepp som innefattar en rad olika betydelser beroende på situation och 
perspektiv. I Lpf 94 under rubriken grundläggande värden står det att skolan ska vila på de 
demokratiska värderingarna och grunderna som vårt samhällsliv bygger på och att alla som 
verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respektera vår 
gemensamma miljö. I Lpf 94 står det att undervisningen ska förmedla kunskaper om de 
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grundläggande demokratiska värdena likaså står det att arbetsformen skall bedrivas på ett 
demokratiskt sätt. 
 
Elevdemokrati kan också innebära det Dewey (2002) beskriver i Demokrati och utbildning, 
att elevers utbildning är ett måste för ett väl fungerande samhälle. Dewey menar att demokrati 
inte bara är en styrelseform utan att demokratin även utgör en gemensam form där 
gemensamma och olika intressen möts. Man måste kunna referera sina egna handlingar till 
andras handlingar. Man måste även granska andras handlingar för att få en mening och en 
vägledning för sina egna handlingar. Eleverna måste få inflytande över sin situation i skolan 
för att kunna utvecklas till goda samhällsmedborgare i framtiden. 
 
I denna uppsats betyder begreppet elevdemokrati att eleverna har rätt till inflytande över sin 
skolsituation. Detta kan ske genom en direkt form av demokrati där varje elev påverkar sin 
situation genom ett personligt deltagande. Det kan också ske genom att den enskilda eleven 
väljer ut elever som representerar dem i olika frågor. I vissa fall kan demokratin i ett klassrum 
vara deliberativ och man når fram till demokratiska beslut genom det goda samtalet. 
Införandet av Lpf 94 har gjort att begrepp som elevinflytande och elevdemokrati har fått en 
större plats i skolans värld.  

2.4 Ledarskapet i klassrummet 
Denna uppsats handlar om och i så fall på vilket sätt som 6 gymnasielärare upplever att deras 
ledarskap i klassrummet har påverkats över tid av elevinflytande och elevdemokrati. Därför 
behövs en begreppsförklaring av vad ledarskapet i klassrummet är. I Ledarskap i klassrummet 
skriver Stensmo (1997) att en lärare i dagens skola bör ha tre kompetenser. Ämneskompetens, 
didaktisk kompetens och ledarkompetens. Med ledarkompetens menar Stensmo att läraren ska 
kunna organisera och leda skolklassen som ett arbetande kollektiv. Likaså ska läraren kunna 
hantera frågor som disciplin, ordning och elevomsorg. Läraren ska ha kompetens att gruppera 
elever för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster. I ledarrollen ingår även att 
individualisera elevers arbete och lärande. Vidare skriver Stensmo att lärare har olika 
personligheter och olika bakgrund vilket gör att man som ledare i klassrummet kommer att 
arbeta på olika sätt. Det finns två dominerande ledarstilar i klassrummet enligt Stensmo. Den 
uppgiftsorienterade och den elevorienterade ledarstilen. Den uppgiftsorienterade stilen känns 
igen av att läraren bestämmer vad som ska göras och läraren själv uttolkar läro- och 
kursplaner. Läraren är den som besitter kunskapen och därför bör ha ledarskapet och vara 
ansvarig vad gäller att se till elevernas bästa. I denna form av ledarskap ser man i en högre 
grad klassen än den individuelle eleven. Inom den elevorienterade stilen får eleverna ett större 
ansvar att bestämma vad som ska göras och med hjälp av läraren tolkar eleverna läro- och 
kursplaner och fattar beslut efter sina egna behov och intressen. Läraren ser till den enskilda 
eleven mer än till hela klassen. Denna ledarstil bygger på att eleverna är nyfikna och aktiva av 
egen kraft och man arbetar efter individualiserad läroplan. Till skillnad mot den 
uppgiftsorienterade ledarstilen där man tror att eleverna behöver motiveras genom antingen 
morot eller piska samt att man arbetar efter en kollektiv läroplan.  
 
I boken Det pedagogiska ledarskapet skriver Maltén (2000) att det finns två vanligt 
förekommande ledarstilar vilket den ena är den auktoritära ledarstilen som bygger på att 
ledaren kan utöva makt genom tre olika auktoriteter. Den traditionella auktoriteten är baserad 
på sedvänjans makt, läraren erhåller här sin makt genom att vara just lärare det finns en 
inbyggd respekt för yrket och titeln lärare oavsett kompetens. Den karismatiska auktoriteten 
är den andra auktoriteten Maltén beskriver och den bygger på lärarens personliga utstrålning 
att läraren erhåller makt över sina elever genom en viss utstrålning eller karisma. Den tredje 
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auktoriteten som enligt Maltén ger ledaren sin makt är den legala auktoriteten. Denna form av 
makt utövas av t.ex. en statsminister, VD och förvaltningschef, den bygger på att man erhåller 
makt genom att man har special kompetens, eller att eleverna gör dig till ledare på grund av 
att de anser att läraren är bäst lämpad at vara ledare. Den andra ledarstilen är den 
demokratiska ledarstilen. Denna ledarstil innebär att läraren fattar sina beslut i samråd med 
sina elever och att man genom samråd kommer fram till de bästa lösningarna och besluten för 
gruppen och den enskilde individen. 

2.5 Upplevelser av ledarskapet 
I tidigare forskning har det har skrivits väldigt lite om hur lärare upplever sitt ledarskap i 
klassrummet. Den litteratur som ligger närmast denna uppsats vad gäller lärares upplevelser 
av sitt ledarskap i klassrummet, är litteratur som behandlar hur lärare upplever sin 
undervisnings- och arbetssituation. Det finns även mycket litteratur skrivet om elevinflytande 
och elevdemokrati, men denna litteratur har haft fokus på hur eleverna upplever sin situation i 
skolan och om eller på vilka sätt eleverna kan påverka sin situation i skolan. Det har också 
skrivits en del litteratur om hur ledarskapet i klassrummet ser ut. Dock handlar denna litteratur 
oftast om vilka olika ledarstilar som använts i undervisningen samt vilka olika pedagogiska 
grepp man kan använda sig av för att bli en bättre lärare. I boken Läraren i det postmoderna 
samhället skriver Hargreaves (1998) om lärares upplevelser av skuld i förhållande till deras 
undervisnings- och arbetssituation. Hargreaves beskrive r att deras upplevelser av skuld ofta 
kan vara väldigt betungande och djupt problematiska. Likaså leder upplevelserna av 
skuldkänslor ofta till personliga problem för den lärare som har dessa skuldkänslor. Enligt 
författaren finns det två olika typer av skuldkänslor som kan drabba läraren, den äkta eller den 
falska skuldkänslan. Skillnaderna mellan dessa skuldkänslor beskriver Hargreaves så här: 
 

Äkta skuldkänsla är den skyldighet man har att vara den man är. Falsk skuldkänsla är den 
skuld man känner för att man inte är det som andra människor anser att man borde vara, 
eller det som de tror att man är. (Hargreaves, 1998, s 156.) 
 

När det gäller olika lärares upplevelser av sitt yrke, beskriver Hargreaves (1998) efter en 
intervju med en lärare hur denne ser på sitt yrke. Läraren menar att han har ett yrke som man 
aldrig helt kan koppla av ifrån, utan yrket är något att man alltid bär med sig. Den intervjuade 
beskrev att han ofta fick dåligt samvete så fort han satte sig ner. Detta på grund av att han då 
kunde reflektera över hur han agerat i klassrummet. Vad kunde ha gjorts annorlunda borde jag 
ha gjort si eller så var tankar som gav denna lärare upplevelser av skuldkänslor. 
 
Vidare påvisar Hargreaves (1998) efter en intervju med en annan lärare hur denne upplever att 
hans sätt att vara ledare i klassrummet starkt påverkas av de förväntningar som omgivningen 
ställer på honom. Denne lärare säger det att man måste ha full kontroll, man får inte ha några 
problem och man får inte uppvisa svaghet i någon form eller i någon situation. Enligt 
författaren beskriver den intervjuade att det farligaste man kan göra som lärare på hans skola 
är att säga att man inte vet hur man ska klara av en svår elev. Likaså menar respondenten att 
om man söker hjälp hos rektorn på den skola där han arbetar slår det bara tillbaka mot honom 
själv.  
 
Den ovannämnda litteraturen har haft fokus på lärares upplevelser av sitt yrke generellt. Den 
har inte sett till hur lärare upplever att elevinflytande och elevdemokrati över tid har påverkat 
deras ledarskap i klassrummet. Men den behandlar dock lärares upplevelser av sin 
undervisnings- och arbetssituation. Ledarskapet i klassrummet är en viktig del av 
undervisnings- och arbetssituationen för varje lärare. 
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När det gäller elevinflytande och ledarskap i klassrummet har Nordqvist (2005) skrivit i 
Elevinflytande i och utanför undervisningen att lärarna ger eller försöker att ge eleverna mer 
inflytande nu än tidigare. Nordqvists respondenter hade olika skäl till att ge eleverna mer 
inflytande i klassrummet och i undervisningen. Några av respondenterna svarade att för att 
kunna ge eleverna ett ökat inflytande måste man ha varit lärare under en tid, så att man hunnit 
bli trygg i sin lärarroll. Vidare svarade en annan av de intervjuade lärarna att denne gett ett 
ökat elevinflytande till eleverna därför att elevdemokrati är ett aktuellt och omdiskuterat 
ämne. 
 
En del lärare i Nordqvists (2005) undersökning menade att det var positivt med elevinflytande 
eftersom eleverna blivit mer motiverade, ansvartagande och att de får en positiv 
mognadsutveckling. Vidare berättade en av respondenterna att när eleverna kan vara med och 
påverka val av stoff arbetar de ofta med större engagemang och resultaten blir därför ofta 
bättre. 
 
I Nordqvist (2005) kan man läsa att flera lärare hade negativa upplevelser av elevinflytande i 
undervisningen. En del lärare påpekade att vissa elever inte var tillräckligt mogna för att klara 
av att arbeta på ett sätt som ger dem inflytande i undervisningen eftersom det åtföljs av ett 
enskilt ansvar. En respondent påvisade att eleverna hade problem med att ta ansvar för sin 
utbildning. Samma respondent hade också svårt att se hur eleverna skulle kunna få mer 
inflytande och samtidigt klara av de uppställda målen. Vidare menade några respondenter att 
eleverna ibland inte vill ha inflytande eftersom de är slöa och oengagerande. Några av 
respondenterna upplevde också att elevinflytande är negativt på grund av att det kan vara 
tidskrävande och därför leder till att det kan vara svårt att på ett effektivt sätt organisera 
undervisningen.  
 
Annan litteratur som har anknytning till denna uppsats är Tillbergs (2003) Ledarskap och 
samarbete En jämförande fallstudie i tre skolor. I avhandlingen utreder och påvisar 
författaren vikten av samarbete i skolan mellan rektor, lärare och elever. Hon jämför tre olika 
skolors förutsättningar och resultat samt hur man arbetar på de tre skolorna och hur 
samarbetet fungerar, främst mellan lärare och elever men även hur samarbetet fungerar mellan 
lärare och rektor. Författaren påpekar att det är av största vikt med ”bra” relationer i skolan 
mellan elever och elever samt mellan lärare och elever. Lärare behöver också ha en bra 
relation med varandra och sin rektor för att eleverna ska kunna erhålla goda resultat i skolan 
och känna sig delaktiga i sin utbildning. I hennes avhandling skildrar hon mångfalden i hur 
lärare ser på sin yrkesroll och sitt ledarskap. Tillberg skriver att lärarna oftast är stolta och 
nöjda med sina elever på Minervaskolan. Lärarna som intervjuats framhäver att majoriteten av 
deras elever verkar nöjda och tillfreds med det sätt som lärarna arbetar. Vidare påpekar också 
respondenterna att de flesta av de elever de har, kommer från goda hemförhållanden och 
föräldrarnas bakgrund anges som indirekta orsaker till att de flesta eleverna är ambitiösa och 
duktiga. En av respondenterna menar att det är lätt att vara en ledare för de ambitiösa och 
duktiga eleverna beroende på att de till stor del tar ett väldigt stort ansvar för sina egna 
studier.  
 
På samma skola menar en annan respondent att det ibland kan det vara svårt att vara lärare 
och ledare i klassrummet eftersom det finns några få problemelever på skolan. Några lärare 
påpekade att dessa problemelever kommer från ett bostadsområde bestående av 
hyreslägenheter. En lärare gav sin syn på hur han upplevde problemelever och vad han ansåg 
om att undervisa och vara ledare för dem. Denne lärares förhållningssätt och upplevelser av 
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problem eleverna påvisas bäst genom detta citat från Ledarskap och samarbete En 
jämförande fallstudie i tre skolor. 
 

En del ungar borde bara bort! Hellre att de är på stan än att de sitter på en bänk hela dagen. 
När man står i dörren till klassrummet säger man till sig själv: ska jag hämta honom femton 
meter bort eller ska jag ’inte se’ honom och få det lugnt på lektionen? Vad ska man göra? 
Vi har inte resurser. Förr hade vi mindre grupper, men inte nu längre. ( Tillberg, 2003, s 
91). 

 
Detta citat visar hur en enskild lärare kan uppleva ångest och se stora problem med sitt 
ledarskap i klassrummet. Denna baksida av ledarskapet, som denna lärare uppenbarligen 
upplever framställs väldigt sällan och det är i stort sett tabubelagt att tala om sådana känslor 
inför en speciell elev som denna lärare ger uttryck för.  En annan lärare menade det att 
ledarskapet i klassrummet med tiden har försvårats. Detta eftersom att vissa elevers respekt 
för vuxna har minskat och att det är fler ungdomar som är vilsna idag och inte har det stöd 
som behövs hemifrån. Denne lärare menade att dessa elever behöver kärlek och beröm. 
Den här läraren ser också att det finns problem i klassrummet men han tycker att dessa 
problem går att lösa genom att man som ledare ger eleverna kärlek och beröm.  
 
I Lärare av i morgon skriver Carlgren och Marton (2000) att läraryrket genom åren 
genomgått en rad förändringar. Relationerna mellan elev och lärare har gått från att ha varit av 
en mer hierarkisk typ till att eleverna ska bli allt mer delaktiga i undervisningen. Tidigare 
hade läraren ofta haft en självklar auktoritet medan lärare idag måste vinna sin auktoritet. 
Vidare menar författarna att lärare idag ska vara representanter för vuxenvärlden samtidigt 
som de ska se till att undervisningen bedrivs på ett mer jämställt sätt. Lärare ska underlätta för 
eleverna att gå från reproduktion till produktion av kunskaper och det personliga mötet har 
fått en starkare ställning i den nya utbildningen vilket ställer krav på läraren att införskaffa 
nya didaktiska och sociala kompetenser. Likaså har man gått från regelstyrning till 
målstyrning i skolan. Detta betyder att staten inte längre ger anvisningar om hur man ska 
organisera och driva verksamheten eller vilket det konkreta innehållet i undervisningen ska 
vara. Statens nya linje är i stället att ange vad arbetet ska resultera i. Författarna skriver att 
under 1990-talet genomfördes en rad förändringar inom skolvärlden, vilket krävde att lärarna 
anpassade sitt ledarskap i klassrummet efter de nya förutsättningar som skulle komma att 
råda. En ökad demokratisering där eleverna skulle göras delaktiga i beslutsfattandet. Detta 
betyder i praktiken att eleverna om de ska involveras i besluten inte kan stå utanför och vara 
oppositionella. De nya reformerna kräver istället att lärarna resonerar, argumenterar och 
diskuterar med sina elever för att komma fram till en bra lösning på ett problem. En annan 
viktig faktor som författarna tar upp om ledarskapet i klassrummet är att lärarnas auktoritet 
och kontrollarbete i klassrummet har genomgått en betydande förändring över tid. Den 
förändring som skett är att man inom skolans värld gått från en stark lärare med yttre 
auktoritet till en demokratisk lärare med inre auktoritet. Detta menar Carlgren m fl. innebär att 
lärarna använt sig av två skilda domineringsstrategier över tid. I den äldre strategin med en 
stark lärare och en yttre auktoritet innebar det oftast att man fick elever som blev inriktade på 
att göra som de blev tillsagda och lyda, åtminstone när andra ser på. I den nyare strategin där 
läraren är mer demokratisk och har en inre auktoritet blev eleverna istället mindre inriktade 
mot lydnad och mer självreglerande vad gäller kontroll och övriga frågor. 
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3. Metod 
Uppsatsens undersökning kommer att fokusera på lärare som arbetat på gymnasiet före och 
efter införandet av Lpf 94 och hur de har upplevt sitt ledarskap i klassrummet. När det gäller 
Lpf 94 kommer uppsatsen att fokusera på elevinflytande och elevdemokrati, om och i så fall 
på vilket sätt dessa två faktorer har påverkat lärarnas upplevelser av sitt ledarskap i 
klassrummet. Syftet med denna uppsats är att belysa de erfarenheter lärare har av sitt 
ledarskap i klassrummet. Enligt Denscombe (2000) är ett subjektivt urval av respondenter den 
metod som ska användas när forskaren har en viss kännedom om de människor eller 
företeelser som kommer att undersökas. Forskaren väljer medvetet ut sina respondenter detta 
på grund av att de besitter särskilda kunskaper om det som forskaren ska undersöka. I denna 
uppsats kommer därför sex stycken lärare att medvetet väljas ut att vara respondenter. Valet 
sker utefter antal tjänsteår i yrket som lärare på gymnasiet.  

3.1 Urvalet 
De sex lärare som valdes ut och intervjuades i denna uppsats har i korthet denna profil. Lärare 
A är en kvinna som har arbetat i 30 år som lärare på gymnasiet. De ämnen Lärare A har 
undervisat i under sin arbetstid är svenska, engelska, spanska och geografi. Lärare B är en 
man som arbetat med ämnena historia, samhällskunskap och engelska på gymnasial nivå i 43 
år. Lärare C är en kvinna som har arbetat i 36 år på gymnasial nivå med historia och engelska. 
Lärare D en man som tjänstgjort i 30 år som lärare på gymnasial nivå inom ämnena 
matematik, fysik och teknik. Lärare E är en man som arbetat i 27 år på gymnasiet med 
ämnena religion, historia och samhällskunskap. Lärare F är en man som arbetat på gymnasial 
nivå i 37 år i ämnena historia och svenska. 
 
De metodval som gjorts i denna uppsats vad gäller ett subjektivt urval av respondenter och 
den personliga intervjuformen på ett semistrukturerat sätt har varit de bäst lämpade valen för 
att genomföra en undersökning där man vill se på om och i så fall hur lärare upplever att deras 
ledarskap i klassrummet har påverkats över tid i relation till elevinflytande och elevdemokrati.  

3.2 Intervjun 
När lärarna intervjuades användes vad Denscombe (2000) kallar för ett semistrukturerat 
intervjusätt vilket innebar att det fanns en färdigställd lista med intervjufrågor som skulle 
besvaras. Vidare fanns det flexibilitet i frågornas ordning och respondenterna fick utveckla 
sina idéer och tala utförligt om de frågor som ställdes till dem, svaren var öppna och 
tyngdpunkten i intervjuerna låg i att respondenten på ett fritt sätt skulle utveckla och berätta 
om sin syn på de frågor som ställdes. Personliga intervjuer användes vilket kännetecknas 
enligt Denscombe av att forskaren stämmer ett enskilt möte med respondenten. Denscombe 
menar att en stor fördel med den personliga intervjun är att forskaren lättare kan kontrollera 
intervjun. Forskaren har bara en persons idéer att utforska, granska och ledsaga genom 
intervjun. Intervjue rna hade som strävan att skapa en avspänd och harmonisk stämning och 
intervjuerna fick därav en karaktär av ett gott samtal mer än ett förhör.  
 
De lärare som intervjuats har arbetat på två gymnasieskolor i samma kommun i en mellanstor 
stad i Mälardalsregionen. Respondenterna deltog frivilligt i intervjuerna och i samband med 
att de blev tillfrågade om de ville vara med i undersökningen som respondenter fick de 
bilagan med de fem intervjufrågorna. Alla tillfrågade ställde upp som respondenter i 
undersökningen. För att hitta respondenter som passade in vad gällde lång tjänstgöring som 
lärare på gymnasial nivå, kom min handledare på min partnerskola att hjälpa till med en första 
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kontakt med några av de lärare som senare kom att ställa upp som respondenter. Vid  
intervjuerna tillfrågades respondenterna om de gick med på att intervjuerna spelades in på 
band alla intervjuade gick med på att intervjuerna spelades in.  

3.3 Databearbetning 
Undersökningens intervjuer spelades in på band. Därpå transkriberades dem För att höja 
reliabiliteten dubbelkollades transkriberingen. Sedan analyserades resultatet utifrån kategorier 
som framträdde under arbetet med transkriberingen. Kategorierna delades sedan in i rubriker 
för att underlätta för läsaren att få en helhetsbild av undersökningen. De olika respondenterna 
kodades också för att bevara anonymiteten. De fick namnen Lärare A till F. Undersökningen 
har inte varit köns- eller genusbunden. Dock har undersökningen inte dolt vilket kön 
respektive lärare har. Databearbetningens fokus har legat på att undersöka och analysera hur 
sex lärare upplever sitt ledarskap i klassrummet över tid utifrån elevinflytande och 
elevdemokrati. 

3.4 Reliabilitet och validitet   
Vid intervjuerna tillfrågades respondenterna om de gick med på att intervjuerna spelades in på 
band alla intervjuade gick med på att intervjuerna spelades in. Detta höjde reliabiliteten i 
undersökningen eftersom att det går att efterkontrollera transkriberingen. Reliabiliteten är 
följande enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2004) tillförlitligheten i 
undersökningen. En hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller systematiska fel i 
databearbetningen. De svagheter som återfinns i den semistrukturerade intervjuformen enligt 
Denscombe (2000) är att det oftast är få respondenter som intervjuas, i denna uppsats sex 
stycken. Detta gör att resultatet får en svag generaliserbarhet när det gäller lärare i 
stort.(Esaiasson, m fl, 2004). En annan svaghet med den semistrukturerade intervjuformen 
enligt Denscombe (2000) är det att intervjuaren kan påverka respondenten genom att det 
oftast bara är intervjuaren och respondenten som samtalar och det kan vara så att 
respondenten ger de svar som den tror att intervjuaren vill ha. I de sex intervjuerna som ligger 
till grund för denna uppsats borde det dock troligtvis endast föreligga en liten risk för att 
respondenterna svarar på det sätt som de tror att intervjuaren vill. Detta på grund av att 
respondenterna har haft en lång tjänstgöring inom sitt yrke och borde ha uppnått en viss 
självsäkerhet vad gäller att stå för sina åsikter. Likaså borde status och ålderskillnad vara till 
respondenternas fördel gentemot den intervjuade i detta fall. Reliabiliteten borde vara stark i 
det avseendet att respondenterna svarade så som de tycker. Validitet innebär enligt Esaiasson, 
m fl (2004) att man mäter det som är avsett att mätas i undersökningen. Författarna har 
ytterligare tre olika förklaringar till ordet validitet vilka är följande. 
 

1) Överenstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av 
systematiska fel; och 3) att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker. (Esaiasson m fl, 
2004, s 61.) 
 

De tre förklaringarna har ofta samma innebörd. Denna undersökning har en hög validitet i 
avseendet att det som ska undersökas undersöks. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
I undersökningen har hänsyn tagits till de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer 
som Vetenskapsrådet (Forskningsrådet, 2006) ställt upp. Informationskravet som handlar om 
att forskaren ska informera berörda parter om syftet med forskningen i fråga uppfylldes i och 
med den första kontakten med deltagarna i undersökningen. Samtidigt redogjordes för 
respondenternas frivilliga deltagande i undersökningen samt möjligheten att när som helst dra 
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sig ur undersökningen i enlighet med samtyckeskravet. Den information som deltagarna 
lämnar och deras identitet behandlas konfidentiellt samt används endast för 
forskningsändamål enligt konfidentialitets- respektive nyttjandekravet.   
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4. Resultat 
I denna uppsats intervjuades 6 stycken lärare som alla arbetat i 27 år till 43 år på gymnasial 
nivå. Alla tillfrågade ställde upp på intervjuerna. Det var 2 kvinnor och 4 män som kom att 
intervjuas och dessa lärare hade undervisat i ämnen som svenska, geografi, engelska, spanska, 
historia, samhällskunskap, matematik, teknik, fysik och religion. Här nedan presenteras 
resultatet utifrån intervjufrågorna och följdfrågorna som ställdes till respondenterna. Detta 
genom en kategorisering enligt rubrikerna nedan.  

4.1 Försämrade kunskaper och minskad auktoritet 
I intervjuerna framkom det att två lärare ansåg att det skett försämringar över tid vad gäller 
elevernas kunskaper. Samma respondenter tyckte också att elevernas beteende försämrats 
över tid. Likaså ansåg de att eleverna över tid har tappat respekten för auktoriteter och äldre. 
 
Lärare A ansåg att ledarskapet i klassrummet starkt har påverkats av de förändringar som har 
skett över tid. Respondenten ansåg att införandet av begrepp som elevdemokrati och 
elevinflytande i klassrummet, på ett betydande sätt har försämrat möjligheterna att bedriva ett 
gott ledarskap i klassrummet. Lärare A kan tydligt beskriva upplevelser av hur elevernas 
faktiska kunskaper över tid kraftigt har försämrats till följd av ökat elevinflytande och 
elevdemokrati.  
 

De elever jag undervisar idag i spanska, som går sitt sista år på gymnasiet har sämre 
kunskaper och färdigheter än de elever som gick sitt första år på gymnasiet när jag började 
att arbeta som gymnasielärare i spanska. (Lärare A). 

 
 Respondenten påvisade att i början av sin yrkeskarriär hade man en självklar auktoritet hos 
eleverna genom att man var lärare och de var elever. Denna auktoritet har nu försvunnit och 
för att få respekt hos sina elever måste man hela tiden visa vad man går för. 
 
Lärare A menade att eleverna har fått försämrade kunskaper men att de har kompenserat dessa 
brister genom att bli ”kaxigare” och mer utmanande mot läraren.  
 

Eleverna vill testa gränser och se hur långt de kan driva sin sak. Detta är väldigt påfrestande 
och tar också mycket tid från undervisningen. (Lärare A). 

 
Lärare C påpekade att många elever idag har tappat respekten för vuxenvärlden eller för 
auktoriteter. ”I början av min yrkeskarriär var jag en självklar auktoritet hos eleverna.” 
(Lärare C). Denna brist på respekt som återfinns hos många elever idag, har på många sätt 
försvårat respondentens möjligheter att vara en bra ledare i klassrummet. Lärare C berättade 
också det att det skett en försämring över tid. Detta eftersom att man idag måste se till och ta 
hänsyn till så många elevers olika intressen och önskemål. Lärare C menade att detta har lett 
till sämre undervisningsmöjligheter för majoriteten av eleverna. 

4.2 Elevinflytandets baksida 
Två av respondenterna ansåg att elevinflytandet endast varit en nackdel för skolans utveckling 
och att det ökade elevinflytandet endast har bidragit till en ökad negativ spiral vad gäller deras 
undervisningsmöjligheter i klassrummet. 
 
Lärare A ansåg att majoriteten av de elever hon haft inte har den rätta mognaden, förståelsen 
eller intresset av att ta ansvar för ett seriöst elevinflytande. Lärare A berättade att när man 
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trots detta ger eleverna ett ökat inflytande leder det bara till sämre utbildningsmöjligheter av 
eleverna. Lärare A berättade att det ökade elevinflytandet har lett till att det ofta är oordning 
och mycket onödigt prat i klassrummet och att mycket av lektionstiden går åt att få ordning 
och tyst i klassrummet. Respondenten berättade att hon mått väldigt dåligt några år efter att 
den nya läroplanen Lpf 94 infördes.  
 

Jag hamnade ofta i konflikt med mina egna känslor av vad som var ett bra och rätt 
undervisningssätt och vad man enligt läroplanen var tvungen att genomföra. (Lärare A). 

 
Vidare berättade Lärare A att  
 

De förändringar som skett över tid har gjort att mycket av glädjen med att vara lärare har 
försvunnit, det finns inga större utmaningar längre. (Lärare A).  

 
Respondenten sade det att hennes utbildningsfilosofi när det gäller att utbilda gymnasieelever 
är att man får dela med sig av sina egna faktakunskaper och att de ska anamma dem i största 
möjliga mån. Hon ansåg att den behavioristiska inlärningsstilen är den överlägset bästa 
inlärningsstilen när det gäller att lära in rena fakta. Lärare A påpekade att idag ska eleverna i 
stor utsträckning lära sig att hitta fakta och den viktiga biten med undervisningen idag är 
förståelse. Lärare A påvisade att eleverna inte kan få en ökad eller bättre förståelse utan goda 
faktakunskaper. Vidare berättade respondenten att när hon började att arbeta som lärare 
kändes det som ett hedersuppdrag att vara ledare i klassrummet. Lärare A menade att det förr 
fanns större möjligheter att se till alla elevers bästa genom att man som lärare fick ta de beslut 
som rörde utbildningen av eleverna.  
 

Idag ska eleverna vara med och besluta om sin egen utbildning vilket oftast bara leder till 
kaos och oordning samt ett merarbete för mig som lärare. (Lärare A).  

 
Respondenten påpekade att de förändringar som gjorts genom införandet av Lpf 94 var ett 
nödvändigt ont eftersom man öppnade upp gymnasiet som en förvaringsplats för i stort sett 
alla ungdomar. Något som markant påverkat ledarskapet i klassrummet över tid enligt 
respondenten är det att det tidigare fanns det ett fåtal representanter i varje klass som 
framförde önskningar och klagomål vad gällde undervisningen. Lärare A berättade att det 
över tid har blivit allt fler elever och viljor som man måste lyssna till och ta hänsyn till, detta 
har kraftigt försämrat effektiviteten i klassrummet, och därför har också elevernas resultat 
blivit sämre över tid. 
 
Lärare C ansåg att hennes ledarskap i klassrummet har påverkats lite grann genom att begrepp 
som elevdemokrati och elevinflytande har fått en allt större och viktigare plats i skolans värld.  
Respondenten ansåg att det har blivit svårare över tid att vara en god eller bra ledare i 
klassrummet, hon ansåg också att förutsättningarna har försämrats över tid. Respondenten 
menade det att många lärare i största möjliga mån försöker att arbeta utefter Lpf 94 och ge 
eleverna inflytande över undervisningen. Många lärare försöker också att ge eleverna lika 
demokratiska rättigheter i klassrummet.  
 

De lärare som arbetar med sådana ”flummiga” metoder har enorma problem i 
klassrummet med ordning och reda likaså har deras elever ofta också mycket sämre 
grundkunskaper än i en klass med ordning och reda där läraren vågar vara den självklara 
och auktoritära ledaren. (Lärare C). 

 
Respondenten menade att hennes arbete blivit svårare och att förutsättningarna försämrats 
över tid på grund utav att det finns så många lärare som inte har kurage eller styrka nog att 
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vara ledare i klassrummet. ”De vill vara kompis.” (Lärare C). Lärare C uttryckte sig också 
väldigt bestämt angående frågorna om elevsamverkan, elevinflytande och elevdemokrati. Hon 
var av den bestämda åsikten att elever är barn som inte har kunskap, intresse, förståelse eller 
mognaden att ta ansvar för sådana viktiga saker som utbildning och lärande. Barn behöver 
guidning och tillrättavisningar om hur man ska lära sig och bete sig i skolans värld och i 
samhället i stort. Lärare C berättade att hon själv hade haft tonårsbarn och påpekade att hon 
var väl insatt i de problem som tonåringar har. Respondenten menade att de flesta tonåringar 
inte kan ta ansvar för de mest nödvändiga och väsentliga handlingar som hör till vuxenlivet. 
De kan ofta inte ta hand om sin egen tvätt, laga sin egen mat eller på andra sätt ta det ansvar 
som varje vuxen individ måste ta. Lärare C menade att ett bevis på elevernas omognad är 
deras syn på och insikt om vad sexue lla handlingar kan leda till.  
 

Eleverna har ofta ingen förståelse av vilka konsekvenser deras sexuella handlingar eller 
beteende kan leda till vad gäller att bli med barn och riskerna med att få veneriska 
sjukdomar. (Lärare C).  

 
Enligt respondenten tar oftast föräldrarna eller i hög grad mammorna hand om de allra mest 
nödvändiga behoven. Vidare sade lärare C att hon också varit i kontakt med en rad tonåringar 
som inte kunnat sköta den lilla ekonomi som de har att tillgå med.  
 

Hur skall barn som inte kan ta ansvar för sina mest väsentliga och nödvändiga behov kunna 
ta ansvar och vara med och bestämma om hur deras utbildning ska se ut eller hur 
utbildningen ska gå till. (Lärare C).  

 
Respondenten påpekade det att tonåringar eller barn endast vill komma undan så mycket 
arbetsbörda som möjligt det ligger i deras natur.  
 

De är ständigt trötta och vill självklart hitta så många och lätta utvägar som möjligt för att 
slippa arbeta hårt med studierna. (Lärare C).  

 
Lärare C menade att det inte är rättvist och schysst mot eleverna att ställa de krav på 
tonåringar som medföljer med att ta ansvar för sin egen utbildning. Lärare C berättade att 
många elever med tiden har blivit mycket mer ifrågasättande och att det alltid är de svagare 
eleverna som ska ifrågasätta planering och utbildningsform. Vidare menade lärare C att de 
ifrågasätter nästan alltid också utan att ha kunskap eller förståelse och detta ifrågasättande 
leder till mycket oönskat flum och tar också ofta bort värdefull tid från de elever som vill och 
kan lära sig. 
 
Lärare C ansåg att det var mycket bättre förr med elevsamverkan där eleverna hade några få 
valda representanter som förde de andra elevernas talan.  
 

Detta eftersom det oftast var de bästa, mest ambitiösa och mognaste eleverna som blev 
förtroendevalda. (Lärare C).  

 
Hon berättade att med dagens ökade elevinflytande är det många elever som bara talar för 
talandets skull utan någon som helst eftertänksamhet. 

4.3 Små förändringar över tid 
Lärare B uppgav att hans ledarskap i klassrummet påverkats väldigt lite av begrepp som 
elevinflytande och elevdemokrati. Detta på grund utav att han alltid har arbetat gemensamt 
med sina elever utifrån elevinflytande och elevdemokrati. Lärare B uppgav att han alltid har 
varit av den åsikten att lärare och elever tillsammans och i samråd ska utforma 
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undervisningen. Vidare påvisade han att han alltid har sett till alla elevers bästa och att det 
görs på bästa sätt om alla elever får vara med och vara delaktiga. Lärare B berättade att han 
alltid har uppmanat sina elever att ta mer initiativ och vara mer ifrågasättande. Respondenten 
uppgav att han också på det stora hela har arbetat på samma sätt under hela sin 
yrkesverksamma karriär. Respondenten ansåg att det som förändrats över tid är kollegernas 
och elevernas acceptans för hans sätt att arbeta och leda undervisningen i skolan. Enligt lärare 
B hade hans uppdrag att utbilda elever och vara ledare i klassrummet blivit lättare över tid, 
likaså påpekade han att förutsättningarna för att genomföra den undervisningen han ville 
genomföra över tid hade blivit mycket bättre. Respondenten ansåg att hans sätt att arbeta var 
banbrytande när han började arbeta som lärare men att dagens läroplaner i stort stämmer 
överens med hur han alltid har arbetat. De skäl som lärare B uppgav för sitt sätt att arbeta var 
att han anser att alla individer ska ha samma rättigheter och lika behandling, detta inkluderar 
eleverna och deras relation till lärarna i klassrummet. För att förtydliga Lärare B:s ståndpunkt 
i ämnet följer här ett citat från respondenten.  
 

Om man som ledare i klassrummet använder sig av demokratiska arbetsmetoder, växer 
eleverna och de blir mer motiverade och ansvarfulla individer i klassrummet. Likaså om 
man behandlar dem som jämlikar blir förutsättningarna större att de utvecklas till att bli 
goda samhällsmedborgare. (Lärare C). 

 
Lärare B poängterade också att för honom är det viktigt att hans ledarskap bygger på 
förtroende och samarbete mellan lärare och elev. Han ansåg också att det var av yttersta vikt 
att alla elever får säga sitt till läraren direkt och att de slipper gå genom klassrepresentanter. 
Detta menade respondenten var viktigt eftersom att man då får ett bättre förhållande mellan 
lärare och enskild elev. Han menade också det att eleverna lär sig att framföra vad de tycker 
och kan därigenom ta ett större ansvar för sina handlingar. 
 
Lärare B sade också att om man har ett öppet sinne och ger eleverna lite spelutrymme i 
undervisningen kan man lära sig mycket av de elever man undervisar. Vidare sade han att de 
förändringar som skett över tid vad gäller elevinflytande och elevdemokrati för hans del bara 
inneburit bättre förutsättningar och ett positivare klimat att arbeta i. 
 
Lärare D berättade också att han inte påverkats särskilt mycket av de förändringar som skett 
över tid eftersom han haft ett modernt arbetssätt under hela sin yrkesverksamma tid. Lärare D 
påpekade att han alltid har arbetat med elevinflytande och elevdemokrati. Respondenten 
menade det att han alltid låtit eleverna fått vara med i handlingens centrum och att han alltid 
uppmuntrat eleverna att ta ett större ansvar för sina studier samt att de mer måste våga stå för 
sina ståndpunkter. Lärare D berättade också att elevernas faktakunskaper blivit sämre över tid 
men att det kompenserats genom att eleverna blivit mycket bättre på att hitta information samt 
att deras förståelse och kritiska tänkande över tid utvecklats mycket. En stor förbättring som 
skett över tid när det gällde ledarskapet i klassrummet ansåg respondenten var det att eleverna 
blivit mycket mer ifrågasättande över tid, vad gäller undervisningens innehåll och 
examinationsformerna detta gör att man ofta måste reflektera över hur undervisning och 
examination ska se ut. Lärare D ansåg också att det inte bara blivit mer stimulerande att vara 
ledare i klassrummet över tid. Lärare D menade också att det med tiden blivit lättare att vara 
ledare i klassrummet. Detta eftersom att man med tiden blivit mer rutinerad och på ett bättre 
sätt kan utnyttja de erfarenheter man har tillförskansat sig vad gäller att vara ledare i 
klassrummet. Vidare menade respondenten det att det också blivit lättare över tid att vara 
ledare i klassrummet eftersom eleverna med tiden vågat ta ett större utrymme i klassrummet, 
eleverna vågar allt mer ifrågasätta, argumentera och diskutera olika didaktiska och 
ämnesrelaterade problem med den enskilda läraren. Lärare D ansåg också att han fått många 
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positiva erfarenheter och kunskaper ”feedbacks” från de elever han undervisat. Han ansåg att 
en av de största fördelarna med att arbeta som lärare på gymnasial nivå är att man ständigt lär 
sig nya saker av eleverna och att man aldrig slutar att utvecklas som människa och pedagog. 
 
Den förändring som mest påverkat ledarskapet i klassrummet enligt respondenten var det att 
man gått från att tidigare ha klassrepresentanter som företräde sina klasskamrater i frågor som 
rörde undervisningsformer och examinationsformer till att alla elever idag har direkt 
inflytande över sin utbildning och situation i skolan. Respondenten ansåg att denna förändring 
har varit en positiv förändring vad gäller hans ledarskap i klassrummet och för skolan i stort.  
 
Lärare D påpekade också att förutsättningarna för att ha ett bra ledarskap i klassrummet blivit 
litet bättre över tid eftersom det i Lpf 94 finns inskrivet att man som lärare måste se till att 
elevinflytande och elevdemokrati åtföljs. När detta inte fanns inskrivet kunde det ibland hända 
att andra lärare inte tog någon hänsyn till elevernas rättigheter.  
 

Vilket ibland kunde skapa en något svårare situation för mitt ledarskap i klassrummet. 
Eftersom en del elever inte var vana vid att få ta ansvar för sina studier utan endast såg 
det som problematiskt att själva få bestämma över sina studier. (Lärare D). 
 

Lärare E angav i stort sett samma skäl som lärare B och D till att han tyckte att de 
förändringar som skett över tid varit positiva. Lärare E tyckte att hans ledarskap i 
klassrummet påverkats över tid. Respondenten menade att han med tiden mer och mer lärt sig 
att uppskatta elevernas initiativtagande. Han var också positivt inställd till att eleverna fått ett 
större inflytande i klassrummet. Lärare E berättade att han tyckte att den största förtjänsten 
med ett ökat elevinflytande och en ökad elevdemokrati är det att eleverna blir mer motiverade. 
 
Lärare F var den respondent som ansåg att hans ledarskap i klassrummet förändrats minst. 
Han ansåg dock att det skett en liten men positiv förändring för hans ledarskap i klassrummet 
över tid.  
 

Jag tycker att det blivit en förbättring över tid att vara ledare i klassrummet genom att man 
idag har mer kontinuerliga betygssamtal med eleverna. (Lärare F).  

 
Lärare F tyckte också att ledarskapet i klassrummet blivit positivare över tid på grund av 
kollegornas nya arbetssätt i klassrummet.  
 

Idag får eleverna arbeta mycket mer självständigt eller i olika temaarbeten hos många av 
mina lärarkollegor. Det gör att mina elever inte har någonting emot att jag tar väldigt stor 
plats under mina lektioner. (Lärare F).  

 
Vidare berättade Lärare F att han alltid stortrivts med att vara ledare i klassrummet och att 
hans upplevelser av att vara ledare i klassrummet med åren inte förändrats när det gäller 
ämnet svenska. Respondenten tyckte dock att det blivit en aning positivare över tid att leda 
historieämnet. Detta tyckte han på grund av att eleverna fått ett större intresse för ämnet och 
därigenom blivit mer motiverade. Lärare F hävdade att han tyckte att hans ledarskap 
förändrats ytterst lite över tid genom att han alltid har styrt elevernas val vad gäller 
undervisning och planering. Han berättade att han alltid styrt deras val genom att han innehaft 
större kunskap och erfarenhet. Det han ville skulle göras framställde han i positiv dager och 
det han inte ville skulle göras framställde han på ett negativt sätt. Han berättade att han alltid 
fått sin vilja igenom, men att han får eleverna att välja det han ville att de skulle välja.  
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4.4 Sammanfattning av resultat  
I uppsatsens resultat framkommer det att två lärare tycker att det skett försämringar över tid 
vad gäller att kunna utöva ett bra ledarskap i klassrummet. Orsakerna till försämringarna för 
att kunna utöva ett bra ledarskap i klassrummet är flera. Ökat elevinflytande och ökad 
elevdemokrati var två viktiga orsaker till en försämrad arbetssituation. Försämrade kunskaper 
och förlorad självklar auktoritet var andra förändringar som dessa lärare påpekade. Elevernas 
omognad, oförståelse och ointresse är också viktiga orsaker till att inte ge eleverna för mycket 
inflytande. En lärare uppgav att det skett stora negativa förändringar över tid genom att 
begrepp som elevinflytande och elevdemokrati fått ett sådant starkt genomslag under 1990-
talet. En respondent anger försämrade förutsättningarna över tid att bedriva ett gott ledarskap, 
till följd av ett ökat elevinflytande och ökade demokratiska rättigheter i klassrummet. Två 
lärare ansåg att den elevsamverkan med valda klassrepresentanter som fanns innan 
elevinflytande och direkt elevdemokrati var mycket bättre för att bedriva en bra undervisning 
och ett bra ledarskap i klassrummet. En lärare tyckte dock att införandet av den nya 
läroplanen var nödvändigt på grund av att gymnasiet blivit tillgängligt för i princip alla elever. 
 
Fyra lärare ansåg att de förändringar som skett över tid varit positiva för deras ledarskapsroll i 
klassrummet. Förutsättningarna för att bedriva ett elevdemokratiskt arbetssätt har blivit bättre 
i och med införandet av Lpf 94. Fyra lärare uppgav att det endast skett små förändringar över 
tid när det gäller hur de upplever sitt ledarskap i klassrummet. Tre lärare uppgav att de alltid 
hade haft ett arbetssätt där de prioriterat elevinflytande och elevdemokrati. Förändring av 
ledarskapet i klassrummet var istället yttre faktorer och en större undervisningserfarenhet. Tre 
lärare tyckte att den tidigare formen av elevsamverkan var betydligt sämre för elevernas 
utveckling och möjligheter att lära. De tyckte också att deras ledarskap i klassrummet blivit 
lättare genom att läroplanen 94 bytt ut Lgy 70:s elevsamverkan mot ett ökat elevinflytande 
och en elevdemokrati där alla elever kan säga sitt.  
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5. Analys 
Denna uppsats forskningsresultat har en hel del likheter med referenslitteraturen både vad 
gäller tidigare forskning och begreppsförklaringarna. Resultatet i denna uppsats har större 
fokus än tidigare forskning på hur lärare upplever förändring över tid i relation till ökad 
elevdemokrati och ett ökat elevinflytande. 

5.1 Negativa upplevelser 
Hargreaves (1998) beskriver hur lärare upplever skuld och ångest i förhållande till deras 
undervisnings- och arbetssituation. Hargreaves menar att det finns två typer av skuldkänslor 
den äkta och den falska. I uppsatsens resultat kan man tydligt se att en av respondenterna på 
grund av de förändringar som skett över tid vad gäller ett ökat elevinflytande och en ökad 
elevdemokrati upplever falska skuldkänslo r i sitt ledarskap. 
 
I Hargreaves (1998) kan man läsa om hur en respondent upplever att hans sätt att vara ledare i 
klassrummet starkt påverkas av de förväntningar som omgivningen ställer på honom. Samma 
respondent berättar också att man som lärare alltid måste ha full kontroll över situationen i 
klassrummet och att man inte får uppvisa några svagheter. En annan respondent som återfinns 
hos Hargreaves menade det att man som lärare har ett yrke man aldrig helt kan koppla av 
ifrån. Denna respondent berättade att han ofta hade dåligt samvete till följd av att han ofta inte 
kände sig helt nöjd med sin arbetsinsats i klassrummet.  
 
I uppsatsens resultat del kan man se att två lärare upplever att deras sätt att vara ledare i 
klassrummet har påverkats av dem förändrade förväntningarna på deras ledarskapsroll som 
införts över tid genom införandet av den nya läroplanen. Ett ökat elevinflytande och en ökad 
elevdemokrati har försvårat kontrollen över eleverna och situationen i klassrummet, ansåg 
dessa båda respondenter. En av respondenterna uttryckte också att för att erhålla respekt från 
eleverna måste man alltid visa vad man går för. Två av lärarna sade också att de upplever att 
deras självklara auktoritet hos eleverna blivit mindre med tiden. Två av lärarna var också 
tydliga med att påvisa att det över tid blivit mer påfrestande att vara lärare. Likaså ansåg de att 
förutsättningarna för att vara en bra ledare i klassrummet blivit sämre.  
 
I Nordqvist (2005) kan man läsa att flera lärare hade negativa upplevelser av elevinflytandet i 
klassrummet. Flera lärare i hennes undersökning ansåg att eleverna inte hade mognaden att 
klara av att arbeta på ett sätt som gav dem inflytande i undervisningen. Detta eftersom att 
respondenterna ansåg att inflytande åtföljs av ett enskilt ansvar. Dessutom ifrågasattes 
möjligheten att eleverna skulle kunna erhålla mer inflytande och samtidigt klara av de 
uppställda kursmålen. Andra respondenter i Nordqvists uppsats menade att vissa elever inte 
vill ha inflytande eftersom de är slöa och oengagerade. Några av respondenterna berättade att 
de upplevde elevinflytande som negativt på grund av att det är tidskrävande och att det 
försvårar effektiviteten i organiseringen av undervisningen. I denna uppsats resultat kan man 
se tydliga kopplingar till Nordqvists resultat. Detta genom att två av respondenterna berättade 
att de anser att eleverna oftast inte har den rätta mognaden, förståelsen eller intresset av att ha 
ett eget inflytande över undervisningen. En av respondenterna påpekade också att det inte var 
schysst mot eleverna att ge dem detta inflytande eftersom det åtföljs av ett eget ansvar som de 
oftast inte klarar av att hantera. Likaså menade två av lärarna att det ökade elevinflytandet 
leder till sämre kunskaper och sämre resultat. Ett ökat elevinflytande med stärkt 
elevdemokrati leder också ofta till oordning och kaos i klassrummet enligt två av 
respondenterna. Båda dessa respondenter påvisar stora likheter med Nordqvists respondenter 
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att effektiviteten vad gäller undervisning och planering blivit sämre genom det ökande 
elevinflytandet. 
 
I Tillberg (2003) beskrivs en lärares förhållningssätt och upplevelser av problemelever. Denne 
lärare beskriver hur han upplever ångest och har stora problem med sitt ledarskap i 
klassrummet. En annan respondent i Tillberg menade det att ledarskapet har försvårats över 
tid genom att eleverna idag är mer vilsna och inte har det rätta stödet hemifrån. Denne 
responden påpekade också det att eleverna idag uppvisar en bristande respekt mot vuxna och 
lärare. Läraren menade till skillnad från sin kollega att dessa barn med problem behöver 
kärlek och beröm. I uppsatsens resultat kan man inte hitta någon respondent som på ett tydligt 
sätt anger att de upplever ett större problem med sitt ledarskap. Däremot berättar en av 
respondenterna det att hon upplever att det alltid är de svaga eleverna som ska störa 
undervisning och planering genom att vara ifrågasättande. Samma respondent påpekade också  
att hennes undervisningsmöjligheter stött på smärre problem genom att hennes lärarkollegor 
inte vågar vara ”riktiga” ledare i sina klassrum. 
 
En respondent ansåg att det varit positivt och nödvändigt för skolan med ett ökat 
elevinflytande och större elevdemokrati. Detta eftersom att skolan idag är öppen för i princip 
alla elever. Dock tyckte denna respondent att denna nödvändighet haft en negativ inverkan på 
hennes ledarskap. 

5.2 Förändrade relationer 
Carlgren och Marton (2000) beskriver hur relationerna mellan elever och lärare genomgått 
betydande förändringar över tid. Enligt författarna har dessa förändringar som skett över tid 
ställt stora krav på lärarna att anpassa sig till helt nya förutsättningar. I flera fall har lärarnas 
nya instruktioner varit motsatta mot tidigare instruktioner. Man kan tydligt se i uppsatsens 
resultat att alla lärare som intervjuats mer eller mindre har märkt av de förändringar som skett. 
Likaså kan man tydligt se att respondenterna mer eller mindre väl kunnat anpassa sig efter de 
förändringar som Carlgren och Marton beskriver. Man kan också se tydliga kopplingar av hur 
lärarna upplever sitt ledarskap i klassrummet med hur de har anpassat sig efter de 
förändringar som skett. Många av upplevelserna som respondenterna beskrivit i intervjuerna 
vad gäller deras relation till eleverna och sitt ledarskap i klassrummet stämmer också överens 
med vad Carlgren och Marton beskriver som svårhanterliga förändringar för lärare som 
arbetat under lång tid. Några av respondenterna i uppsatsen har också beskrivit att de inte 
upplevt några större förändringar i deras ledarskapsroll över tid. Detta beror till stor del på att 
de redan arbetade på ett sådant sätt att de nya reformerna inte innebar någon större förändring 
vad gällde deras ledarskap. Några av respondenterna fick dock göra stora förändringar vad 
gällde deras ledarskap i klassrummet när den nya läroplanen kom att bli rådande. En 
respondent ansåg att han alltid kontrollerat situationen i klassrummet på samma sätt därför 
behövde respondenten inte förändra sin ledarskapsstil. 

5.3 Positiva upplevelser 
Enligt Nordqvist (2005) ansåg en del lärare att det fanns en rad olika positiva aspekter med att 
ge eleverna ett ökat inflytande i undervisningen t ex att eleverna blir mer engagerade och 
motiverade. Även i Tillberg (2003) kan man se att det finns vissa positiva aspekter med ett 
ökat elevinflytande. I likhet med den tidigare forskningen visar uppsatsens resultat att tre 
lärare anser att det har varit mycket positivt med ett ökat elevinflytande och en ökad 
elevdemokrati. En av respondenterna ansåg också att eleverna blir mer motiverade om de får 
ett ökat inflytande. Tre av respondenterna tyckte också att eleverna blir mer ansvartagande 
och får en positiv utveckling genom ett större inflytande. En respondent berättade att han 
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upplevde det positivt med de kontinuerliga betygssamtalen.  Tre av respondenterna tyckte 
också att ledarskapet blivit mer positivt genom att man idag i större utsträckning samråder, 
samtalar, diskuterar, argumenterar och beslutar tillsammans med eleverna. En respondent 
upplevde de förändringar som skett med ett ökat elevinflytande med en förbättrad 
elevdemokrati som positivt genom att eleverna utbildas till bättre samhällsmedborgare. Fyra 
av respondenterna upplevde sitt ledarskap positivare genom att deras lärarkollegor förändrat 
sitt arbetssätt. Enligt respondenterna hade även förutsättningarna för att bedriva ett gott 
ledarskap blivit bättre på grund av att deras kollegor förändrat sitt arbetssätt. 

5.4 Demokrati i förändring 
Carlgren och Marton (2000) beskriver hur läraryrket genomgått en rad förändringar. En viktig 
förändring är demokratiförändringen beskriver författarna, där skolan gått från en 
representativ demokrati mot en mer direkt demokrati, likaså ska alla elever idag göras mer 
delaktiga i beslutsfattandet. Forsberg (2000) beskriver också liknande förändringar vad gäller 
demokratin. Författaren skriver att demokratin har gått från att ha varit av mer kollektiv art 
där elever blev representerade av andra elever till att ge eleverna ett större enskilt inflytande. 
Ser man också till läroplanerna Lgy 70 och till Lpf 94 ser man att det ska ske ett ändrat 
perspektiv vad gäller elevinflytande och elevdemokrati i klassrummet och i skolan. 
Uppsatsens respondenter tycker alla att det skett en förändring över tid i elevdemokratifrågan. 
Däremot har respondenterna upplevt demokratiförändringen på olika sätt. Tre av lärarna 
tycker att det bara varit positivt att man övergav elevsamverkan för elevinflytande och 
elevdemokrati och att deras ledarskap i klassrummet blivit lättare och bättre och mer 
stimulerande genom ett ökat elevinflytande där eleverna fått en ökad direktdemokrati istället 
för att ha representanter som för deras talan. Tre lärare anser av olika orsaker att den tidigare 
elevsamverkan var ett bättre sätt att ge eleverna inflytande på än dagens ökade elevinflytande 
med en ökad direktdemokrati för alla elever. 
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6. Avslutande diskussion 
I den avslutande diskussionen kommer resultatet att diskuteras i 6.1. I 6.2 kommer nya 
forskningsfrågor att diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Uppsatsens forskningsfrågor var följande: 1. Har gymnasielärare upplevt att deras ledarskap i 
klassrummet har förändrats över tid genom införandet av Lpf 94? I så fall på vilket sätt? 
Alla respondenter ansåg att deras ledarskap i klassrummet förändrats mer eller mindre över 
tid. Två av respondenterna ansåg att deras ledarskap endast påverkats negativt genom 
införandet av Lpf 94. De två respondenterna angav att ett ökat elevinflytande och en ökad 
elevdemokrati inneburit mer arbete och att deras arbetssituation blivit lidande genom att det 
ofta är kaos och oordning i deras klassrum. Likaså ansåg de att eleverna inte hade den rätta 
mognaden för att kunna ta ansvar för sin egen utbildning. Samma respondenter ansåg också 
att elevernas kunskaper drastiskt försämrats och att eleverna bara försöker smita undan ifrån 
sitt skolarbete. Detta gjorde att de upplevde att deras ledarskap över tid förändrats på ett 
negativt sätt. Båda respondenterna som upplevde att deras ledarskap försämrats över tid 
genom att elevinflytande och elevdemokrati fått ett större utrymme inom skolan arbetade som 
språklärare. Båda respondenterna hade också en annan gemensam nämnare. De var kvinnor. 
Det kan också finnas andra bidragande orsaker än Lpf:s 94 införande till att de båda 
respondenterna upplevde att deras ledarskap förändrats på ett negativt sätt över tid. De kan 
med tiden, omedvetet eller medvetet, ha tröttnat på att vara ledare i klassrummet. De kan ha 
genomgått en personlig förändring vilket kanske skulle ha gjort att de upplevt en negativ 
förändring av sitt ledarskap i alla fall. Det kan också finnas politiska aspekter bakom deras 
förändrade upplevelser av sitt ledarskap. Jag tycker dock att det finns en hel del substans i att 
deras upplevelser av sitt ledarskap i klassrummet försämrats över tid genom införandet av 
elevinflytande och en ökad direktdemokrati i klassrummet istället för den tidigare rådande 
elevsamverkan. Detta eftersom de båda lärarna har haft svårt att anpassa sin ledarsstil till de 
förändringar som kom till med införandet av Lpf 94. De båda lärarna berättade att deras 
auktoritet i klassrummet blivit lidande och att det blivit mycket ”flum” i klassrummet. De 
båda lärarna ville också förmedla sina kunskaper till eleverna genom att eleverna skulle 
anamma deras kunskaper. Deras inställning till en bra undervisning var att de besitter 
kunskaperna och har erfarenheten att se till elevernas bästa. De menade att eleverna i en 
väldigt liten utsträckning skulle blanda sig i undervisning, planering och examination. Läser 
man läroplanen från 1994 säger den att lärare måste ta hänsyn och beakta elevernas inflytande 
och demokratiska rättigheter i klassrummet. Jag anser att detta är en mycket viktig orsak till 
att de båda respondenterna upplever att de förändringar som skett över tid varit negativa för 
deras ledarskap. Detta eftersom diskrepansen är väldigt stor mellan deras ledarskapstil och det 
som står i läroplanen. Detta kan ha gjort att relationen mellan lärare och elev över tid blivit 
mer ansträngda, vilket kan ha lett till att respondenterna fått negativa upplevelser. En 
intressant iakttagelse vad gäller resultatet i denna uppsats är att det tydligt påvisar att de två 
kvinnliga respondenternas upplevelser av de förändringar som skett över tid vad gäller 
elevinflytande och elevdemokrati, särskiljer sig från de manliga respondenterna. Det kan 
också vara så att ämnesinriktning påverkar hur man upplever sitt ledarskap och hur man 
upplever de förändringar som skett. Båda de kvinnliga respondenterna var språklärare och det 
kan ha varit en gemensam nämnare för deras upplevelser. Men det fanns dock också en 
manlig respondent som undervisade i språk och han upplevde inte sitt ledarskap på samma 
sätt som de kvinnliga respondenterna. Det går dock inte att dra några generella slutsatser av 
resultatet eftersom det varit så få respondenter i denna uppsats.  
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Två av respondenterna ansåg att deras ledarskap förändrats väldigt lite genom införandet av 
den nya läroplanen 1994. En av respondenterna berättade att hans ledarskap förändrats väldigt 
lite på grund av att han alltid arbetat med ett stort elevinflytande och en elevdemokrati där alla 
elever uppmanats att vara delaktiga i undervisningen och det som rör deras skolsituation i 
stort. Denne respondent upplevde att det skett en liten men positiv förändring som påverkat 
hans ledarskap. Denna förändring bestod i att hans kollegor i en allt större utsträckning börjat 
arbeta med ett större elevinflytande och en mer direktdemokrati i sina klassrum. Att denna 
respondent inte upplevde några större förändringar i sitt ledarskap kan bero på att han inte 
förändrats speciellt mycket som person. Han kan ha styrts av en politisk övertygelse som gjort 
att han arbetat i stort på ett och samma sätt under hela sin yrkeskarriär. Hans ledarskapsstil har 
inte behövts förändrats över tid och han har troligtvis haft goda relationer till sina elever. 
 
En respondent upplevde att hans ledarskap förändrats ytterst lite genom att begrepp som 
elevinflytande och direkt elevdemokrati fått ett större utrymme i klassrummet. Detta på grund 
av att han under alla sina tjänsteår upplevt att han kontrollerat situationen och fått sin vilja 
igenom när det gäller planering och beslut av undervisning, examination. Denna respondent 
berättade att han kontrollerat situationen genom att manipulera sina elever, så att de känner 
sig delaktiga i besluten. Den förändring som skett över tid vad gäller ledarskapet för denna 
respondent har varit positiv. Respondenten berättade att det enda som blivit positivare med 
ledarskapet är det att kollegornas arbetssätt gynnat hans ledarskap i klassrummet. Det kan 
vara så att denna respondent upplevt små förändringar av sitt ledarskap på grund av att hans 
ledarstil inte har behövt förändras med tiden. Han har troligen innehaft en stor auktoritet i 
klassrummet under sina tjänsteår vilket gjort att hans ledarskap har accepterats av eleverna. 
Samspelet mellan lärare och elever har troligtvis i stort varit komplikationsfritt. 
 
Två respondenter upplevde att deras ledarskap förändrats positivt genom införandet av Lpf 
94. Detta eftersom det blivit mer stimulerande att arbeta som lärare på grund av att eleverna är 
mer motiverade och har fått en större förståelse och ett bättre kritiskt tänkande. En av 
respondenterna upplevde också en positiv förändring vad gällde ledarskapet i klassrummet. 
Detta genom att eleverna blivit mer delaktiga i planering och beslutsfattande som rör 
undervisningen. En av respondenterna upplevde också en positiv förändring vad gällde 
ledarskapet. Detta genom att han blivit mer rutinerad och fått en större erfarenhet att leda 
undervisningen över tid. Orsaker till att dessa två respondenter har upplevt en positiv 
förändring av sitt ledarskap i klassrummet kan vara att de i en viss utsträckning har anpassat 
sitt ledarskap till de förändringar som skett över tid. 
 
Jag anser att resultatet i denna uppsats tydligt påvisar att det skett förändringar över tid vad 
gäller lärares upplevelser av sitt ledarskap i klassrummet. Resultatet påvisar också att 
förändringar i begrepp som elevsamverkan, elevinflytande och elevdemokrati har haft en 
påverkan på lärares upplevelser av sitt ledarskap. Upplevelserna har dock varierat hos 
respondenterna. Vissa har upplevt förändringarna som negativa och andra har upplevt dem 
som positiva. Upplevelserna av förändringarna har också varierat väldigt mycket. Några 
respondenter har upplevt stora förändringar medan andra respondenter upplevt väldigt små 
förändringar. Det finns ett tydligt samband i undersökning mellan lärarnas upplevelser av sitt 
ledarskap och de förändringar som skett över tid vad gäller elevinflytande och elevdemokrati. 
Men det kan också finnas en rad andra orsaker till att lärarna upplever att deras ledarskap i 
klassrummet har förändrats över tid. Det kan också vara så att respondenterna tänker på ett 
sätt och svarar på ett annat sätt. Eller att de svarar på det sättet som de anser vara politiskt 
korrekt. När man undersöker upplevelser får man ta i beaktning att respondenten kan ha haft 
en dålig eller bra dag i klassrummet vilket gör att de berättar om sina upplevelser på ett sätt 
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ena dagen om man gör samma undersökning en månad senare kan svaren och således 
resultatet bli ett helt annat. De respondenter som intervjuades i denna uppsats har en lång 
arbetslivserfarenhet och jag tror att svaren och resultatet i stort sett kommer att bli detsamma 
om man gör om denna undersökning. 

6.2 Nya forskningsfrågor 
Denna uppsats om lärares upplevelser av hur deras ledarskap i klassrummet har förändrats 
över tid, utifrån begrepp som elevinflytande och elevdemokrati, har gett svar på att lärare 
upplever att det skett förändringa r över tid. En viktig och intressant forskningsfråga vore dock 
att undersöka om det finns en skillnad mellan män och kvinnors upplevelser av sitt ledarskap i 
klassrummet. Denna forskningsfråga skulle kunna utredas på många olika sätt. Genom en 
kvantitativ undersökning där man ser om kvinnor i en större utsträckning upplever 
förändringar som är relaterade till ledarskapet negativt. En annan forskningsfråga skulle 
kunna vara att man undersöker om ämnesinriktning påverkar hur man upplever sitt ledarskap i 
klassrummet. 
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Bilaga1. 
 
Intervjufrågor 
 

1. Tycker du att ditt ledarskap i klassrummet har påverkats av begrepp som 
elevdemokrati och elevinflytande. 

2.  Vad tycker du är den väsentliga skillnaden mellan elevsamverkan och elevdemokrati, 
elevinflytande. 

3. Har det blivit lättare eller svårare över tid att vara ledare i klassrummet? 
4. Tycker du att det har blivit bättre eller sämre förutsättningar över tid att bedriva ett 

gott ledarskap i klassrummet. 
5. Hur ser det perfekta ledarskapet i klassrummet ut för dig? 


