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Syftet med denna studie är att undersöka hur ledarskapet hos lärare ser ut i 
praktiken, detta med stort fokus på de tre ledarskapsstilar som baseras på bland 
annat Christer Stensmos teorier. Man kommer även genom intervjuer att få se vad 
lärare själva har för syn på ledarskap och vad ett gott ledarskap innebär för dem.  
 
Metoden som används för studien är kvalitativ och det har genomförts åtta 
observationer, två per lärare, och fyra intervjuer för att få svar på forskningsfrågorna 
som senare presenteras.  
 
Resultatet visade att alla fyra lärare som deltagit i studien lägger vikt vid struktur och 
tydlighet i sin undervisning, samt att de alla värdesätter ett gott ledarskap, vilket för 
dem till stor del innebär en demokratisk ledarstil. De slutsatser man kan dra är bland 
annat att dessa lärare inte tror på ett gott lärarskap utan ett gott ledarskap. 
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1 Inledning  
Som lärare i skolan har man en mängd uppgifter. Man ska lära ut sitt ämne, man ska 
se till att all undervisning är anpassad till alla elever, man ska motverka all mobbing, 
trakasserier och kränkningar, man ska fostra, man ska se till att alla elever får ett gott 
lärandeklimat. Man ska se till att alla vet vad de ska göra, organisera och planera 
lektionstimmar, se till att föräldrar ständigt är uppdaterade på hur deras barn gör 
ifrån sig i skolan, se till att alla elever känner sig sedda, man ska komma med idéer, 
låta elever komma med idéer, man ska lösa problem med mycket mera. Allt detta och 
mer ska en lärare kunna balansera och hantera i sin yrkesroll. Men vad krävs för att 
klara av allt detta? Att dag in och dag ut arbeta med en mängd olika barn och 
ungdomar och utföra alla uppdrag som förväntas av en? Det verkar som att ett gott 
ledarskap är grundläggande för att som lärare kunna hålla sig stark och fokuserad på 
sitt uppdrag.  

För mig har alltid ledarskap stått i centrum under hela min tid på lärarprogrammet. 
Jag har hela tiden haft en känsla av att ett starkt ledarskap är en grundläggande 
egenskap hos alla lärare och blivande lärare. Men frågan är vad lärarna själva anser 
om detta. Är det viktigt för dem? Tycker de själva att de speglar ett gott ledarskap? 
Detta vill jag (i en mindre skala) ta reda på i min studie.  

Vad är då ett gott ledarskap? Eftersom lärare är människor är det också olika allihop, 
ingen lärare är lik den andre. Alla har sitt sätt att jobba på, sin stil, sin jargong. Men 
hur många sätt finns det att leda på? Det kommer att tas upp i denna studie, vad 
forskningen säger om ett framgångsrikt ledarskap. Dessa frågor är angelägna. Om 
bilden var klarare skulle det kanske vara lättare att som lärare arbeta med sitt eget 
ledarskap. 

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka vad fyra gymnasielärare anser vara ett gott 
ledarskap och se hur det visar sig i praktiken. Syftet uppnås genom att besvara 
följande konkreta forskningsfrågor. 
 

1.2 Forskningsfrågor 

 
1. Vilka ledarskapsstilar kan observeras i klassrummen? 
2. Vad anser lärare är ett gott ledarskap?  

 

 

1.3 Begreppet informant 
 
Med ordet informant avses både de personer som observerats och intervjuats. Idealet 
hade varit att ha skilda termer för de båda, men då det saknas etablerad terminologi 
för personer som observerats har jag funnit det bättre att benämna dem informanter. 
Särskilt eftersom alternativet antingen hade varit observationsoffer eller 
observationsobjekt.  I denna specifika studie finns ingen risk att de blandas ihop, då 
de redovisas i olika underavsnitt. Det är samma personer som observerats och 
intervjuats, därför ville jag benämna dem med samma term. 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Ledarskapsstilar 
 
Tittar man tillbaka på lärarrollens historia ser man att läraren har haft en väldigt 
auktoritär och sträng roll. På 1500-talet var läraren auktoritär, kontrollerande och 
ointresserad av den pedagogiska delen och hur den utfördes, den typen av ledarstil 
höll i sig i fler århundraden. Först på 1800-talet började intresset för den pedagogiska 
verksamheten väckas till liv och har sakta men säkert förvandlants till dagens 
pedagogikinriktade lärare (Brynolf, Carlström, Svensson, Wersäll, 2012). 
 
 Auktoritet är trots allt fortfarande en del av läraryrket, men den är inte längre lika 
lätt att skapa idag. Förr fanns en förutbestämd respekt för vuxna som barn sällan 
trotsade, man behövde inte kämpa för att vara auktoritär, ingen elev ifrågasatte vad 
läraren gjorde. Nu måste man som lärare bygga upp ett förtroende för att skapa 
respekt mellan lärare/elev och lärare/förälder. Enligt Gíslason och Löwenborg (2013) 
finns ett samband mellan auktoritet och makt; ”auktoritet utan makt leder till ett 
försvagat styre, och makt utan auktoritet leder till en auktoritär regim” (Gíslason & 
Löwenborg, 2013, s. 37). Som lärare är det viktigt att fundera kring den makt man har 
och hur man ska använda den på bästa sätt (Gíslason och Löwenborg, 2013). 

 
Enligt Stensmo (2008) samt Berg, Sundh och Wede (2012) finns tre ledarskapsstilar 
vilka lärare kan kopplas till: 
 
 – Den auktoritära ledaren 
 – Den demokratiska ledaren 
 – Låt-gå-ledaren 
 
Dessa är tre olika slag av ledarskap, där den auktoritära ledaren står för ett 
lärarcentrerat ledarskap där läraren fattar alla beslut och bestämmer helt själv hur 
verksamheten ska bedrivas och eleverna agerar därefter. Låt-gå-ledaren överlåter 
beslutstagandet till eleverna främst, den tar ett steg tillbaka och undviker att styra 
och ställa för mycket. Den demokratiska ledaren är en ledare som arbetar för en 
gemensam undervisning där lärare och elever i samspel kan bedriva verksamheten 
och i diskussioner kan komma överrens om hur saker och ting ska ske. Även Bidwell, 
Frank & Quiroz (1997) beskriver olika lärartyper, tre av dem liknar Stensmos (2008) 
och Berg m.fl. (2012) tre stilar; ”the rigorist” som lutar åt det auktoritära hållet, då 
läraren lägger stor vikt på att eleverna ska uppnå resultat utan att ta särskilt mycket 
hänsyn till olikheter som kan finnas bland eleverna. Det är en lärarcentrerad 
undervisning. ”The pal” beskrivs som en lärare som fokuserar mycket på elevers 
preferenser och har väldigt liten social distans till sina elever, d.v.s. den närmar sig 
eleverna på ett socialt plan. ”The pal” liknar Stensmos Låt-gå ledare. ”The 
progressivist”, som lutar mer åt den demokratiske ledaren är en lärartyp som satsar 
på att eleverna ska uppnå höga mentala processer samt en intellektuell 
självständighet. Vägen dit är dock mer individanpassad och flexibel.  
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I en studie av Kurt Lewin, refererad i Stensmo (2010), har det visat sig att de olika 
ledarstilarna har olika effekt på elever och hur de förhåller sig till sin lärare. I låt-gå-
ledarskapet framstod eleverna som förvirrade, frustrerade och lågproduktiva. I det 
auktoritära ledarskapet såg man att eleverna var aktiva och skärpta och arbetade i 
klassrummet med entusiasm tills lärare lämnade rummet, då de blev lågproduktiva, 
frustrerade och där det uppstod mer konflikter i lärarens frånvaro. I det 
demokratiska ledarskapet kunde man se entusiastiska, högproduktiva och 
motiverade elever som arbetade såväl med som utan lärarens närvaro. 

2.2 Arbetsuppgifter inom Ledarskap 
 
Ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkomptens; dessa tre kompetenser 
behöver man som lärare ha, enligt Stensmo (2000). Med ämneskompetensen menas 
de akademiska kunskaper man har. Med didaktisk kompetens menas de färdigheter 
läraren har vad gäller utlärning, d.v.s. att den vet hur man lär ut, vad man lär ut och 
varför man lär ut det. Ledarkompetens handlar om vilka färdigheter man har att 
driva, organisera och planera klassrumsverksamhet. 
 
Eftersom det väsentliga i denna studie är Ledarskap, kommer fokus att ligga på just 
ledarkompetensen. Som nämnt i föregående stycke handlar ledarskap i klassrummet 
om hur man bedriver klassrumsverksamheten.  Ledarskap har många olika grenar; 
det rör disciplin, organisering, ordning och reda, elevomsorg, gruppering och 
individualisering. De fem huvudgrenar eller arbetsuppgifter som Stensmo (2000) 
inkluderar i kontextet ledarskap är kontroll, motivation, gruppering, 
individualisering och planering.  
 
Kontroll handlar till stor del om hur klassrumsverksamheten bedrivs i förhållande till 
de mål som eleven, föräldrarna, skolan och läroplanen har. Det handlar om hur man 
utnyttjar den schemalagda lektionstiden, hur innehållet i undervisningen ser ut och 
hur relationerna mellan individer i klassrummet fungerar. Kontroll innefattar de 
regler och rutiner man formar för klassrumsverksamheten och vilka konsekvenser 
och lösningar som följer om dessa inte fungerar (Stensmo, 2000). 
 
Motivation, som vi kommer gå in lite djupare på i ett senare avsnitt, rör den process 
som drar igång eleven för att den ska nå sina mål. Det är lärarens uppgift att 
tillsammans med eleven forma dennes mål och vägleda den mot att nå dem. Eleven 
måste dock själv känna att den är i kontroll av sina egna mål och till största del 
formar dem själv. Det kan krävas olika typer av motivation för att en individ ska röra 
sig framåt för att nå dessa mål, det kan bland annat handla om vinster och belöningar 
(Stensmo, 2000). 
 
Grupperingar förkommer hela tiden i skolvärlden, det kan handla om 
könsgrupperingar, åldersgrupperingar, skolklass, undervisningsgruper, grupper inom 
klasser eller tillfälliga grupper för arbetsuppgifter/arbetsområden. Sättet dessa 
grupperingar skapas på och hur de fungerar präglar verksamheten i ett klassrum 
(Stensmo, 2000). 
 
Individualisering är ett viktigt mål i skolan. Att individualisera innebär att man 
anpassar undervisningen efter alla individers enskilda behov, efter deras 
förutsättningar och erfarenheter. Att ha en individualiserad undervisning kan bland 
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annat innebära att man har en varierad undervisning för att på så sätt kunna nå ut till 
allas olika behov och preferenser (Stensmo, 2000). 
 
Planering är, enligt Stensmo (2000), den centrala delen i kontextet ledarskap. Han 
beskriver det som ”kittet” som håller samman de övriga områdena som nämns ovan. 
Planering handlar inte bara om vad framtiden är, utan planering innebär att man 
även tar in väsentliga delar från både det förflutna och nuet. Det finns därför tre steg i 
planering; man planerar utefter vad som har skett, man får planera under tiden man 
bedriver undervisning och man får även planera och utvärdera efter man har utfört 
undervisning, d.v.s. reflektera över det som skett. Stensmo tillägger att planeringen 
inte bara handlar om undervisning utan även det sociala samspelet i klassrummet 
(Stensmo, 2000). 

2.2.1 Lärarrollen  
Gíslason och Löwenborg (2013) menar att det finns en rad viktiga aspekter i 
lärarledarskapet. Man ska sträva efter att vara sig själv för eleverna och inte gå in i 
något slags roll för att leva upp till andras förväntningar. Det är viktigt att ha en god 
förmåga att kommunicera med både elever och deras föräldrar. Man ska sträva efter 
att vara proaktiv och ligga steget före, de menar att man ska ”tänka efter före”. Även 
att vara konsekvent är viktigt, det vill säga vara tydlig med regler och bestämma vad 
man tycker är viktigt att sätta regler kring och veta var gränsen går. Som lärare bör 
man också fundera kring hur man ger sin uppmärksamhet till eleverna, hur man kan 
uppmuntra dem och ger dem beröm. Ytterligare en viktig aspekt är att kunna 
använda humor i sin lärarroll, det är ett produktivt sätt att skapa förtroende hos 
eleverna, de menar att lekfullhet ger goda förutsättningar för att lära sig. Slutligen ska 
man inte glömma av att reflektera över sin lärarroll, fundera på vad man kan göra 
bättre, vad man kan förändra och vad man är nöjd med. Det är viktigt att ge sig själv 
beröm för vad man gör bra (Gíslason och Löwenborg, 2013). 
 

2.2.2 Struktur, regler och rutiner 
En bra struktur i klassrummet innebär att där finns ordning och man får lättare att 
orientera sig. Det är viktigt att det finns tydliga instruktioner och att tydliggöra för 
elever vad som förväntas av dem. Gíslason och Löwenborg (2013) beskriver ett antal 
nyckelord som är av betydelse för en struktur i skolan, bland annat tar de upp, 
förutsägbarhet, förberedande, vägledning, arbetsro, regler, överblickbart schema. 
Dessa delar av en struktur bör vara genomtänkta och tydliga för elever, de ska ta del 
av hur allt är utformat och hur man förhåller sig till vissa regler, få möjligheten till en 
vägledande lärare (som är förberedd och steget före). Som lärare är det betydelsefullt 
att anpassa strukturen efter hur varje klass är, vad den har för dynamik och vad den 
behöver för att skapa trygghet (Gíslason och Löwenborg, 2013). 
 
Man bör som lärare ha en diskussion med sina elever om vad för regler som finns 
eller som de vill införa och hur man ska gå till väga för att följa dem. Regler kan vara 
väldigt övergripande – sådant som är på en samhällsnivå då det handlar om lagar 
som inte får brytas. Sedan finns det mer lokala regler som gäller för en skola, eller för 
en enstaka klass, som nämnt ovan är det viktigt att anpassa strukturen efter hur 
klassen ser ut, likadant när det gäller regler ska de vara tydliga och 
genomdiskuterade. Dessutom ska man vara tydlig med vilka regler som är 
förhandlingsbara. Man kan rucka på regler som är mindre vitala om det skulle passa 
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för en viss situation, men sådant som t ex. närvaro i skolan ska stå som fast regel 
(Gíslason och Löwenborg, 2013). 
 
Rutiner är en trygghet, man upprepar vissa moment om och om igen, dag efter dag, 
månad efter månad eller år efter år och det skapar förutsägbarhet. Det gör att elever 
har koll på vad som händer, när det brukar hända och vad som förväntas av dem. Om 
läraren bestämmer sig för att ändra eller rucka på vissa rutiner är det värdefullt att 
förklara för eleverna i förväg vad som kommer att förändras och förbereder dem för 
det, t ex om man ska gå till matsalen vid en ny tid eller liknande. Man gör då en stabil 
övergång som inte skapar oro hos elever (Gíslason och Löwenborg, 2013). 
 
 
 

2.3 Classroom Management 
 
I boken Ledarskap i klassrummet (2008) tar Stensmo upp ett mer internationellt 
synsätt på ledarskap i klassrummet vilket kallas Classroom Management. Classroom 
Management, även förkortat CM, definieras som följer:  
 

Classroom management refers to the wide variety of skills and 
techniques that teachers use to keep students organized, orderly, 
focused, attentive, on task, and academically productive during a 
class. (The Glossary of Education Reform, 2013) 

 
Det refererar till de olika knep och tekniker som lärare använder sig av för att bedriva 
en fungerande klassrumsverksamhet och hur de lyckas få sina elever organiserade, 
ordningsamma, fokuserade, uppmärksamma, fokuserade på uppgifter och produktiva 
under lektionstid. 

 
Bland annat tar Stensmo (2008) upp Doyles (1986) syn på de två främsta uppgifterna 
lärare har i klassrummet, dessa är  
 
 1. att vägleda lärande och 
 2. att upprätthålla ordning i klassrummet 
 
Vidare presenterar Stensmo (2008) Kounins (1983) beskrivning av ett framgångsrikt 
CM i sex punkter. Den första punkten innefattar medvaro. Medvaro, som på engelska 
kallas ”withitness”, handlar om lärarens förmåga att ha koll på allt som pågår i 
klassrummet hela tiden, oavsett om denna arbetar med endast en elev vid ett tillfälle 
ska den ha ”ögon i nacken” och se vad som försiggår i resten av klassen. Genom att ha 
en god medvaro kan läraren arbeta förebyggande och sätta stopp för eventuella 
opassande företeelser innan de sker. Den andra punkten är överlappning 
(overlapping). I grund och botten handlar överlappning om att läraren har en 
förmåga till ”multitasking”, det vill säga att läraren kan hantera flera elever samtidigt. 
Exempelvis att tillrättavisa en elev med blickar och gester samtidigt som man hjälper 
en annan elev med en uppgift kan vara en överlappning. Mjuka övergångar (smooth 
transitions) är tredje punkten. Det innebär att man går från en sak till en annan med 
sin klass utan att det blir hackiga eller dramatiska övergångar. Till exempel från en 
genomgång till eget arbete, från en grammatikövning till att se på film, från 
diskussion i helkass till individuellt arbete, eller från arbete i klassrummet till rast. 
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Läraren ska undvika hoppiga övergångar som kan kännas onaturliga och förvirrande. 
Punkt nummer fyra kallar han tempo (momentum). Att hålla ett passande tempo 
innebär att man får med sig sin klass utan att några hamnar efter men även hålla det 
tillräckligt högt för att det inte ska bli långtråkigt och eleverna tappar fokus. Tempot 
innebär att man ser till att eleverna ständigt är medvetna om vad de förväntas göra 
och att de har god förståelse för syftet med lektionsaktiveteten. Punkt nummer fem är 
gruppfokus och med detta menas att när man har ett fokus på hela gruppen så ser 
man som lärare till att alla elever är alerta och uppmärksamma på vad som sker, man 
kastar ut frågor slumpartat så inte eleverna vet när frågan kommer till dem. Man 
blandar både enskilda frågor med kollektiva frågor. Gruppfokus betyder också att 
eleverna har ett eget ansvar för hur de beter sig under lektionstid. Slutligen innefattar 
punkt sex utmaningar och variation i uppgifterna vilket innebär att man har en god 
variation av lektionsaktiviteter och svårighetsgrad för att eleverna ska kunna känna 
sig engagerade.      

 
Enligt den australiensiske pedagogen Cliff Turney (1992) (refererad av Stensmo, 
2008), består CM fem delar: planering, kommunikation, motivation, organisering 
och kontroll. Planering innefattar ”att söka visioner och formulera skolans/klassens 
uppdrag; att utveckla policy och sätta mål; att konstruera program: att beräkna och 
anskaffa resurser samt att modifiera policy och planer” (Turney, 1992, tolkat av 
Stensmo, 2008, s. 17). Kommunikationen innebär att forma ett system för 
kommunikation, där man hanterar olika typer av problem och där man konsulterar 
elever. Genom motivation menas att man uppmuntrar till engagemang samt agerar 
som ett stöd, hos såväl individer som grupper. Organisering innebär att man 
utvecklar organisationen och fördelar både ansvar och uppgifter. Kontroll betyder att 
övervaka och utvärdera, man skapar normer och kriterium.  

 
Anderson (2005) beskriver Classroom Management som ett positivt, 
uppgiftsorienterat och kooperativt sätt eller beteende att verka för. Det ska genom 
CM gå att förebygga stökiga situationer men även veta hur man ska hantera dem om 
de uppkommit. Man har identifierat två nyckel-aspekter för ett gott CM, det första är 
att kunna förutspå uppkomsten av störande beteenden eller problematiska 
situationer och det andra är att uppmärksamma och reagera på dåliga beteenden, 
detta kallar Anderson (2005) för disciplin.  Det finns en problematik i att lärare, 
främst nya, leds till att spendera mycket tid åt att lära sig organisera och leda sin 
klass, då den teoretiska biten, alltså att lära ut sitt ämne, riskerar att falla ner på 
prioritetslistan (Anderson, 2005). 

 

2.3.1 Teorier för CM 
Inom Classroom Management utvecklas metoder kopplade till psykologi. Det finns 
tre teorier som tas upp i Lärare som ledare (Berg m.fl., 2012). Hur lärarens 
ledarskap utövas beror till stor del på vilken utav dessa teorier man använder sig av. 
 
Den behavioristiska inlärningspsykologin baseras på behovet av ordning och reda i 
klassrummen för att kunna bedriva en god klassrumsverksamhet. Man använder sig 
av påbud snarare än förbud för skapa regler och rutiner och gör det tydligt för 
eleverna vad de förväntas göra snarare än vad de inte förväntas göra. Här kommer 
exempel på regler som är formulerade som påbud för att motivera ett bra beteende 
hos eleverna: 
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 vara på plats då en schemalagd verksamhet börjar 

 ha med sig skolböcker och material till varje tillfälle 

 hålla skolbänken och klassrummet rent och snyggt 

 räcka upp handen då man vill tala 

 lyssnar när andra talar 

 vara vänlig och hjälpsam 

 tala ett vårdat språk i skola och klassrum 
(Berg m.fl., 2012, s. 50) 

 
Om reglerna ska vara effektiva ska man enligt det behavioristiska synsättet ha 
sanktioner, men sanktioner behöver inte rakt ut betyda att man bestraffar elever. 
Man talar om morot och piska, men i denna teori lägger man mest vikt på själva 
morroten. ”Reinforcement” d.v.s. förstärkning, använder man sig av för att 
uppmuntra gott beteende snarare än bestraffning (Berg m.fl., 2012). 
 
Anderson (2005) menar också att regler som är utformade som förbud är ofta sedda 
som negativa. Vidare beskriver hon att för att regler ska fungera väl och vara effektiva 
måste de vara planerade och utformade i förväg, de måste förmedlas klart och tydligt 
till eleverna, de får inte vara för många och där måste finnas tydliga konsekvenser för 
om reglerna bryts. Studier har visat att de första två veckorna av skolåren är viktiga 
för att skapa tydliga regler och rutiner och när man introducerar dem ska man inte 
underskatta vikten av att berömma elever när reglerna och rutinerna följs men 
samtidigt visa påföljderna och konsekvenserna så fort någon trotsar reglerna 
(Anderson, 2005). 
 
Den andra teorin baseras på socialpsykologen Lewins (Berg m.fl., 2012) ekologiska 
psykologi. Detta är ett synsätt som är kollektivt utformat, man utgår från gruppen och 
gemenskapen i klassen. I vanliga svenska skolor går en och samma klass tillsammans 
hela låg- och mellanstadiet normalt sätt. Därför vill man med denna teori skapa en 
enhet som eleverna ingår i. Läraren och eleverna har känslomässiga band till 
varandra. Denna klass som man kallar primärgrupp präglas av följande punkter: 
 

 gemensamma mål 

 gemensam historia och framtid 

 gemensamma normer och likformigt klassrumsarbete, samt 

 arbetsfördelning och olika grupproller hos medlemmarna 
 (Asplund, 1987, från Berg m.fl., s. 52) 
 
Lärarens uppgift inom den ekologiska teorin är att skapa en miljö som gynnar klassen 
som grupp. Där man arbetar förebyggande för att störande situationer inte ska 
uppstå. Exempel på detta kan vara att man möblerar klassrummet på ett sätt som 
minskar stök, till exempel kan man se till att vägen till pennvässaren är bred och 
lättframkomlig så inte eleverna ska riskera att springa på varandra och starta 
eventuella onödiga situationer. Miljön i klassrummet är viktig och små saker som 
växter i fönstren, gardiner, fina tavlor eller ett akvarium med fiskar kan göra 
klassrummet lite mer trivsamt, viktig är dock att dessa saker är placerade på bra 
ställen där de inte attraherar för mycket uppmärksamhet av eleverna (Berg m.fl. 
2012). 
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Den tredje teorin handlar om den humanistiska psykologin. Här talar man mycket 
om motivation hos eleverna, alltså rörelsen man sätter igång för att eleverna ska vilja 
ta sig framåt. Det finns tre olika typer av motivation; den inre motivationen, den 
yttre motivationen och den interaktiva motivationen. Den inre motivationen 
kommer inifrån personen själv, det kan vara något man är nyfiken på, man vill lära 
sig för ens egen skull något som lockar av personliga skäl. Yttre motivation handlar 
mer om belöning, det kan innebära att man kommer in på en viss linje på gymnasiet 
om man får högt betyg i ett visst ämne man egentligen inte är så intresserad av, eller 
man får bra belöning när man uppnår något vilket ger en känsla av motivation. 
Interaktiv motivation grundas i människans erfarenheter och relation till omvärlden. 
Har man vad man själv bedömer som goda chanser att lyckas med något som är värt 
att lyckas med, skapar det motivation. Är man med hjälp av t ex. erfarenhet eller 
självkännedom tveksam till att lyckas inom ett visst område så faller motivationen att 
försöka. När läraren framhäver värdet av slutmålet och lägger uppgifter på en nivå 
som både är utmanande men även uppnåelig kan prestationsmotivationen yppas. 
Lärarens uppgift i det humansistka synsättet är att vara en motivatör för eleverna, 
vilket är del av ledarskapet – att motivera eleven att kämpa på tills den uppnår 
målen. För att vägleda eleverna till målen på ett effektivt sätt ska målen vara: 

 

 Tydliga. Målen måste vara avgränsande och konkreta och 
kunna kommuniceras till och förstås av alla berörda. 

 Adekvata. Målen måste formuleras utifrån behov som ska 
tillfredaställas eller problem som ska lösas. Samtliga berörda 
måste uppfatta mål-uppnåelse som värdefull. 

 Rimliga. Målen måste vara realistiska och möjliga att uppnå 
med den tid och de resurser som står till förfogande. För högt 
satta mål kan leda till uppgivenhet, för lågt satta mål kan leda 
till att eleven inte anstränger sig. 

 Verifierbara. Man måste kunna avgöra eller i någon mening 
mäta om målen uppnåtts eller ej, med de medel eller strategier 
som valts. Bedömning av måluppnåeslse kan vara såväl 
kvantitativ – hur mycket? Som kvalitativ – hur väl? (Berg 
m.fl., 2012, s. 56) 

 
Lärarens uppgift i det humanistiska synsättet är att vägleda och stötta och ge tydliga 
riktlinjer, samtidigt som eleven motiverar sig själv (Berg m.fl., 2012). 
 
 

2.4 Lärarskap och ledarskap 
 
Lärare har som grundläggande uppgift att vägleda elever till deras mål, men sällan 
ägnar man sig åt en elev i taget utan 20-30 stycken. Det är en utmaning, menar 
Gíslason och Löwenborg (2013), att aktivera en stor grupp olika individer som i sin 
tur behöver individuell bekräftelse och uppmärksamhet. Granström (2007) menar 
också att det finns roller som läraren måste upprätthålla och två viktiga roller är 
lärarskapet samt ledarskapet. 
 

Herbart (1806) som av många betraktas som pedagogikens fader 
menade att pedagogiken vilar på två ben; filosofin och psykologin. 
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Där filosofin ska utgöra grunden för vilket innehåll – 
kunskapsmässigt och moraliskt – som skolan ska ha. Psykologin skall 
hjälpa läraren att finna de bästa redskapen eller vägarna för att nå de 
uppsatta målen. (Granström, 2007, s.13) 

 
Däremot påstår inte Granström (2007) att lärarskapet och ledarskapet vilar helt och 
hållet på filosofin och psykologin, men att där finns inslag av dem i de båda. Det finns 
andra faktorerer som spelar roll i undervisningen, så som den miljö eller det 
samanhang som undervisningen hålls i. När Granström (2007) förklarar definitionen 
av de båda begreppen ser det ut som följer:  
 

Lärarskap i klassrummet handlar om att ha 
- kunskap om ett ämnesområde (ämne) 
- förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter 

Ledarskap i klassrummet handlar om att ha 
- kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser 
- förmåga att hantera klassrumsinteraktion och grupprocesser 
(Granström, 2007, s. 17) 
 

Vidare beskriver han att av lärarskap och ledarskap finns fyra kombinationer som 
utgör en särskild typ av lärare. Först beskrivs det man skulle kunna kalla den ideala 
läraren; den som både har ett gott lärarskap – den som besitter goda kunskaper i sitt 
ämne och är bra på att förmedla det, samt ha ett gott ledarskap – en lärare som har 
goda kunskaper i att hantera klasser och leda dem mot sina mål. Kombination 
nummer två är läraren som har ett sämre lärarskap men ett bra ledarskap, det vill 
säga läraren är inte så kompetent i sitt ämne men är duktig på att organisera och 
hålla igång en klass med aktiviteter. Kombination nummer tre är en lärare som har 
gott lärarskap med mindre bra ledarskap, det innebär att läraren har goda kunskaper 
i sitt ämne men är mindre bra på att förmedla dessa till en klass på ett passande sätt 
då den saknar kunskap i hur man hanterar klassrumsprocesser och grupprocesser. 
Den sista och fjärde kombinationen är den då läraren saknar kunskap av båda roller 
– ett dåligt lärarskap och ett dåligt ledarskap, detta skapar antingen en kaotisk 
klassrumssituation eller en lugn situation då eleverna får eget ansvar att arbeta på 
projekt och läraren är mindre närvarande. Granström (2007) menar att de flesta 
under sin skoltid har stött på lärare som representerar var och en av dessa fyra 
kombinationer – men som nämnt ovan är den första kombinationen, alltså den då 
läraren har goda färdigheter i de båda rollerna, den mest ideala (Granström, 2007). 

  

3 Metod 
 

I metodkapitlet beskriver jag vilka metoder jag använt mig av i studien, hur jag har 
gått tillväga med dem och varför jag valt dem. Jag tar även upp hur dessa metoder är 
trovärdiga och relevanta för just denna studie samt hur min urvalsgrupp ser ut och 
hur jag valt ut den.  
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3.1 Metodkombination 
I denna studie valde jag en metodkombination som består av observationer och 
intervjuer, detta för att kunna svara på båda mina forskningsfrågor; den första syftar 
till vad som syns i klassrummet (observationer), och den andra syftar till vad lärarna 
själva anser om ledarskap och ledarskapsstilar. Anledningen till att jag valde att göra 
observationer var för att få fram en tydlig bild av hur lärare arbetar i praktiken 
gällande ledarskap.  

Vid genomförande av observationer använder man sig själv som mätinstrument, 
vilket ger en möjlighet att fånga upp alla typer av händelser och intryck som inte 
uteslutande är verbala. Man tolkar det man ser själv istället för att bara förlita sig på 
svar från enkäter eller intervjupersoner. ”Genom att titta, lyssna och registrera sina 
intryck använder forskaren sig själv som mätinstrument” (Stukát, 2010, s.49). Jag 
valde att i kombination med observationer genomföra intervjuer på samma personer 
jag observerat, detta för att ge svar på forskningsfråga 2 och att förstärka bilden jag 
som observatör har skapat av varje lärares ledarstil (Stukát, 2005). 

Genom denna metodkombination har jag lagt vikten både på min egen bild av 
ledarskapsstilar jag sett samt släppt in informantens perspektiv på dennes egen 
ledarstil. Studien är kvalitativ, vilket innebär jag fokuserat mer på helheten av 
resultaten snarare än de små delarna. Jag har tolkat det jag sett under 
observationerna och hört i intervjuerna med stöd från tidigare forskning. 
Huvuduppgiften är att förstå och gestalta mönster av det jag undersökt och att skapa 
en helhetsbild av det. 

 

3.1.1 Observation 
För att kunna få svar på forskningsfråga nummer 1 har jag genomfört observationer 
för att undersöka fyra lärares ledarstil, varje lärare har observerats två gånger, båda 
gånger i undervisningssituationer. Observationerna har utförts på en gymnasieskola 
och de fyra lärare som observerats har olika slags erfarenheter och ämneskunskaper. 
Ämnena som lärarna undervisar är irrelevanta för studien, likaså, ålder, etnicitet, 
klass och kön. Efter att observationer genomförts kopplad jag ihop de mönster som 
var synliga hos informanterna med tidigare forskning och teorier om ledarskap och 
på så sätt fått en bild av hur teorierna ser ut i praktiken.  
 
Observationerna har gjorts med stöd av ett observationsschema för att underlätta att 
hålla rätt fokus och bocka av det man ser från observationsschemat under tiden 
observationerna genomförs (Stukát, 2005). Observationsschemat har i första hand 
baserats på Stensmos (2008) teorier om ledarskap och de tre ledarskapsstilar som 
han talar om; auktoritär, demokratisk och låt-gå. Schemat är uppdelat i dessa tre 
kategorier med gott om utrymme för anteckningar under varje ledarstil. Längst bak 
på schemat finns ett utrymme för övriga kommentarer. Utöver Stensmos teorier har 
det lämnats utrymme för koppling till övriga teorier från annan forskning.  
 
 

3.1.2 Intervjuer 
I kombination med observationer har jag också genomfört semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna ger svar på forskningsfråga 2 och gjordes med samma 
personer som tidigare blivit observerade vid två tillfällen. De mest relevanta bitarna 
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(för studien) från intervjuerna har plockats ut och jämförts med vad som visats i 
observationerna. Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att jag har haft ett 
antal bestämda intervjufrågor men samtidigt varit flexibel vad gäller ordning och hur 
pass mycket intervjupersonen utvecklat sina svar (Denscombe, 2009). Vid 
transkribering av intervjusvaren kommer jag att framföra dem med användning av 
mina egna ord i resultatdelen. 
 
 
 

3.2 Urval 
 
Jag har valt att observera fyra gymnasielärare i en svensk gymnasieskola för att se 
vad för typ av ledarskap som framträder. Jag har använt mig av ett subjektivt urval. 
Det innebär att jag valt personer som jag tror kommer ge mig mest relevant data för 
min studie, sett utifrån mina forskningsfrågor. Varje lärare tillhör varsitt 
gymnasieprograms arbetslag, vissa utav lärarna tillhör program med 
yrkesförberedande linjer och andra studieförberedande linjer, det vill säga teoretiska 
linjer. Som nämnt ovan är sådant som ålder, kön och etnicitet irrelevant för studien, 
men där finns en blandning. Jag tittar endast på informantens ledarskapsstil kopplat 
till tidigare forskning och teorier samt intervjuar informanterna utifrån 
litteraturbakgrunden.  
 

3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Reliabilitet beskrivs som trovärdigheten av den metod man använder sig av och den 
noggrannhet man använder metoden med i en studie. Sättet man mäter på ska vara 
tillräckligt tillförlitligt för att resultaten ska vara så trovärdiga som möjligt. ”Det 
definieras ibland också som mätningens motstånd mot slumpens inflytande” (Stukát, 
2010). De metodval jag använt mig av i studien tycker jag har god reliabilitet. Då 
studien är kvalitativ har jag valt att använda mig av metoder som mäter olika 
kvaliteter, dvs. genom intervjuer och observationer. Det gjordes två observationer per 
lärare för att säkerställa att det första tillfället inte innehöll något avvikande. 
Intervjuerna gav mig ett tydligt resultat där jag utgått helt från forskningsfråga 
nummer 2 (Stukát, 2010). 
 
Validiteten är sammankopplat med reliabiliteten. Det vill säga att det man mäter 
måste vara relevant för vad man söker i sin studie, men först och främst gäller det att 
mätinstrumentet, eller reliabiliteten, är god. I min metod har jag använt mig av 
metoder som direkt speglas tillbaka till mina forskningsfrågor, dvs. jag har själv tittat 
efter ledar-stilar i mina observationer och har i intervjuerna frågat informanterna 
direkt vad de själva anser om ledarskap. På så sätt så blir data relevant för studien, då 
insamlingsmetoderna syftar direkt till syftet och forskningsfrågorna (Stukát, 2010). 
 
När man tittar på generaliserbarheten avgör man för vilka resultaten man får fram 
gäller för. Är det för en lite grupp människor som resultatet kan appliceras, är det för 
en stad, ett land, eller hela världen? Kan den gruppen man undersöker representera 
en större andel människor eller endast dem själva? (Stukát, 2010). I min studie är 
mina resultat ganska småskaliga, jag samlar in mina data genom att titta på en 
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handfull lärare. Det går därför inte att generalisera resultat till hela skolan, och ännu 
mindre hela landet. 

3.4 Forskningsetiska aspekter 
 
Den grupp människor som deltagit i observationerna och intervjuerna kommer att 
vara anonyma i studien och de fyra huvudkrav som ingår i individskyddskravet har 
man tagit hänsyn till. Alla deltagare i studien har blivit informerade om vad syftet 
med undersökningen är, både muntligt och genom ett missivbrev 
(Informationskravet). Deltagarna fick bestämma helt själva över sin medverkan i 
studien (Samtyckeskravet). Alla etiska och personliga uppgifter man kommit över hos 
deltagarna kommer att förbli konfidentiella, då de inte är av relevans i studien 
(Konfidentialitetskravet). De uppgifter som är insamlade från deltagarna i 
observationen kommer inte att användas i annat syfte än för just denna studie 
(Nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

4 Resultat 
 

I resultatkapitlet presenteras den data jag samlat in via observationer och intervjuer. 
Data delas först in i två delar; observationer och intervjuer. I vardera kategori delas 
data in i underkategorier som speglar de mönster som trätt fram under 
observationerna och i intervjusvaren. 

 

4.1 Observationer 
 

Fyra lärare på en gymnasieskola har observerats, alla har som nämnt tidigare 
observerats två gånger var. Observationerna har gjorts i syfte att svara på 
forskningsfråga nummer 1; vilka ledarskapsstilar kan observeras i klassrummen? 

4.1.1 Struktur 
Det som visat sig hos alla informanter är att den demokratiska ledarskapsstilen 
genomsyrat alla observerade lektioner. Informant 1 startade sina lektioner på ett 
tydligt och strukturerat sätt, det är tydligt att eleverna vet vad som gäller och vad som 
förväntas av dem när de kommer in i klassrummet. Mycket av lektionens innehåll 
visualiserades genom att läraren skrev på tavlan. Likaså informant 2 använde sig 
mycket av tavlan för att för att eleverna lättare skulle kunna följa allt. Informant 3 
hade ett avslappnat sätt under lektionens gång, men startade lektionen tydligt och 
med tydliga instruktioner. Informant 4 hade en lugn och mild stil men visade tydligt 
vad som gällde med kroppsspråk och blickar; eleverna visste likaså här vad som 
gällde när läraren stod där framme. Strukturen hos alla informanter överfördes som 
ett lugn till eleverna, lektionerna var lugna och effektiva i stora drag. 

4.1.2 Närvaro och elevfokus 
Informanterna hade alla närvaro i klassrummet med lika mycket fokus på ämnet som 
på eleverna; detta visade sig på olika sätt. Informant 1 uppmärksammade varje elev 
vid lektionens början och konverserade lite med alla, där fanns också inslag av humor 
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ihop med eleverna. Informant 2 hade mycket fokus på att ha ordning och tystnad 
men släppte samtidigt in mycket av elevernas åsikter och gav bra feedback på det 
eleverna sa under lektionen. Informant 2 visade även starkt förtroende för eleverna. 
Likaså informant 3 tog in mycket av vad eleverna sa under lektionen och gav respons 
på det som sades. Informant 3 rörde sig också mycket i klassrummet och gick fram 
till elever och ställde frågor istället för att stå kvar framme vid tavlan under 
genomgångarna och prata med eleverna på avstånd. Det fanns en stor interaktion 
med eleverna genom lektionerna. När informanten lämnade klassrummet så fortsatte 
eleverna diskutera det de hade blivit ombedda att diskutera. Informant 4 är till stor 
del interaktiv med eleverna i klassrummet, men när informanten lämnar 
klassrummet för en kort stund så uppstår ganska mycket mummel i klassrummet, 
men så fort den kommer tillbaka så tystas eleverna ner. 

 

4.1.3 Regler 
Informanterna som observerades har rutiner för sina lektioner, mycket i form av 
oskrivna regler. Informant 1 har bestämda platser åt eleverna för dennes lektioner, 
eleverna visste precis var de skulle sitta och satte sig där. Eleverna vet också att 
mobiler inte är tillåtet förutom som ett redskap vid klassrumsarbete, detta framgick 
tydligt. Eleverna hos informant 1 arbetade i tystnad, det var nästan inget prat alls. Vid 
slutet av lektionerna vet eleverna hos informant 1 att man ställer sig bakom sin stol 
och är tyst, lektionen är slut när informanten tydligt visar det. Samma sak i 
klassrummet hos informant 2 är det en väldigt tyst och lugn stämning. Informanten 
markerar tydligt när en elev pratar då den inte ska. Hos informant 2 finns ett tydligt 
förbud för mobiltelefoner under lektionstid, så fort någon elev missbrukar sin telefon 
blir den fråntagen av informanten. Det blir inga diskussioner kring fråntagandet av 
mobiltelefonerna, det är tydligt att eleverna vet vad som gäller och vet att de brutit 
mot en regel. Om eleverna hos informant 2 pratar med sin granne när de inte ska 
under lektionstid så blir de omedelbart flyttade till annan plats i klassrummet. 
Informant 2 använder sig av ett tydligt språk med stark röst. Informant 3 använder 
och sin röst som ett instrument för att få elevernas uppmärksamhet, eleverna lyssnar 
uppmärksamt när informanten ger instruktioner. Informant 4 använde sin blick mer 
än sin röst vid tillsägelser eller när den krävde uppmärksamhet vid en genomgång. 
Detta var effektivt och eleverna tog tillsägelserna på allvar. Ljudnivån i klassrummet 
var väldigt låg, eleverna verkade veta vad som gällde. När lektionerna startade var det 
ett stort lugn i klassrummet, alla lyssnade på vad informanten hade att säga. 

 

4.2 Intervjuer 
 

Samma fyra gymnasielärare, som har observerats, har intervjuats med fokus på 
ledarskap. Det jag velat få fram med intervjuerna är deras syn på ett gott ledarskap 
och vad det betyder. Intervjuerna ska ge svar på forskningsfråga nummer 2: vad 
anser lärare är ett gott ledarskap? 

4.2.1 Struktur 

Något som alla fyra informanter la tyngd vid var struktur och tydlighet. Detta skulle 
vara något de ansåg bör genomsyra undervisningen. Att vara tydlig tyckte 
informanterna var grundläggande för att eleverna ska veta vad som gäller. Vet inte 
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eleverna vad som krävs av dem blir det svårt att ha en strukturerad undervisning. 
Informant 1, 2 och 3 beskrev att de lade ganska mycket vikt på rutiner i klassrummet. 
Informant nummer 1 startar sina lektioner genom att gå in tio minuter tidigare för att 
förbereda. Informanten skriver på tavlan vad det är för tider som gäller för lektionen 
och vad som ska göras under lektionstiden. I början av varje termin berättar 
informanten för eleverna vad som gäller i dennes klassrum, så som till exempel ett 
vårdat språk med varandra, att kepsar/mössor och ytterkläder vid alla tillfällen ska 
tas av när man är i klassrummet. Eleverna får alltså veta från dag ett hur man ska 
föra sig i klassrummet, informanten menar att det allra helst är viktigt för svaga 
elever att ha struktur. Informanten beskriver hur den sätter de yttersta ramarna för 
att kunna bedriva en god klassrumsverksamhet och ett bra klimat, dessa ramar är 
inte förhandlingsbara mellan denne och eleverna. Informant 2 beskrev hur 
lektionerna alltid startar på samma vis; genom att gå in och hälsa eleverna välkomna 
till lektionen, detta betyder för eleverna att lektionen nu har börjat och det ska vara 
tyst och alla mobiler ska vara undanstoppade. Informanten menar att det är viktigt 
för eleverna att veta vad deras handlande får för konsekvenser. Informanten 
beskriver att det motiverar eleverna att göra det de ska då de oftast inte vill göra sin 
lärare besviken.  Informant nummer 3 beskrev hur denne alltid är väldigt tydlig för 
eleverna vad som ska göras på lektionerna, hur det ska göras och varför det ska göras. 
Eleverna ska alltid veta vad som krävs av dem när det kommer in på lektion. Däremot 
ansåg informanten att det kanske inte i alla fall är nyttigt att de vet allting i förväg 
eftersom att det skulle kunna göra eleverna uttråkade. Även informant 4 lägger vikt 
vid tydlighet, alltså eleverna måste ha koll vad de ska göra och vad som krävs av dem. 
Även denne skriver upp lektionsinnehållet för att göra det tydligt för sig och eleverna. 
Informanten menar att eleverna vill veta vad de har för krav på sig, och att alla typer 
av elever skulle tycka det var svårt utan riktlinjer. Å andra sidan, menar informant 4, 
så är det många elever som tror att de bara har en massa rättigheter och inte så 
mycket skyldigheter. I informantens klassrum ska alla respekteras och lyssnas på när 
de har ordet, elev som lärare. 

4.2.2 Elevrelationer 

Informant nummer 1 beskrev att den ibland kan uppfattas som hård och att detta 
generellt sett uppskattas av eleverna, de känner att de vet vad som gäller och känner 
sig trygga i det. Informanten beskrev att den kombinerar sin struktur och hårdhet 
med flexibilitet, d.v.s. vissa saker i undervisningen kan vara förhandlingsbara, men 
som nämnt ovan har informanten skapat de yttre och viktigaste ramarna och reglerna 
och dessa är inte förhandlingsbara. Exempel på sådana regler var att man aldrig 
skrattar åt varandra och att alla behandlar varandra med respekt. Även humor är 
något som används framgångrikt med eleverna. Informant 2 menade att det är 
väldigt viktigt att man från första början stämmer av sina undervisningsgrupper, 
kollar vad det finns för olika roller i gruppen, hur dynamiken ser ut och framför allt 
att man lär känna sin grupp väl. Informanten beskrev hur viktigt det var att se alla i 
sina klasser, varenda elev ska man ha koll på och ha en förmåga att anpassa sig till 
gruppen och försöker vara en förebild för sina elever. Den beskriver också hur viktigt 
det är att vara en coach/mentor, kombinera det med tuffhet, flexibilitet och samtidigt 
ha ett stort hjärta; morot och piska, beskriver informanten, är ett effektivt sätt att 
leda eleverna på. Vidare berättade informanten att den, precis som informant 1, 
gärna kombinerar tuffheten med humor, det går ofta hem hos eleverna. Informant 
nummer 3 tyckte att relationen med eleverna är viktigt och att i alla lägen vara väldigt 
tydlig med eleverna. Att ha respekt hos eleverna, menar informanten, är väldigt 
viktigt eftersom ifall de inte har respekt för läraren så kommer de lära sig mycket 
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mindre. Den menar att det absolut bästa är att man har en god relation till eleverna 
för då blir de tvingade att prestera annars gör de läraren besviken, vilket de inte vill. 
Vidare menar den att det alltid kommer finnas kurser som eleverna tycker är tråkiga, 
och just därför är det viktigt att man har ett starkt band med eleverna. Informant 3 
precis som informant 1 och 2 använder sig av humor i sin undervisning. Informant 4 
utryckte att den sällan har problem med sina elever. Relationerna grundas på en 
respekt och lyhördhet. Informanten menar att det är väldigt viktigt för eleverna att 
vet att läraren lyssnar till vad de har att säga också, annars är det lätt att man tappar 
eleverna. Vidare menar informanten att det är viktigt att göra det väldigt tydlig vad 
man har för relation med eleverna då en lärare kan ha väldigt många, olika roller. T 
ex. om man öppnar sig för att lyssna på alla elevers problem så kommer de ta fasta på 
det. Det är viktigt att man som lärare sätter prägeln och är överens kring 
förhållningssätten lärare och elev emellan. 

4.2.3 Lärare och ledare 

Först och främst kan man konstatera att alla fyra informanter tycker att läraryrket 
hänger på att man är en god ledare. Trots att få av informanterna var särskilt insatta i 
ämnet pedagogiskt ledarskap har de alla en tydlig bild av vad ett gott ledarskap i 
klassrummet innebär. 

Informant 1 undrar vad man som lärare egentligen har om man inte har sitt goda 
ledarskap. Vidare menar den att det är ens uppdrag som lärare att vara en god ledare, 
hade inte ledarskapet funnits så hade den förmodligen inte varit kvar i sitt yrke. Den 
menar att det är ens uppdrag som lärare att skapa ett bra lärandeklimat och en bra 
lärandesituation för eleverna. Informant 2 är något mer insatt i ämnet ledarskap än 
de övriga tre, bland annat eftersom denne har militär bakgrund och har arbetat som 
ledare innan den kom in i läraryrket. Informanten menar att det inte skulle vara 
möjligt att genomföra sitt uppdrag som lärare om den inte var en god ledare. Att vara 
en god ledare, för informant 2, är att kombinera den auktoritära ledarskapsstilen 
med den demokratiska; att ha demokratisk ledarstil som grund men att 
situationsanpassa och gå in i den auktoritära rollen när det krävs. Eleverna måste 
veta vad deras handlande får för konsekvenser. Informant 3, tycker att man inte är en 
god lärare om man inte är en god ledare, det går hand i hand. Vidare menar den att 
den inte skulle känna sig tillfredsställd i det man gör som lärare om man inte var en 
god ledare. Likaså informant 3 menar att den använder sig av en kombination av 
demokratiska och den auktoritära ledarstilen. Ibland, menar informanten, får man 
låta eleverna tro att de bestämmer mer än vad de gör. Informant 4 menar också att 
det är självklart att en god ledarrol är grundläggande för att kunna vara lärare; yrket 
står och faller på om man har är en god ledare eller inte. Informanten tycker att det är 
viktigt att man är helt trygg i sin ledarroll som lärare annars skulle denne inte känna 
sig trygg i sitt yrke över huvudtaget.  

 

 

4.3 Tolkning av forskningsfrågor 
 

Hur besvaras då forskningsfrågorna utifrån data? Utifrån observationerna besvarar 
jag forskningsfråga 1 och det visar på att alla informanter i grund och botten är 
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demokratiska ledare, dock med inslag av auktoritär ledarsskapsstil, vilket syntes i 
olika mycket utsträckning hos alla fyra informanter. Utifrån forskningsfråga 2 kan 
man konstatera att alla fyra observanter först och främst menar att ett gott ledarskap 
bör stå till grund för lärarrollen. Vad ett gott ledarskap innebär är främst att man som 
lärare är tydlig och har en bra struktur i sin undervisning. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 
 

Man kan börja med att slå fast vid att samtliga informanter var ganska lika i sitt sätt 
att leda. Alla arbetade med en välutvecklad struktur i sitt klassrum. Genom svaren på 
intervjuerna ser man även där att alla fyra tycker att det är jätteviktigt att vara en god 
ledare när man arbetar som lärare, att det är grundläggand och vitalt för att kunna 
bedriva en bra klassrumsverksamhet. Något som några av informanterna la lite extra 
vikt vid var hur viktigt det var att ha en god relation med eleverna för att kunna driva 
en framgångsrik undervisning. De visade på att man på något sätt inte kan dra lasset 
själv som lärare, utan att eleverna måst vara med på vad som gäller, hur de ska 
förhålla sig till varandra och sin lärare, vad som förväntas av dem både ämnesmässigt 
men även som deltagare i en grupp. Det visade sig även tydligt att alla fyra lärare 
upplever att regler och rutiner är oerhört viktiga för dem själva men framför allt för 
eleverna; i slutändan så är det tydliga ramar som eleverna verkar må bra av. 

5 Analys 
 

Ledarskapsstilarna som jag utgått ifrån i studien framkom med tydlighet hos 
informanterna. Alla fyra lärare hade till störst del en demokratisk ledarstil i 
klassrummet. För precis som i Stensmos (2008) beskrivning av den demokratiske 
ledaren så hade alla fyra lärare ett väldigt inkluderande sätt att bedriva sin 
klassrumsverksamhet på. Eleverna spelade en stor roll i undervisningen utan att ta 
över lärarens auktoritet och beslutsfattning. Läraren och eleverna hade ett samspel 
där eleverna hade möjlighet att påverka undervisningen till en viss gräns. Till 
exempel som informant 1 beskrev i sin intervju så har den satt de yttersta ramarna för 
vad som gäller, vilka inte är förhandlingsbara, medan eleverna är välkomna att 
komma med förslag om övrigt, så som vilken deadline som kan passa för ett arbete 
eller liknande. Alla fyra lärare höll sig tydligt vid grundreglerna men lät eleverna ha 
inflytande i vissa frågor. Deras gemensamma stil liknade också ”The progressivist” 
(Bidwell m.fl. 1997), det vill säga en lärare som ställer krav på sina elever och vill lyfta 
dem till en hög nivå samtidigt som den gör detta med hänsyn av att alla elever är 
olika och har olika förutsättningar. Den demokratiska stilen dessa fyra lärare hade 
speglades även i eleverna på så sätt att när lärarna inte var närvarande då hade gått 
ut för att eventuellt hjälpa någon eller hämta något så fortsatte eleverna att arbeta 
med samma entusiasm och produktivitet som när läraren inte var i klassrummet, 
förutom vid ett enstaka tillfälle. 

Något som genomsyrade alla fyra informanters undervisning, både genom vad jag 
sett under observationerna men även vad som framkom i intervjusvaren, var struktur 
och tydlighet. Informanterna ansåg att det var struktur och tydlighet som utgjorde 
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grunden för ett gott ledarskap. Gíslason och Löwenborg (2013) menar precis som 
informanterna gör, att struktur och rutin är väldigt viktigt, rutiner skapar en 
förutsägbarhet hos eleverna vilket medför trygghet. Även de menar att man måste ha 
tydliga instruktioner för sina elever och tydliga regler. Eleverna måste veta hur man 
förhåller sig till reglerna. Precis som Anderson (2005) menade även informant 2 att 
det är först och främst är viktigt att eleverna vet vad som förväntas av dem men även 
att de vet vad det blir för konsekvenser om man inte håller sig till regler eller gör det 
som förväntas av dem. 

Granström (2007) menar att den ideala läraren har både ett gott lärarskap – det vill 
säga att man har goda kunskaper i sitt ämne och vet hur man ska förmedla dem, och 
även ett gott ledarskap – förmågan att hantera klasser och kunna leda dem mot sina 
mål. Precis som Granström menade informanterna att man måste ha båda delar, att 
det inte går att vara en bra lärare om man inte har ledarskapet med sig, att det är en 
utav grunderna för att kunna fungera som en bra lärare.  
 
Under observationerna visade lärarna på en hög medvaro, d.v.s. det hade fokus på 
eleverna precis lika mycket som det som undervisades. Fokus var riktat både åt 
klassen som grupp men även åt enskilda individer. I detta syns kopplingar till vad 
Kounin (tolkat av Stensmo, 2008) beskrev i de sex grundpelarna av Classroom 
Management; Withitness eller medvaro är viktigt för att lärare ska ha övergripande 
koll på klassen och kunna förutsäga eller förbygga att problematiska situationer 
uppstår.  
 
Både informant 1 och 2 menade att humor är bra att ha med i sin ledarroll, d.v.s. att 
man vågar närma sig eleverna och vice versa genom att skoja. Gíslason och 
Löwenborg (2013) tycker att humor är en viktig del då man genom detta bland annat 
skapar förtroende hos eleverna. De menar också att humor och lekfullhet ger goda 
förutsättningar för lärande. 

Den auktoritära stilen som visade sig lite grann hos några av informanterna under 
observationerna (främst informant 1 och 2) tog inte över den demokratiska stilen, 
men den framkom i små doser. Bland annat så syntes det under en utav 
observationstillfällen när läraren lämnade klassrummet för en kort stund. Då började 
ett antal elever prata istället för att fortsätta med att arbeta. Detta beskriver Kurt 
Lewin (tolkat av Stensmo, 2008) i sin studie när man undersökt hur produktiva 
eleverna är i förhållande till lärarens ledarstil; alltså att när en auktoritär lärare 
lämna rummet så blir ofta eleverna lite lågproduktiva trots att de är högproduktiva 
när läraren närvarar i klassrummet. Detta behöver dock inte betyda att det är ett 
mönster, då eleverna och läraren observerades vid ett fåtal tillfällen, men 
karatarsdragen för ett auktoritärt ledarskap framkom en aning. Alla fyra lärare ansåg 
att de hade lite auktoritära drag i sitt ledarskap och att det var något positivt. 
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer resultaten metoden diskuteras, det resultaten kommer 
analyseras och slutsatser kommer att dras av vad man kommit fram till. Detta görs 
med koppling till bakgrundskapitlet. 

6.1 Metoddiskussion 
 

Valet av metod var för syftet lyckat. Målet var att ta redan på hur det ser ut vad gäller 
ledarskap när läraren är verksam i klassrummet och även att undersöka vad läraren 
anser om ledarskap och vad som definierar ett lyckat sådant. Metodkombinationen 
observationer och intervjuer gav data som blev relevant för studien. De båda 
metoderna kompletterade varandra på ett tillfredställande sätt då observationerna 
gjorde att det gick att undersöka hur lärarna ledarskap visade sig i praktiken och 
intervjuerna gjorde att lärarnas egna åsikter kring ledarskap framkom. Båda 
metodvalen passade bra för att kunna få svar på respektive forskningsfråga. 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Trots att de fyra lärare som deltagit i denna studie var relativt medvetna om sin 
ledarroll i klassrummet och hade förmågan att reflektera kring den så tror jag inte att 
det kan tas för givet att alla lärare har en stark ledarroll eller har förmågan att 
reflektera kring den. Jag tror dock att lärares ledarroll kan ha stor betydelse för hur 
elever utvecklas i skolan. Det verkar som att eleverna är trygga i att ha en lärare som 
är stark i sin ledarroll och är demokratisk och bestämd, att läraren har struktur och 
tydliga regler. Har inte skolan lärare som är starka i sitt lärarskap och ledarskap så 
tror jag heller inte att undervisningen håller en hög kvalité. Enligt de fyra lärare som 
deltagit i studien hänger hela läraryrket på ledarrollen, för om man inte har kontroll 
på klassen så blir det ju också svårt att bedriva en god klassrumsverksamhet. Enligt 
Gíslason och Löwenborg (2013) har läraren makten i klassrummet. Men om inte 
läraren vet vad den ska göra med sin makt, kan det verkligen bli en bra undervisning 
då? Kan eleverna verkligen följa läraren då? I grund och botten tror jag att lärare ute i 
skolorna har stor inverkan på elever och därför tror jag att ledarrollen måste vara väl 
etablerad. Om läraren inte är säker i sin egen roll fullt ut, kan den då leda klasser fulla 
med formbara ungdomar på ett bra sätt?   

6.3 Slutsatser 
Först och främst har jag kunnat konstatera att dessa fyra informanter som deltagit i 
studien, som inte har särskilt mycket med varandra att göra, alla har samma 
grundtanke vad gäller ledarskap och hur det definieras som ”gott”. De tycker framför 
allt att struktur och tydlighet är något som är grundläggande för ett framgångsrikt 
ledarskap. Alla fyra visade också på att det även är så de arbetar med sina klasser i 
praktiken. Tydligheten visade sig på olika sätt hos de olika informanterna, någon var 
väldigt lugn i tonen men stark i blicken, en annan var lite starkare i tonen. Några 
använde tavlan mer än andra, men alla fyra använde sig oerhört mycket av tavlan för 
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att visualisera det man prata kring. De fyra informanterna lade vikt på olika saker vad 
gällde struktur, det visar på att lärare är enskilda individer med olika arbetssätt, men 
med en delad grundläggande tanke, i vilket fall dessa fyra lärare som deltagit i 
studien. 

Som svar på forskningsfråga 1 kan det konstateras att de fyra lärare som observerats 
och intervjuats i studien har alla en demokratisk ledarstil i grund och botten. Läraren 
arbetar demokratiskt och inkluderar sina elever i undervisningen. Samtidigt håller de 
fast vid att det i grund och botten är läraren som styr och bestämmer, och detta med 
positiva resultat då det framgår att det är något de flesta elever gynnas av. De är 
demokratiska lärare med en tydlig ledarstil.  

Intervjusvaren som hör ihop med forskningsfråga 2 stämde väl överrens med vad 
som kunde observeras utifrån forskningsfråga 1. Det vill säga, lärarna ansåg att de i 
grund och botten var väldigt demokratiska ledare, men att i vissa situationer så krävs 
att man är något auktoritär för att ta kontrollen över svåra situationer. Vidare 
menade informanterna att det är viktigt att eleverna får ta viss plats i undervisningen 
också, att man tar in deras önskningar och förslag då det passar att ha en diskussion. 
Men några av informanterna var tydliga med att grundregler som gör det möjligt att 
ha en rättvis och god klassrumsmiljö är regler som inte är diskuterbara.  

Alla fyra informanter var väl överrens om att det krävs både ett gott lärarskap och ett 
gott ledarskap för att vara en god lärare. De menade att det hänger ihop, och att det 
inte går att göra ett bra jobb som lärare om man inte har några som helst färdigheter i 
ledarskap.  Stensmo (2000) förklarar, som nämnt i tidigare avsnitt, att en lärare 
behöver tre kompetenser; ämneskompetens, didaktisk kompetens och 
ledarkompetens. Det vill säga att ha goda kunskaper inom sitt ämne, att kunna 
förmedla dessa kunskaper till sina elever och även kunna driva och organisera 
klassrumsverksamhet.  

I min studie var jag från första början väldigt nyfiken på om mina informanter skulle 
förmedla mycket av det som står i litteraturgenomgången eller inte. Det går att 
konstatera att alla fyra lärarna har samma grundprinciper vad gäller ledarskap i 
klassrummet och hur många av deras instinktiva teorier som inte är baserade på 
forskning, ändå stämmer väl överrens med vad som tagits upp i studiens teorikapitel.   
Lärare har många uppgifter, men genom en god kompetens och ett gott ledarskap så 
kan de hålla en god undervisning som når ut till många elever. Teorierna baserade på 
forskning och lärarna har uttryckligen konstaterat att ett gott ledarskap är en viktig 
komponent hos lärare. 

 

7 Pedagogisk relevans 
 

Eftersom jag tror att ledarskap är väldigt viktigt för lärarrollen så tror jag att det är 
viktigt att lyfta ämnet mer, och göra det mer relevant att arbeta med ledarskap på 
skolor. Det är ju lärarens roll att leda klasser till kunskap och då är det nog nyttigt att 
få möjligheteten att reflektera kring sin ledarroll. Jag tror det skulle vara bra att ha 
mycket kurser och föreläsningar om ledarskap för lärare och ge lärare verktygen för 
att vara den bästa ledaren man kan i klassrummet.  
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 

 Hur insatt är du i ämnet ledarskap (pedagogiskt ledarskap)? 
 

 Vad innebär ett gott ledarskap för dig? 
 

 Vilken ledarskapsstil tycker du att du passar bäst in på: Låt-gå ledaren, 
demokratiske ledaren eller auktoritära ledaren? Beskriv din egen 
ledarskapsstil. 

 

 Varför har du blivit en XXXX-ledare? Varför anser du att det är det bästa 
sättet att leda på? 
 

 Hur tar eleverna emot din ledarskappstil? 
 

 Är det viktigt att ha ett gott ledarskap som lärare? Varför/varför inte? 
 

 Vad använder du dig av för knep och tekniker för att bedriva en bra 
klassrumsverksamhet?  
 

 Övrigt 

 

Observationsschema 

IFORMANT: LEKTION: 

 

Auktoritär-ledarstil □ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Demokratisk ledarstil □ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Låt-gå-ledarstil □ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 


