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Syftet med denna undersökning är att ta del av några lärares syn på ledarskap och ledarskapets 

förhållande till gruppen och hur de själva anser sig vara som ledare. Undersökningen 

genomfördes på ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex lärare intervjuades. Det framkom att 

lärarna tänker olika mycket på sitt ledarskap och hur deras ledarskap påverkar elevgruppen. 

Något som alla var överens om var att det inte är någon lätt uppgift att leda en grupp med flera 

skilda individer och att det krävs flera olika ledarroller för att tillmötesgå alla. Undersökningen 

visar att lärarna har en positiv bild av begreppet ledarskap, deras tankar kring ett gott ledarskap 

resulterade i åtta nyckelord som beskriver viktiga funktioner för läraren som ledare. Dessa är 

demokratisk, målinriktad, konfliktvan, lyhörd, omtänksam, självreflekterande, trygg och tydlig. 

Ledarens betydelse för gruppen är enligt lärarna stor, eftersom de anser att det är ledaren som 

formar hur gruppen blir. Som framtida lärare ser vi detta som en spännande och utmanande 

uppgift. 
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1. Inledning 

Vårt ämne inför examensarbetet var till en början konflikthantering, något som intresserat oss 

båda länge. Lärare hamnar flera gånger per dag i konfliktsituationer, dessa kan vara både stora 

och små. Då tankarna runt examensarbetet ständigt är under process och utveckling insåg vi 

att fokus i denna undersökning istället borde vara lärarens ledarskap och vilken påverkan det 

har för grupperna som läraren möter. Den ledarstil som läraren har tror vi är kopplat till hur 

väl läraren i framtiden kan hantera och förebygga konflikter. Därför finner vi det intressant att 

undersöka hur några lärare tror sig påverka sina grupper utifrån den ledarstil de tror sig 

använda. Vi upplever att som framtida lärare är vi i behov av djupare kunskaper och fler 

redskap för att bemöta och hantera klasser på ett tillfredsställande sätt. ”Bra” klasser tror vi 

inte uppstår av en slump utan det ligger mycket arbete bakom, ett arbete som läraren till stor 

del styr över.  

 De erfarenheter vi har fått via våra VFU-perioder säger oss att en klass med en bra ledare 

fungerar bättre både vad gäller relationerna mellan eleverna i klassen och hur eleverna tar till 

sig undervisningen än vad det gör med en dålig ledare. Vi ser även detta som en faktor för hur 

väl eleverna trivs i skolan och för hur väl de kan tillägna sig nya kunskaper. En av oss 

kommer att arbeta i de tidiga åren och en i de senare åren, inom de både stadierna anser vi att 

det är viktigt med lärarens ledarroll. Vi har sett hur eleverna möter sina lärare och vilken 

auktoritet och respekt läraren för med sig men även hur olika detta kan vara. Den dagen då vi 

står där som lärare vill vi vinna vår auktoritet och genom det få till ett gynnsamt samspel 

mellan oss och eleverna. Skolan har förändrats och det är nog inget ovanligt i dagens skola att 

eleverna inte har någon respekt och ”kör över” sina lärare. Något som lärare kanske borde 

reflektera mer över är att de är formella ledare för grupper och om de inser sin egen betydelse 

av att inneha en ledarroll kan detta påverka de grupper som de leder. Detta tror vi kan vara en 

bidragande faktor till att skapa ett gynnsammare klimat mellan eleverna och bättre 

förutsättningar för elevernas kunskapsinhämtande. Vår förhoppning är att denna undersökning 

ska ge oss djupare och bredare kunskap om hur vi kan forma vår ledarroll i framtiden och 

därmed göra oss mer förberedda på vad det innebär att vara en ledare för olika grupper.   
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2. Problemet och dess bakgrund 

”Lärares arbete är både mångfacetterat och varierande” (Carlgren & Marton, 2001:33). Lärare 

möter dagligen elever med olika bakgrunder som han eller hon måste förhålla sig till och det 

är lärarens jobb att ge dessa elever en grund att stå på i livet. Detta tydliggörs i Lpo 94 av att 

skolan har ett dubbelt uppdrag där det är lärarnas uppgift att utföra uppdraget. Det lyder enligt 

följande: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med 

hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 

(s.5). 

Det innebär med andra ord att läraren ansvarar både för elevernas kunskapsinhämtning och 

för deras sociala utveckling. På engelska heter ledare, leader och det är ett gammalt ord som 

har betydelsen ”att leda människor på en resa” (Malten, 2000:7). Om detta kopplas till skolans 

värld kan man tänka sig att det är läraren som ska leda eleverna på en kunskapsresa.  

 Behöver eleverna verkligen en lärare som ledare, har det någon betydelse? Bass & Stogdill 

(1990) skriver att ledare kan göra skillnaden mellan om en organisation lyckas eller 

misslyckas. Tillberg (2003) skriver däremot att många ledarskapsstudier ofta tar för givet att 

det är ledaren som är den mest signifikanta aktören i en verksamhet. Forsyth (1999) påpekar 

dock att ledare faktiskt influerar sina grupper. Studier av ledare för olika former av grupper, 

så som skolor, religiösa grupper, militärenheter med mera visar att vissa grupper blommar när 

de blir ledda av bra ledare. Men en ledare kan inte ta åt sig all ära när det går bra för en grupp 

och han eller hon kan inte heller ta på sig all skuld när det går dåligt för en grupp. Tidigare 

litteratur och forskare är dock eniga om att ledare har betydelse för grupper (ibid).  

 Inom forskningen diskuteras det huruvida vissa personer är födda till ledare eller om det är 

något alla kan utvecklas till. Man försöker även fastställa om, och i så fall vilka, speciella 

ledaregenskaper en ledare bör ha för att bli en bra ledare (Bass & Stogdill, 1990). Maltén 

(2000) och Thylefors (1991) skriver om olika ledarskapsteorier som visar att olika ledarstilar 

påverkar grupper på olika sätt. Vilken ledarstil en lärare har kan alltså påverka i vilken 

utsträckning gruppen uppnår sina mål och hur väl de i gruppen trivs med varandra.    

Såväl allmänheten som läraren och eleverna förväntar sig att lärarna ska kunna kontrollera klassen och 

upprätthålla ordningen. Även om förutsättningarna för detta grundläggande krav på lärarna varierar är denna 

ordning aldrig självklar. Det pågår ett ständigt förhandlingsspel mellan läraren och klassen… (Carlgren & 

Marton, 2001:71).  

Relationerna mellan barn och vuxna har förändrats och detta påverkar den traditionella 

lärarrollen. Förr var det självklart att läraren var auktoriteten i klassen men i dagens skola 
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måste läraren vinna sin auktoritet. Läraren innehar det formella ledarskapet i gruppen men det 

innebär inte att läraren har det faktiska ledarskapet (Stensaasen & Sletta, 2000). Denna 

förändring ställer helt andra krav på lärarens ledarroll. 

 När begreppet ledarskap behandlas kommer man även osökt in på begreppet grupper. Att 

förstå hur grupper fungerar och ha grundläggande kunskaper om grupputveckling kan vara 

oerhört viktigt för en person som ska vara ledare för en grupp. Thornberg (2006) framhåller 

betydelsen av att lärare har kunskaper om och förståelse för hur grupper fungerar, Thornberg 

menar att denna kunskap är en viktig del av lärares yrkesutövande.   
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är dels att studera några lärares syn på ledarskap och 

ledarskap i en elevgrupp, dels att studera vilka olika ledarstilar lärarna anser sig använda och 

på vilket sätt de anser att deras ledarskap påverkar elevgruppen.  

 

Våra frågeställningar 

- Vilken syn har lärarna på ledarskap? 

- Hur ser lärarna på ledarskap i en elevgrupp? 

- Vilka ledarstilar säger sig lärarna själva använda? 

- Hur anser sig lärarna påverka elevgruppen genom sitt ledarskap? 

 

3.1 Avgränsningar 

Ledarskap och grupper är två mycket vida och omfattande begrepp. Det kräver en viss allmän 

genomgång av de båda begreppen för att skapa en förståelse, men vi avgränsar oss till att 

främst behandla de områden som kan kopplas till lärarens ledarskap. I vår empiri avgränsar vi 

oss till att undersöka några lärares tankar kring dessa begrepp. Det kommer inte att 

undersökas hur lärarna faktiskt utövar sitt ledarskap i skolan. Lärarnas tankar om ledarskap 

kopplas även samman med gruppen, fokus ligger då på elevgruppen och inte på klassen. En 

klass förutsätter ett större antal elever medan en grupp enbart kan utgöras av några få elever.  
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4. Litteraturgenomgång 

Innevarande litteraturgenomgång behandlar den forskning och de teorier som vi anser är 

relevanta för denna undersökning och de kopplas även till de styrdokument som skolan har att 

arbeta emot. Kapitlet inleds med en definition av ledarskap och olika forskares tankar kring 

detta begrepp (4.1). Därefter sker en genomgång av skilda dimensioner som går in i begreppet 

ledarskap, nämligen ledaregenskaper, ledarroller och ledarstilar, situationsanpassat ledarskap 

och lärarens ledarskap (4.2 - 4.6). Avsnitt 4.7 behandlar begreppet grupp eftersom det 

förutsätts att det finns någon form av grupp för att det ska finnas en ledare. Det går dock att 

diskutera om en person kan kallas för ledare om den endast ska leda en annan person, men vi 

har i vår undersökning valt att utgå från ledarskap i förhållande till en grupp. Slutligen blir det 

ett sammanfattande avsnitt där ledarskap och grupp kopplas samman (4.8).  

 

4.1 Definition av ledarskap 

Ledarskap är ett fenomen som förmodligen existerat lika länge som människor levt i grupper. 

Ledarskap är nämligen ett ofrånkomligt element i grupper och tar vi en titt tillbaka i tiden på 

gamla sagor så finner vi att ledarskap oftast är ett framträdande element. Berättelser som 

Beowolf, Song of Roland och Odyssen är fyllda med stora ledare som leder andra genom olika 

äventyr (Forsyth, 1999). Lewis (1974, i Forsyth, 1999) skriver att ”there are no known 

societies without leadership in at least some aspects of their social life” (s. 340).  

 Vad är då ledarskap? Enligt Forsyth (1999) är det enklare att definiera vad ledarskap inte 

är än att definiera vad ledarskap egentligen är, komplexiteten av begreppet ledarskap beskrivs 

av Bass & Stogdill (1990) på följande vis: “There are almost as many different definitions of 

leadership as there are persons who attempted to define the concept” (s.11). Det finns med 

andra ord flera skilda definitioner på begreppet ledarskap, här följer några: 

Den sociala process genom vilken en person i en organisation influerar andra personer i organisationen att nå 

för organisationen uppställda mål (Bruzelius & Skärvad, 2004:365). 

 

Ledarskap är de processer som är nödvändiga för att påverka beteenden hos personer eller grupper för att de 

ska nå bestämda mål i givna situationer (Dalin, 1994:174).  

 

Leadership is a specialized form of social interaction: a reciprocal, transactional, and sometimes 

transformational process in which cooperating individuals are permitted to influence and motivate others to 

promote the attainment of group and individual goals (Forsyth, 1999:343). 
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Bolman & Deal (2005) skriver att begreppet ledarskap ofta ger upphov till förvirring och att 

begreppets betydelse är under ständigt tvistande, även hur stor skillnad ledarskap gör tvistas 

det om i forskningen. Senette skriver (1980, i Bolman & Deal, 2005) att ledarskap inte är 

något konkret utan existerar endast i förhållandet mellan de inblandade parterna och i deras 

medvetande och fantasi. Enligt Forsyth (1999) är dock de flesta forskare eniga om att 

ledarskap är den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål. Även 

Kaufmann & Kaufmann (1995, i Maltén 2000) skriver att ledarens uppgift innebär att han 

eller hon ska motivera till arbete och sedan leda detta arbete så att det når målen som finns 

uppställda. Beroende på vilket perspektiv man har på ledarskap och i vilket syfte man är 

ledare definieras begreppet ledarskap olika (Bass & Stogdill, 1990). Adolf Hitler definierade 

ledarskap på följande vis:”to be a leader means to be able to move masses” (Forsyth, 

1999:341). Hitlers definition av ledarskap stämmer inte överens med hur exempelvis Forsyth 

definierar ledarskap, det kan bero på att Hitlers syn på ledarskap präglas av hans syfte med 

sitt ledarskap. Forsyth menar att personer som använder dominans och tvång för att styra 

andra inte är ledare. Begreppet ledare bör vara reserverat för dem som agerar utifrån vad som 

är bäst för gruppen och i överensstämmelse med gruppens åsikter, ”Leadership is a form of 

power, but power with people rather than over people – a reciprocal relationship between the 

leader and the led” (Forsyth, 1999:342). Även Bruzelius & Skärvad (2004) menar att det inte 

är ledarskap om tvång tillgrips, därför avfärdas diktatorer som Adolf Hitler och Josef Stalin 

från ledarskapsarenan. Bruzelius & Skärvad anser att ledarskap är en påverkansprocess med 

syfte att engagera och få människor att frivilligt agera för att nå uppställda mål.  Thylefors 

(1991) anser att ledarskap är en social inflytandeprocess och att en ledare är en person som 

under en viss tidsrymd utöver mer inflytande än de övriga gruppmedlemmarna. Vidare menar 

Thylefors att ledarskap även förutsätter att de finns personer som är följare, någon form av 

grupp alltså.  

 

4.2 Ledaregenskaper 

Kan alla människor vara ledare eller är ledare något man föds till? Den generella 

uppfattningen om ledare är att det bara är vissa typer av människor som kan vara ledare, att 

det krävs vissa medfödda kvalitéer för att bli en auktoritet eller ledare (Forsyth, 1999). 

Ledarskap är dock för det mesta en bedrift, inte något medfött eller en tursam egenskap som 

kan ärvas (Cribbin 1972, i Forsyth, 1999). Även Thylefors (1991) menar att antagandet att 

vissa personer är födda med vissa egenskaper som gör dem till bättre ledare ofta förkastas.  
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Bass & Stogdill (1990) går igenom flera studier som undersöker om det finns vissa drag eller 

personliga attribut som ledare generellt innehar. En slutsats av studierna är att det inte finns 

några entydiga samband mellan karaktärsdrag och ledarskap. De finner dock att det är vissa 

faktorer som generellt är associerade med ett effektivt ledarskap och dessa faktorer kan 

kategoriseras under följande rubriker: kapacitet/förmåga, bedrift, ansvarstagande, deltagande 

och status. Under dessa rubriker infaller flera olika kvalitéer, några utav dessa är: intelligens, 

verbal förmåga, omdöme, kunskap, tillförlitlighet, initiativförmåga, självförtroende, 

sällskaplighet, samarbetsförmåga, anpassningsförmåga/skicklighet, humor och popularitet. 

Bass & Stogdill anser inte att dessa kvalitéer eller förmågor som en ledare generellt anses 

inneha är något överraskande. Däremot kommer de fram till utifrån studierna att ledarskap 

inte handlar om en form av passiv status eller ett rent besittande av vissa dygder. Den som i 

en situation är ledare kan i en annan situation vara en efterföljare. Snarare verkar ledarskap 

vara en pågående relationsprocess mellan medlemmarna i gruppen där ledaren förvärvar 

status genom aktivt deltagande och demonstrationer av hans eller hennes förmåga att utföra 

och slutföra gruppens mål. Bass & Stogdill menar dock att ledarens förmåga att tillsammans 

med gruppen genomföra målen kräver vissa av de kvalitéer som nämnts ovan, till exempel: 

intelligens, vakenhet inför gruppens behov, ansvarstagande, initiativförmåga och 

självförtroende. 

 Forsyth (1999) problematiserar dock Bass & Stogdills (1990) åberopande att intelligens är 

en ledarskapskvalité som uppskattas av gruppmedlemmarna. Han menar att grupper tycks 

föredra ledare som är mer intelligenta än den genomsnittliga gruppmedlemmen men att för 

stor skillnad i intelligens mellan ledaren och gruppen kan leda till problem i kommunikation, 

tillit och social känslighet. Även om högintelligenta personer kan vara extremt kompetenta 

och effektiva ledare kan deras gruppmedlemmar känna att stora skillnader i intellekt kan leda 

till stora skillnader i intressen, attityder och värderingar. Så även om hög intelligens kan 

innebära ett kompetent ledarskap så kan grupper föredra att bli dåligt styrda av personer de 

kan förstå.  

 Sambandet mellan ledarskap och vissa speciella karaktärsdrag är med andra ord oklar, i 

vissa fall kan man finna att effektiva ledare har vissa gemensamma kvalitéer men att dessa 

kvalitéer är väldigt situationsbundna.            
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4.3 Ledarroller och ledarstilar 

En frågeställning i denna undersökning berör olika ledarstil och i detta avsnitt beskriver olika 

forskare en mängd olika ledarroller och ledarstilar som en ledare kan anta i sitt ledarskap. Det 

kan variera forskare emellan hur de ser på olika roller och stilar, här nedan presenteras ett 

axplock av vad forskningen har kommit fram till inom detta ämne.  

 Mintzberg (1973:56) har presenterat tre grupper av roller som en ledare antar. Dessa är 

”interpersonal roles”, ”informational roles” och ”decisional roles”. Sandberg & Fogelberg 

Eriksson (2000:24) översätter dessa roller till svenska med orden ”kontakt roll”, 

”informationsroll” och ”beslutande roll”. Alla dessa roller menar Mintzberg (1973) inverkar 

på ledarens arbete och arbetet påverkas om någon av dessa roller tas bort. Det har dock visats 

att ledare inte utövar alla roller till lika stor del i förhållande till varandra. Allt runt omkring 

såsom situationen och personerna påverkar vilka roller ledaren väljer.  

 Adizes presenterar en annan syn på ledarroller och menar att ett givande ledarskap måste 

leva upp till olika roller: producerare, administratör, entreprenör och integrerare, den s.k. 

PAEI-modellen (1980, i Franzén, 2006). Producentrollen är den resultatorienterade rollen som 

vill att målen skall nås och arbetet skall utföras. Administratörsrollen är en mer administrativ 

roll där regler och rutiner är det viktiga. Entreprenörsrollen står för nytänkande och är den 

kreativa rollen av dem. Integratörsrollen ser mer till individerna i grupp och vill skapa en bra 

miljö, integratören arbetar med problem i gruppen och vill ständig arbeta med utveckling 

(Maltén, 2000). Adizes menar att en person sällan kan uppnå alla dessa ledarroller och därför 

menar han att det ultimata ledarskapet innefattar flera ledare med olika förutsättningar. Ett 

ledarskap som saknar någon av de olika rollerna kommer att vara svagt och om ledaren inte 

lyckas med någon av rollerna är den en mycket dålig ledare (1980, i Franzén, 2006). 

 Lewin och Lipitt (1938, i Maltén 2000) har gjort en forskningsstudie kring olika typer av 

ledarskap för att se hur dessa påverkade grupperna. Deras forskning har resulterat i en 

endimensionell modell som handlar om att välja en ledarstil i sitt ledarskap, om att göra ett 

ställningstagande. Deras studie bygger på en grupp med fem pojkar som ska bygga 

modellflygplan och hur denna grupp påverkas av de olika ledarstilarna. De ledarstilar som 

beskrivs i studien är; auktoritär,”låt-gå” och demokratisk. Att vara en auktoritär ledare har inte 

samma betydelse som att vara en auktoritet. Auktoritet bygger på kompetens och skicklighet, 

andra accepterar ledarens inflytande. En auktoritär ledare litar inte på sina medarbetare, denne 

styr och bestämmer och visar på att den vet bäst. Detta påverkar givetvis gruppen, eftersom 

delaktighet inte uppmuntras kan effekten bli att det inom gruppen förekommer mycket 
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aggressioner, gräl och även likgiltighet. Den auktoritära ledarstilen är ett ledarorienterat 

ledarskap där man utgår från att människan är ansvarslös. Den andra ledarstilen är ”låt-gå” 

ledaren. Dessa ledare smiter gärna från sina uppgifter. De sätter inga gränser i arbetet och har 

ingen struktur. Beslut skjuts oftast fram och det tar tid innan saker blir klara. Ledaren saknar 

motivation till att kämpa för sin grupp gentemot andra ledare och därför hamnar gruppen 

oftast vid sidan om och får inte ta del av förändringar. Denna ledarstil har visat sig fungera, 

men då har det funnits medarbetare som har gått in och tagit över uppgifter som egentligen 

inte är deras ansvar. ”Låt-gå” stilen är ett passivt ledarskap. Den tredje ledarstilen är den 

demokratiska ledaren och utifrån de tre ledarstilarna anses denna vara den mest effektiva. 

Ledarskapet utgörs av maktdelning och medinflytande där ledaren låter sin grupp vara med 

och tycka till i beslut. Ledaren tar sedan hänsyn till gruppens åsikter men vågar själv ta ett 

beslut där han eller hon utgår från verksamhetens behov. Ledaren vågar även erkänna sina fel 

och brister och ser sina gruppmedlemmar som mogna människor med värdefulla tankar vilket 

resulterar i att ledaren gärna diskuterar aktuella frågor med gruppen. Grupper med en 

demokratisk ledare utvecklas hela tiden och de arbetar bra utan att behöva kontrolleras av 

ledaren. Ledarskapet är grupporienterat och människan ses som en sociala och 

självförverkligande människan (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005 och Maltén, 2000). 

 I Lewin och Lipitts forskningsstudie visade det sig att de grupperna med ett auktoritärt 

ledarskap arbetade snabbast men hade inget bra klimat. De passivt ledda grupperna presterade 

sämst och där fanns mycket gräl och osämja mellan gruppmedlemmarna. De som hade den 

bästa kvalitén på arbetet var de med en demokratisk ledare, där stämningen var bra och alla 

trivdes (1938, i Maltén, 2000). 

 Blake & Mouton (1964,1985 i Maltén, 2000) har lanserat en tvådimensionell 

ledarskapsmodell, ”The Managerial Grid”, som beskriver en kombination av 

ledarskapsinriktningar till skillnad från Lewins och Lipitts endimensionella ledarskapsmodell. 

Modellen behandlar två ledartyper, den ena är den resultat- och uppgiftsinriktade ledaren som 

ser mycket till resultatet och dess kvalité. Den andra ledaren är mer personinriktad och ser 

mer till det sociala livet i gruppen och vill ta hand om gruppen och dess välbefinnande. Dessa 

två ledare kan ses som fristående men de kan även komplettera varandra. En figur som Maltén 

(2000:69) fritt har skapat utifrån Blake & Moutons ”The Managerial Grid” (1985:12) är 

följande. 
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Figur 1. Tänkbara val mellan uppgifts- och 

personinriktat ledarskap i en tvådimensionell modell 

 

Här nedan beskrivs de olika tänkbara valen i den tvådimensionella modellen.  

Ledare A påminner om det som Lewin och Lipitt (1938, i Maltén 2000) beskriver som ”låt-

gå” ledaren. Han eller hon använder sig varken av ett person- eller uppgiftsorienterat 

ledarskap. Det är en passiv ledare som inte tänker på upplägget av gruppens arbete. Ledare B 

tar stor hänsyn till resultat men bryr sig inte om individerna som utför arbetet. Ledaren tar alla 

beslut själv och agerar styrande. Detta kan medföra ett missnöje hos de arbetande individerna. 

Denna stil kan kopplas till det auktoritära ledarskapet. Ledare C arbetar helt och hållet för 

individerna och för deras bästa. Arbetet går mycket ut på deras trivsel och uppgiften som ska 

utföras hamnar i skymundan. Ledare D tycker Blake & Mouton själva nästintill är den mest 

ideala ledarstilen. Denna ligger högt i både uppgifts- och personinriktning och det skapar då 

förutsättningar för hög produktivitet och hög arbetstillfredställelse. Det är här som det sker en 

komplettering mellan de båda ledarskapsinriktningarna och det är det som Blake och Mouton 

förespråkar. Ett demokratiskt ledarskap uppstår när man ser till individen som en verklig och 

självförverkligande människa. Ledare E befinner sig mer i mitten med en avvägning mellan 

de båda inriktningarna. Individernas mål integreras mer med organisationen och man arbetar 

mot sina mål men ändå i självstyrande grupper (Maltén, 2000 och Blake & Mouton, 1985). 

 Mintzberg och Adizes skriver om olika roller en ledare kan ha och hur dessa olika roller 

påverkar varandra och hur viktiga de är. Båda menar även att det märks om en ledare inte har 

en av rollerna, alla är viktiga för att göra ett bra arbete. Adizes anser att det mest ultimata 

ledarskapet sker i ett ledarteam där ledarna hjälps åt med de olika rollerna. Lewin & Lipitt och 
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Blake & Mouton presenterar istället ledarstilar som en ledare kan ha och hur ledaren leder i 

just den stilen och vilken inriktning denne har. Lewin & Lipitt beskriver tre stilar medan 

Blake & Mouton beskriver fem olika stilar där det sker en avvägning mellan en uppgifts- och 

personinriktad ledarstil 

 

4.5 Situationsanpassat ledarskap 

Ledarskapsforskningen har kommit fram till att de teorier som finns för ledarskap inte är 

användbara i alla olika situationerna, de har tillsynes setts ur en för snäv vinkel. Utifrån detta 

kom tanken att ledarskapet måste anpassas till situationen och därav det situationsanpassade 

ledarskapet (Rubenowitz 1984, i Sandberg & Fogelberg Eriksson 2000). Den ledare som kan 

anpassa sitt beteende till situationen är den som fungerar bäst som ledare. Vissa har även sagt 

att ”situationens karaktär avgör vem som utses som ledare” (Bass & Stogdill 1990, i Sandberg 

& Fogelberg Eriksson 2000:22-23). 

 Hersey & Blanchard (1982, i Malten 2000) anser att en ledare bör i sitt val av ledarstil först 

ta hänsyn till ett antal situationsfaktorer och därefter göra en avvägning mellan uppgifts- och 

personinriktning (som beskrevs i ovanstående avsnitt, 4.4). De menar att ledaren måste forma 

sitt ledarskap/ledarstil efter en rad olika situationsbetingelser för att utnyttja resurserna runt 

omkring sig för att skapa ett gott ledarskap. De har tagit fram olika faktorer i situationen som 

påverkar ledarskapet, dessa är Ledaren, hur denne utför sin ledaruppgift och vilka 

erfarenheter som ledaren har med sig. Medarbetarnas/elevernas kompetens och mognadsnivå, 

vilken ålder det är på eleverna och hur deras erfarenheter ser ut och vilken motivation de har 

för arbetet. Gruppens unika miljö, vad det är för kultur på den platsen där arbetet utförs. 

Uppgiftens art, hur uppgiften ser ut och vilken karaktär den har. Tid till förfogande, hur lång 

tid det finns att tillgå, om det är kort tid frestas ledaren mer av att styra (Hersey & Blanchard, 

1982, i Maltén, 2000:72-73). 

 En modell som Maltén (2000:73) har tagit fram för hur ledaren formar sitt 

situationsanpassade ledarskap är följande: 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modell för det situationsanpassade ledarskapet. 
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För att få detta ledarskap att fungera krävs det god anpassning och flexibilitet. Vilken stil 

ledaren väljer är mycket beroende på hur gruppmedlemmarna utmärker sig. Det blir en 

hårdare styrning från ledarens sida om gruppen inte är mogen, ju mer mognad de visar desto 

större ansvar får de (ibid).  

 

4.6 Lärarens ledarskap  

Stensmo (1997) skriver att läraren som ledare i klassrummet eller för elevgruppen handlar om 

hur läraren hanterar socialpedagogiska situationer. Den forskning som har behandlat 

relationen skola – ledarskap har främst fokuserat på skolledare, så som rektorer, inte på lärare 

som ledare. Ändå utgör ledarkompetensen en utav de tre kompetenser en lärare bör ha, de 

andra kompetenserna är ämnes- och didaktisk kompetens. Stensmo beskriver lärarens 

ledarkompetens enligt följande: ”att kunna organisera och leda skolklassen som arbetande 

kollektiv: hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera elever för olika 

arbetsuppgifter och interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande” (1997:7). 

I skolan finns det formella och informella ledare. Läraren är elevgruppens formella ledare. 

Lärarens formella ledarskap understryks i Lpo 94 då det poängteras att Läraren skall, det är 

läraren som ansvarar för elevernas lärande och hälsa. Även om läraren är den formella ledaren 

så förutsätter detta inte att det är läraren som innehar det faktiska ledarskapet i gruppen. I ett 

klassrum kan det vara en eller flera elever som har det informella ledarskapet vilket i sin tur 

kan leda till att det blir en konkurrens mellan vem som har det egentliga ledarskapet i 

klassrummet. Läraren kan dock förvärva det informella ledarskapet i klassrummet genom sitt 

agerande, sin kompetens och sina personliga relationer till eleverna (Stensmo, 1997).  

 Stensmo (1997:15) har skapat följande figur om ledarskapet i klassrummet, där ett antal 

arbetsuppgifter beskriver ledarens vardag. I figuren ser vi att ringarna skär in i varandra och 

Stensmo menar att arbetsuppgifterna som ledaren har går in i varandra. 
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Figur 3. Lärarens/ledarens fem ledaruppgifter i klassrummet 

 

Stensmo (ibid) beskriver noggrant dessa olika arbetsuppgifter utifrån olika utgångspunkter, 

nedan kommer en sammanfattning om hans tankar om de olika uppgifterna. I Lpo 94 finns 

alla dessa uppgifter representerade i olika former av mål för skolans vardag.  

 Planering: Stensmo (ibid) skriver att planering inte enbart är något som lärare gör innan 

han eller hon kommer in i klassrummet utan det sker både under tiden i klassrummet och 

efteråt. Planeringen är placerad i mitten av figuren eftersom den uppgiften är överordnad de 

andra, den håller ihop de övriga ledaruppgifterna. I sin planering måste läraren ta hänsyn till 

en mängd faktorer som kan påverka, planeringen kan ske på olika sätt och det är en stor 

uppgift som läraren har, enligt Lpo 94 så skall läraren: 

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och 

medansvar för det rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (s.14) 

 

Kontroll: Turney (1992, i Stensmo 1997) menar att kontrollen i klassrummet inte ska ses som 

något negativt som tidigare förknippades med exempelvis olika sorters straff utan det ska ses 

som en positiv process. Det ska vara en process där läraren stimulerar sina elever till att nå 

målen. Då denna process är kontrollerad kan det skapas en verksam undervisning där eleverna 

kan känna sig säkra och trygga. Kontrollen ska innehålla mycket elevinflytande och en 

effektiv användning av tiden i skolan. Enligt Lpo94 skall läraren 

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen (s. 9). 

utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan (s. 13). 
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Motivation kan ses som en process där människor sätts i rörelse. Ledarens uppgift är att 

motivera människor och få dem att röra sig mot mål som finns uppsatta. Läraren måste 

stimulera sina elever till att vilja engagera sig och det kan ske genom att eleverna får vara 

delaktiga i målarbetet i skolan så att de tydligt ser vart de är på väg. Alla elever måste få 

uppmärksamhet och bekräftelse. De ska känna att undervisningen är anpassade efter dem och 

att det inspirerar dem till att prestera bättre. De måste få bekräftelse på att det som de gör är 

bra och att de därmed får viljan att utvecklas (Stensmo, 1997). Skolan skall enligt Lpo94 

sträva efter att 

varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära (s. 9). 

Läraren skall: 

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (s. 12). 

 

Individualisering: I en klass är det en stor variation mellan elever och en stor spännvidd 

gällande deras kunskaper och förutsättningar. Eleverna måste få arbetsuppgifter som passar 

dem och där de befinner sig och alla lär sig på olika sätt så det måste även gynnas med ett 

lärsätt som passar deras individ. Det måste även ges tid till dem att lära sig eftersom det är 

något som sker i olika hastigheter (Stensmo, 1997). Enligt Lpo94 skall läraren 

utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (s. 12). 

 

Gruppering sker på olika sätt i skolans verksamhet, eleverna deltar i olika 

gruppkonstellationer. Lärarens uppgift består ofta av att dela in i grupper och få dem att 

arbeta. Hur ett grupparbete kommer att fungera vet ingen på förhand, det krävs träning i att 

grupparbeta. Cohen (1986, i Stensmo 1997) säger att det är läraren som ska bestämma vilka 

som ska ingå i de olika grupperna, när eleverna själva ska välja tenderar det oftast att bli med 

de närmast vännerna och då väljer de att prata om annat än arbetsuppgiften. De väljer ofta 

också dem som är lika sig själva och det blir då ingen utmaning. Cohen menar på att det gäller 

att se till det sociala värdet att arbeta tillsammans med någon som inte är lik en själv (ibid). 

Skolan skall enligt Lpo94 

sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra    

(s. 9). 
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För att avsluta detta avsnitt presenteras här en modell som Maltén (2000:10) har tagit fram, 

det är ett antal nyckelord som kopplas samman med det pedagogiska ledarskapet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ledarens pedagogiska funktioner 

 

4.7 Grupper 

Alla människor ingår i olika former av grupper, kamratgrupper, arbetsgrupper, familjen och 

självklart skolklassen som grupp. Som lärare möter man dagligen olika grupper, det ingår i en 

lärares vardag. Hur läraren möter dessa grupper och hur mycket kunskaper han eller hon har 

om olika grupprocesser blir av stor betydelse i yrkesutövandet (Thornberg, 2006).  

 Grupper är och kommer alltid att vara viktiga i människors liv (Forsyth, 1999), men vad är 

egentligen en grupp? Thornberg (2006) tar upp flera definitioner på vad en grupp är (utifrån 

Hogg & Vaughan 2005; Nilsson 1993; Stiwne 1992; Svedberg 2003), en grupp är en samling 

individer som integrerar (samspelar) med varandra, eller två eller fler ömsesidigtberoende 

individer som påverkar varandra i ett socialt samspel, eller minst tre personer som samspelar 

för att nå ett mål eller utföra en uppgift, eller två eller fler personer som definierar sig själva 

som gruppmedlemmar, samtidigt som gruppens existens erkänns av åtminstone en annan 

individ (s. 17-18). 

 Enligt Lewin (1948, i Forsyth, 1999) är alla grupper unika, men de har alla ett gemensamt 

och avgörande element som definierar att det är en grupp; medlemmarna står i ett 

beroendeförhållande till varandra och påverkar varandra genom sociala interaktioner. Den 

ömsesidiga påverkan eller interaktionen mellan medlemmarna är enligt Forsyth (1999) en av 

de avgörande faktorerna för att definiera en grupp. Även den interaktion som ofta sker kretsar 
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kring den uppgift eller det mål gruppen har. Definitionerna av begreppet grupp är med andra 

ord många, Thornberg (2005) menar att anledningen till att det inte finns en enhetlig 

definition är att grupper kan se olika ut och fungera på olika sätt.   

 När begreppet grupper behandlas brukar man ofta skilja på primärgrupper och 

sekundärgrupper.  Primärgrupper är ett begrepp som myntades redan i början av 1900-talet 

(Cooley 1909, i Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Begreppet syftar till att beskriva 

varaktiga grupper präglade av stark samhörighet, familjen är en tydlig sådan grupp, men den 

närmsta kretsen av vänner kan också vara en primärgrupp (Lennéer Axelson & Thylefors, 

2005 och Thornberg, 2006). Cooley (1909, i Forsyth 1999) och Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005) hävdar att det är primärgruppen som är avgörande då individen formar sina 

värderingar, attityder och beteenden, det sker en socialisation av individen till att bli en 

gruppvarelse. I sekundärgrupper har individen en större distans till de andra 

gruppmedlemmarna och alla medlemmar samspelar inte direkt med varandra, det föreligger 

en mer opersonlig och mindre känslobetonad kontakt mellan medlemmarna (Thornberg, 

2006). I primärgrupper är samhörigheten ett mål i sig medan sekundärgrupper är ett medel för 

att tillgodose andra behov. Sekundärgrupperna har en fast organisation, skrivna regler och 

utsedda ledare (Lenneér Axelson & Thylefors, 2005).   

 Utöver primär- och sekundärgrupper skiljer man även mellan formella och informella 

grupper. Formella grupper har utformade regler, ett uttalat syfte och en formell ledare. Enligt 

Thornberg är en arbetsgrupp, en kommitté och en skolklass typiska formella grupper. 

Informella grupper däremot bildas spontant utifrån samhörighet eller gemensamma intressen. 

(Thornberg, 2006).  

 Så fort ett visst antal personer sätts ihop i en grupp för att genomföra ett arbete eller bara 

för att umgås uppstår en rad fenomen. Att känna igen dessa fenomen och förstå de processer 

som påverkar en grupp och dess medlemmar blir därför viktigt för ledaren av gruppen. Desto 

större gruppen är desto mer tid till organisation behövs för att få en fungerande grupp. När 

individer sätts samman i en grupp sker vissa processer och dessa processer kan påverka 

gruppens klimat (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005).   

 I grupper förekommer alltid normer, dessa kan vara uttalade eller outtalade. I skolan kan 

man ofta se uttalade normer i form av klassrumsregler som till exempel kan finnas uppsatta på 

väggarna i klassrummet. Enligt Doyle (1990, i Thornberg, 2006) är normerna i en klass till för 

att reglera vad eleverna får och inte får göra, de styr elevernas beteende. För att lektioner ska 

kunna genomföras obehindrat måste läraren se till att det finns en viss form av ordning i 

klassrummet, till exempel att eleverna väntar på sin tur, är artiga mot varandra, sitter på sina 
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platser och tar eget ansvar. Det kan vara lätt att tro att dessa klassrumsregler endast tjänar till 

att hålla ordning i klassrummet, men enligt Boostrom (1991, i Thornberg, 2006) har reglerna 

eller normerna ett vidare syfte. Normerna eleverna tillägnar sig i klassrummet tar de även med 

sig i livet utanför skolan, normerna lär eleverna hur de ska förhålla sig till andra människor 

och resten av omvärlden. Bland lärare är det ofta en medveten ambition att fostra eleverna till 

ansvarstagande och arbetsflitighet. Vissa forskare gör dock en åtskillnad mellan regler och 

normer. Regler är ofta bestämda av läraren eller skolan medan normer i en klass är något som 

utvecklas gradvis och spontant i gruppen. Hur en elev förhåller sig till de outtalade normerna 

avgör ofta huruvida eleven blir socialt accepterad eller inte (Thornberg, 2006).  

 

4.8 Ledarskap och grupper 

Stensaasen & Sletta (2000) skriver att i princip alla människor kan lära sig att leda grupper, 

men ofta fungerar vissa bättre som ledare än andra. Stora ledare har ofta en sorts karisma som 

inspirerar andra att stödja och följa dem. Stensaasen & Sletta beskriver vissa ”egenskaper” 

som en ledare bör besitta för att vara en bra ledare. De menar att en ledare inte ska spela en 

konstlad roll utan hon bör vara trygg, öppen och ärlig. Hon bör även ha självinsikt och vara 

medveten om och öppen för sina egna starka och svaga sidor. De framhåller även betydelsen 

av att ledaren ger sina medarbetare ansvar då det endast är genom att få ansvar som man lär 

sig att ta ansvar och uppträda ansvarsfullt. Enligt Lpo 94 är elevers delaktighet och inflytande 

något som lärare ska främja, att ge eleverna ansvar blir då en viktig del i lärarens arbete för att 

uppnå målen med delaktighet och inflytande. Om man tar vara på det Stensaasen & Sletta 

(2000) skriver om att en bra ledare ger sina medarbetare ansvar så går detta i linje med det 

uppdrag lärare har. Ett samspel mellan ledaren och gruppen som karaktäriseras av öppenhet, 

tillit och trygghet är grunden för en trivsam relation i gruppen och skapar därmed motiverande 

arbetsprocesser.  

 En ledare bygger alltid sitt ledarskap och sina handlingar på en teori, detta kan vara 

medvetet eller omedvetet. I klartext innebär detta att ledaren väljer sitt handlande utifrån sina 

antaganden, generaliseringar och förväntningar på hur människor kan reagera i vissa 

situationer. De teorier ledaren använder sig av kan hon ha förvärvat sig via utbildning, eller 

praktiska erfarenheter. Hur som helst har ledaren alltid en teori bakom sitt handlande. En teori 

skulle kunna beröra hur ledaren bör agera när hon gjort fel. Den japanska ledaren Ohn (i 

Stensaasen & Sletta, ibid) menar att om en ledare gör fel är det alltid bäst att hon står får sitt 
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misstag och medger att hon hade fel. Ödmjukhet vid detta tillfälle är mer förtroendegivande 

till medarbetarna än att ledaren uppträder som att hon alltid har rätt och är ofelbar. 

 Stensaasen & Sletta (ibid) använder sig av begreppet total kvalitetsledning när de skriver 

om ett bra ledarskap. Denna teori innebär att en god ledning uppmanar och uppmuntrar sina 

medarbetare till att komma med väl genomtänkta och underbyggda förslag till förbättringar. 

Total kvalitetsledning är angelägen om att medarbetarna får ett ägarförhållande till 

uppgifterna och att de får en känsla av ansvar för att genomföra dem. Det är även viktigt att 

medarbetarna känner ansvar för varandra och respekterar varandra. Teorin framhåller även 

betydelsen av att ledaren uppträder på ett sådant sätt som gör att medarbetarna utvecklar tillit 

till sin ledare. Att vinna sina medarbetares tillit kan ledaren göra genom att vara öppen för 

deras idéer och ta dem på allvar. Total kvalitetsledning lägger stor vikt vid att alla ska trivas 

och känna sig värdefulla. Ingen kan prestera sitt bästa eller känna sig väl mods om hon inte 

känner sig trygg. 

 Att känna sig trygg och väl till mods för att kunna prestera bra är oerhört viktigt för elever i 

skolan. Stensaasen & Sletta (ibid) menar att det är viktigt att eleverna känner sig säkra, vilket 

innebär att vara fri från rädsla. Om verksamheten i skolan präglas av osäkerhet eller rädsla 

bland eleverna så hämmas pedagogernas och elevernas arbete. Stensaasen & Sletta anser att 

det är viktigt att öka lärares kunskaper om grupper och grupprocesser. De hävdar att om lärare 

arbetar pedagogiskt med grupprocesser i form av att till exempel låta eleverna arbeta i 

smågrupper med ämnesmässig eller vardagliga uppgifter kommer de lära känna varandra 

bättre som människor vilket i sin tur leder till att tryggheten mellan dem ökar. Stensaasen & 

Sletta ser läraren som en ledare, där det ledarskap som läraren utövar kan få olika 

konsekvenser eller resultat på elevgruppen. De menar att 

en lärare som tar sina elever på allvar, lär dem hur de själva kan bedöma sin egen framgång och ger dem 

ansvar för att göra det, bidrar till att de upplever arbetet som personligen meningsfullt. Det ökar chanserna till 

att de tycker om skolan och känner sig nöjda med den. Skolan har på detta sätt möjlighet att bli en plats för 

utlösande av självförverkligande och gemenskapens glädje (s. 83). 

 

Slutligen så skriver Stensaasen & Sletta (ibid) att läraren måste arbeta med elevgruppen och 

inte mot den, för att det ska uppstå en gemenskap mellan dem. Några exempel på vad läraren 

bör arbeta med tillsammans med elevgruppen är att konkretisera de nationella målen och att 

gemensamt med elevgruppen komma fram till vilka arbetssätt och metoder de ska använda sig 

av för att nå målen. Detta går helt i linje med vad som står i läroplanerna.  
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5. Metod 

I följande kapitel behandlas undersökningens metod. Kapitlet är indelat under rubrikerna Val 

av metod (5.1), Genomförande och urval (5.2), Bearbetning och analys (5.3), Forskningsetik 

(5.4), Validitet och Reliabilitet (5.5), Kan man generalisera (5.6) och Metodkritik (5.7).  

 

5.1 Val av metod 

Då undersökningens syfte är att fördjupa våra kunskaper om några lärares syn på ledarskap 

väljer vi att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta för att undersökningens 

syfte innefattar en strävan efter att beskriva ett inre perspektiv, nämligen lärarnas egen syn på 

ledarskap. Den kvalitativa forskningsstrategin ämnar undersöka hur individer uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet, strategin lägger vikt vid ord och försöker inte att kvantifiera 

analys och data så som den kvantitativa forskningsstrategin gör (Bryman, 2002). Det 

kvalitativa tillvägagångssättet sammankopplas i regel med en induktiv forskningsansats. Detta 

gäller även i det här fallet, då vi främst har haft för avsikt att låta undersökningen utgå från det 

empiriska materialet och inte från tidigare teorier och forskning. Bryman menar att tanken 

bakom en induktiv strategi i regel är att forskningen i fråga ska resultera i en teori, men att 

denna typ av forskningsansats inte nödvändigtvis måste leda fram till en komplett sådan. I 

många fall kan forskningen snarare resultera i till exempel upptäckten av ett mönster, vilket 

det har gjort i denna undersökning. 

 Ett begrepp av stor vikt inom kvalitativ forskning är förförståelse. Kvale (1997) framhäver 

att forskaren ska vara medveten om sin förförståelse och på så vis hantera och använda sig av 

den. Vår förförståelse innefattar i det här fallet främst en uppfattning om att lärare automatiskt 

blir formella ledare för grupper och klasser och att detta ledarskap kan se mycket olika ut. 

Vissa ledare arbetar med sina grupper och skapar situationer där alla trivs och får möjlighet 

till att utvecklas medan andra arbetar går sin egen väg och inte är medvetna om eller bryr sig 

om vad gruppens medlemmar vill eller tänker. Under undersökningens genomförande är 

avsikten att vara medvetna om vår förförståelse och på så vis inte försöka låta den påverka 

undersökningens analys och resultat. Vi har redan i vår förförståelse definierat vad en bra och 

dålig ledare är men i undersökningen måste detta hållas på distans för att istället fokusera på 

våra informanters uppfattningar. 

Bryman (2002) framhåller att det ibland krävs att man som forskare frågar de inblandade 

om deras åsikter för att få svar på vissa frågeställningar, detta är den största anledningen till 
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att vi väljer kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Det finns huvudsakligen två former 

av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. En ostrukturerad 

intervju liknar mer ett vanligt samtal medan en semi-strukturerad intervju följer en lista med 

relativt specifika teman som ska beröras under intervjuns gång. Denna lista kallas ofta för 

intervjuguide. Vi väljer att använda oss av individuella, semi-strukturerade intervjuer i vår 

undersökning eftersom det är vissa specifika områden som måste beröras under intervjuns 

gång för att vi ska kunna besvara vårt syfte. Informanterna har ändå stor flexibilitet att 

utforma svaren efter eget tycke och vi har möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor som 

ligger utanför intervjuguiden. De frågor som finns med i intervjuguiden kommer dock att 

behandlas under intervjun vid något tillfälle, mestadels i den uppställda ordningen och 

ordalydelsen. Vi upplever att semi-strukturerade intervjuer inger en viss trygghet i att vi 

undersöker det som verkligen ska undersökas.  

 

5.2 Urval och genomförande  

Först och främst utformades en intervjuguide (bil. 1) som består av olika teman som 

behandlar undersökningsfrågorna. Efter utformandet såg vi det relevant att genomföra en 

provintervju för att undersöka hur väl intervjuguiden passade i en intervjusituation och 

därefter ha chans att förbättra den. Vi valde att genomföra provintervjun med en bekant till en 

av oss, hennes fingerade namn i denna undersökning är Ann och hon beskrivs i slutet av detta 

avsnitt. Den huvudsakliga anledningen till att Ann valdes var att hennes tillgänglighet till att 

ställa upp på en intervju med kort varsel var stor, vilket var viktigt eftersom vi arbetade inom 

en begränsad tidsram. Provintervjun ledde inte till några större förändringar i intervjuguiden, 

endast några få frågor formulerades om. Eftersom provintervjun inte ledde till några stora 

förändringar valde vi använda oss av denna intervju i vår empiri och analys. När det gäller 

antalet intervjuer samt längden på dessa valde vi att genomföra sex stycken, cirka 20 minuter 

långa intervjuer, då den tid som stod till vårt och informanternas förfogande var relativt 

begränsad och inte gav utrymme för en alltför omfattande intervjustudie. Denna tid kan anses 

var kort men då våra informanter är mycket verbala ansåg vi att 20 minuter är tillräckligt för 

att komma in på ledarskapets väsentligheter. Syftet med intervjuerna är inte att komma fram 

till en komplett teori om hur lärare ser på ledarskap, utan snarare att finna olika mönster, 

vilket gjorde att vi ansåg att antalet intervjuer lämpat sig väl. Kvale (1997) menar att det som 

ska styra valet av hur många intervjuer som ska genomföras främst har att göra med hur 

många intervjuer som behövs i förhållande till undersökningens syfte och frågeställning.  
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Intervjuundersökningen inleddes därefter med att vi tog kontakt med sex verksamma lärare 

som vi har träffat under våra VFU-perioder. Det skedde inget slumpmässigt urval eftersom vi 

såg det som värdefullt att vi knutit kontakt med dem tidigare vilket då kan leda till 

avslappnade och mer bekväma intervjusituationer. En av informanterna tillhörde dock inte 

denna grupp utan är en bekant lärare till en av oss. Ett kriterium för detta strategiska urval var 

dock att alla våra informanter är aktiva lärare i skolan.  Kvale (ibid) påpekar att 

intervjupersoner oftast inte väljs slumpmässigt utan att tillgängligheten ofta styr, detta 

stämmer väl in på vårt urval då informanternas tillgänglighet ökade eftersom vi haft kontakt 

med dem tidigare. Vid denna första kontakt har de inblandade i korthet givits en presentation 

av syftet med vår undersökning samt blivit tillfrågade om de hade möjlighet och intresse av 

att delta i undersökningen. Samtliga tillfrågade tackade ja till ett deltagande och därefter 

bokades tid och plats. Var och en av de sex intervjuerna genomfördes i avskildhet i mindre 

rum på de skolor där lärarna är verksamma. I inledningen av varje intervju meddelade vi att 

de uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt.  Vid detta skede berättade vi 

även om intervjuns upplägg och gav intervjupersonerna möjlighet att ställa frågor. Innan 

intervjun startade bad vi om tillåtelse att spela in intervjuerna, samtliga deltagare gav då sitt 

godkännande. Intervjuerna spelades in på en mp3-spelare och på en bandspelare, för att 

förebygga risken med tekniska fel. Båda dessa inspelningsinstrument är relativt små och 

diskreta vilket gjorde att det inte tog fokus från intervjun (Bryman, 2002). Intervjuerna 

genomfördes därefter med hjälp av den intervjuguide som hade utarbetats. Först ställdes det 

några inledande frågor kring informanternas bakgrund och sedan behandlades de olika 

temana. Först berördes de teman om hur informanterna ser på sin egen ledarstil och hur de 

själva som ledare kan påverka sina elevgrupper, därefter övergick vi till att behandla de teman 

som avser att undersöka hur informanterna mer generellt ser på ledarskap och på ledarskap i 

förhållande till en elevgrupp. Dessa avhandlades dock inte alltid i samma ordning, utan 

samtalet i sig fick till stor del styra den aktuella ordningsföljden.  Ibland ställdes det även 

uppföljningsfrågor för att förtydliga informanternas svar. Den respons vi gav informanterna 

skedda främst i form av nickande och hummande.  

  Informanternas namn är fingerade eftersom vi följer den etiska regeln om konfidentialitet. 

De fingerade namn vi använder oss av är; Ann, Berit, Carin, Dan, Erik och Frida. Vi anser att 

det underlättar läsningen om informanterna benämns med fingerade namn. Informanternas 

bakgrund skiljer sig lite åt, Ann var den som vi genomförde vår provintervju med, hon är en 

lärare som arbetat i skolan sedan 1999 och undervisat i olika ämnen i åren 1-9 men främst i 

ämnet musik. Berit har arbetat i skolans värld sedan 1987 och är utbildad lågstadielärare och 
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har undervisat i alla ämnen i årskurs 1-3, arbetar just nu i år 2. Carin har arbetat i skolan i 14½ 

år och har haft klasser från förskoleklass till år 6, arbetar just nu i år 3. Dan har arbetat i 

skolan i 25½ år, både i de tidigare och senare åren, men de senaste tio åren har Dan arbetat på 

en 6-9 skolan i ämnena svenska och de samhällsorienterade ämnena. Erik har arbetat i skolan 

i 9 år. Han har varit på en och samma skola under dessa år och det är en 6-9 skolan, han 

undervisar i ämnena svenska och de samhällsorienterade ämnena. Frida har arbetat i skolan i 

7 år, hon är på en 6-9 skola och undervisar i ämnena matematik och de naturorienterade 

ämnena. 

 

5.4 Bearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in på en mp3-spelare och en bandspelare och därefter transkriberades 

de. Genom att spela in intervjuerna är det lättare att fånga informanternas egna ord och 

formuleringar (Bryman, 2002). Vi genomförde transkriberingen strax efter intervjuerna 

eftersom de då fortfarande var ganska färska i minnet. Då vi främst är intresserade av vad som 

sades och inte hur det sades valde vi att inte ta med skratt, pauser, suckar med mera utan 

transkriberade intervjuerna efter skriftspråkets normer. Bryman benämner en rad fördelar med 

att transkribera intervjuer. En av fördelarna är att den empiriska datan dokumenteras och på så 

vis inte försvinner via vårt mänskliga och därmed otillräckliga minne. En annan fördel är att 

det ger oss möjlighet att gå igenom materialet noggrant om och om igen, vilket rimligtvis 

bidrar till en bättre analys. Ytterligare en fördel är att andra forskare kan använda sig av 

samma material, både i syfte att granska den aktuella forskningen och i syfte att genomföra 

nya undersökningar. Bryman påpekar dock att transkribering kan vara en tidsödande process 

och att det ofta resulterar i många, många sidor text man ska ta sig igenom under analysen. Vi 

valde dock att bortse från denna nackdel då en transkribering är nödvändig eftersom en analys 

ska göras. 

Med hjälp av det transkriberade materialet genomförde vi en analys av den insamlade 

datan. Kvale (1997) beskriver tre steg som själva tolkandet av transkriberingen består av, 

dessa steg genomförde vi i vår bearbetning. Först strukturerade vi upp det transkriberade 

materialet för att göra det överskådligt, därefter skedde en kartläggning av materialet genom 

att ta bort överflödig text och urskilja vad som är väsentligt och oväsentligt och till sist 

genomförde vi själva analysen av det empiriska resultatet. Genomförandet gjorde vi 

tillsammans för att se på materialet med bådas analyserande ögon. Vi gick igenom det 

empiriska resultatet sida för sida och fann då vissa mönster i informanternas utsagor. Det är 
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bland annat dessa mönster som utgör vår analys. Bryman (2000) framhåller betydelsen av inte 

dra ut på analysen och vänta för länge med att genomföra den efter transkriberandet eftersom 

materialet annars kan kännas för överväldigande.  Vi såg det som betydelsefullt att genomföra 

analysen så snart vi hade möjlighet.  

Det empiriska resultatet strukturerades upp utifrån de fyra undersökningsfrågor vår 

undersökning har för att skapa en tydlighet för läsaren. Vid bearbetningen av transkriberingen 

till empiriskt resultat och från empiriskt resultat till analys fann vi vissa talande utsagor som 

styrker vissa delar i vårt resultat, dessa vävde vi samman med de mönster vi kunde finna. Det 

empiriska resultatet analyserades därefter med hjälp av den teori och tidigare forskning som 

ligger till grund för denna undersökning, se kapitel 4.  

 

5.5 Forskningsetik  

Denna undersökning har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler för att skydda våra 

informanter. Bryman (2002) behandlar en stor del av dessa etiska överväganden och en av de 

principer han tar upp handlar om kravet på att forskaren ska informera de inblandade om 

undersökningens syfte. En annan princip handlar om kravet på samtycke, vilket innebär att de 

inblandade själva har rätt att bestämma om de vill vara delaktiga eller ej. Ytterligare en 

princip berör de uppgifter som samlas in under undersökningens gång och handlar om att 

dessa ska behandlas konfidentiellt. Den sista etiska principen inom svensk forskning gäller 

nyttjandet, som innebär att de uppgifter vi samlar in om våra informanter endast får användas 

för vårt forskningsändamål. I stort handlar det hela alltså om att vi genom vår undersökning 

inte får utsätta någon för något den inte vill och att det vi gör inte får skadliga konsekvenser 

för de inblandade. 

I vår undersökning har vi varit noga med att följa samtliga av dessa grundläggande etiska 

principer. Vid första kontakten informerade vi samtliga inblandande om vårt syfte med 

undersökningen och vårt intresse av att ta del av deras erfarenheter. Därefter såg vi till att de 

godkände genomförandet av intervjuerna innan dessa genomfördes. Vi har även varit noga 

med att låta kravet gällande samtycke finnas med under hela processen, vilket har inneburit att 

informanterna när som helst har haft rätt att göra invändningar och avbryta sin medverkan när 

de än ville om de så önskade. De kunde även välja att inte svara på vissa frågor om de inte 

ville det. 

Vidare har de uppgifter som samlats in behandlats konfidentiellt, vilket bland annat 

inneburit att vi låtit de deltagande lärarna vara anonyma i rapporten genom att använda oss av 
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fingerade namn (Ann, Berit, Carin, Dan, Erik och Frida) detta garanterar dock inte att 

informanterna inte kan identifieras. Vi har dock varit noggranna med att inte ge ut någon 

annan information som kan leda till att de inte förblir anonyma (ibid). Enligt Vetenskapsrådet 

(<http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf>,7.1.2008) 

innebär nyttjandekravet att de uppgifter vi samlat in om våra informanter inte får användas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. De uppgifter vi har får inte komma 

den enskilde till skada eller utnyttjas på något sätt. Vårt förhållningssätt till nyttjandekravet 

har främst utgjorts av att vi inte har någon känslig eller så privat information om våra 

informanter att det kan användas i något syfte som skulle kunna komma dem till skada.  

 

5.6 Validitet och Reliabilitet 

Validering innebär att kontrollera om en metod undersöker vad den verkligen avser att 

undersöka. Reliabilitet i en kvalitativ undersökning beskriver resultatets pålitlighet och 

följdriktighet.  

 Reliabilitet kan delas upp i intern och extern reliabilitet i samband med kvalitativ 

forskning. Den externa reliabiliteten är huruvida undersökningen kan upprepas och ge samma 

resultat. Detta är något som kan vara svårt vid en kvalitativ undersökning eftersom det kan 

vara svårt att frysa en miljö (Bryman, 2002). I denna undersökning skulle svaren förmodligen 

ha varit ganska lika om den genomfördes vid ett senare tillfälle med samma informanter. Men 

de skulle då ha haft tid att tänka över sitt ledarskap mer och det skulle då eventuellt bli 

fylligare och mer genomtänkta svar. Vi följde samma intervjuguide vid alla intervjuer men 

eftersom det var semi-strukturerade intervjuer innebar det att det fanns utrymme för 

informanternas egna tankar och intervjuerna blir därmed inte exakt likadan. Den interna 

reliabilitet innebär enligt Bryman att forskarna, om det är flera stycken tillsammans, måste 

vara överens ”om hur de ska tolka det de ser och hör” (s.257). Vid bearbetningen gjordes 

transkriberingen enskilt, då det egentligen enbart gjordes en avskrivning från det som spelats 

in. Vi arbetade därefter tillsammans med det empiriska resultatet och analysen. Möjligheten 

till att diskutera och skapa en samsyn mellan oss ökade därmed. Intern validitet betyder att det 

ska finnas en överenskommelse mellan de observationer som forskaren gör och de teoretiska 

idéerna som utvecklas (ibid). Eftersom vi enbart gör intervjuer får vi enbart ta del av hur våra 

informanter beskriver sitt ledarskap. Extern validitet är i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra situationer (ibid). Denna undersökning har begränsats till sex personer 

och dessa utgör bara en liten del av alla de lärare som finns i landet men vi ser ändå deras 
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information som relevant för denna undersökning och att det medför en mån av extern 

validitet. Vi är medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser. Vi anser dock 

att validiteten som avser värde och relevans i undersökningen är god och att det som vi vill 

påvisa kommer fram.  

 

5.7 Kan man generalisera? 

”En fråga som ständigt ställs till intervjuundersökningar är om resultaten är generaliserbara” 

(Kvale, 1997:209). Även vi måste ställa oss denna fråga i vår undersökning. Kvalitativa 

forskningsresultat kan vara svåra att generalisera, vissa kritiker menar att resultaten inte kan 

generaliseras utöver den situation där de producerades. Bakgrunden till denna uppfattning 

grundar sig i att i kvalitativa undersökningar är det ett litet antal personer som deltar från en 

viss specifik grupp, vilket gör det omöjligt att generalisera resultaten till andra grupper 

(Bryman, 2002). I vår undersökning intervjuades sex lärare vilket då innebär att vi har ett litet 

antal personer från en viss specifik grupp. Att kunna generalisera vårt resultat till att gälla en 

hel population blir därmed omöjligt, de som har deltagit i vår undersökning kan inte 

representera en helhet. Men precis som Bryman framhåller så ska resultaten i en kvalitativ 

undersökning inte generaliseras till att gälla en hel population utan de ska generaliseras till en 

teori. Kvalitativa intervjuers generaliserbarhet eller grad av representativitet ifrågasätts också 

då urvalet inte skett slumpmässigt. Vårt urval av undersökningsgrupp baserades på tidigare 

kontakter, de valdes inte ut slumpmässigt vilket då innebär att vårt resultat inte kan 

representerar andra grupper. Men syfte med undersökningen är inte att generalisera till en hel 

population eller komma fram till någon absolut sanning utan resultatet som fås fram ska 

generaliseras till den existerande teori och det som avgör kvalitén för undersökningen är 

vilken kvalité de teoretiska slutsatserna får. 

 

5.8 Metodkritik 

Den kritik som kvalitativa forskare ofta får är att deras forskning är subjektiv och med det 

menar kritikerna att resultaten bygger på det forskarna anser vara viktigt och att det 

förhållande de har skapat med sina undersökningspersoner påverkar resultaten. Eftersom 

frågorna i en kvalitativ forskning inte är så exakta som vid en kvantitativ så sker det en 

anpassning under arbetets gång och resultaten som kommer fram påverkas av forskaren 

(Bryman, 2002). En annan problematik som kan uppstå vid själva intervjusituationen är det 

Bryman benämner som påverkanseffekter. Påverkanseffekter är de effekter som skulle kunna 
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uppstå på grund av vår närvaro som intervjuare och ett exempel på en sådan påverkanseffekt 

är att intervjupersonen svarar annorlunda, än den skulle ha gjort under ”normala 

förhållanden”. Det kan alltså tänkas att de lärare vi intervjuade påverkades av vår närvaro och 

gav oss svar som de trodde att vi ville ha, än svar de i själva verket står för. Vi har strävat 

efter att minska risken för denna typ av problem genom att vi i intervjusituationen har försökt 

hålla oss så neutrala som möjligt. En viss risk för påverkanseffekter kvarstår dock och den 

ökar lite då vi sedan tidigare har en relation till informanterna. Hade vi gjort ett slumpmässigt 

urval av informanter kunde denna påverkanseffekt ha minskat något men vi anser att 

fördelarna med att välja dessa informanter överväger nackdelarna.   

En fråga som vi ställer oss i efterhand är hur utfallet hade blivit om vi hade informerat våra 

informanter om undersökningen i ett tidigare stadium, där de eventuellt skulle ha fått ta del av 

intervjuguiden innan själva intervjun. Hade det varit en positiv påverkan där de mer hade 

funderat över deras ledarskap eller hade det skapat nervositet och ängslan över våra frågor. Vi 

ser även nu i efterhand att vi kunde ha följt upp vissa informanters svar i större utsträckning 

för att nå ännu djupare i deras tankegångar. Ett misstag vi gjorde vid genomförandet av 

intervjuerna var att vi inte bad om informanternas godkännande att spela in intervjuerna 

förrän i sista stund, vilket medför att det blir svårt för informanterna att inte godkänna en 

inspelning. Vi borde ha bett om deras tillåtelse att spela in intervjuerna i ett tidigare skede. 

Ytterligare något som kan diskuteras är intervjuernas längd. Det är möjligt att längre 

intervjuer skulle ha resulterat i ytterligare intressant data kring de olika lärarnas syn på 

ledarskap. Informanterna hade dock inte allt för stora möjligheter att avsätta en längre tid till 

att bli intervjuade och vi ville inte göra deras deltagande till en belastning. Intervjuer på 20 

minuter framstod då som en bra kompromiss. Vi anser att det material om framkommit har 

varit tillräckligt för att ge stöd åt det resultat som presenteras.   

Till sist kan vår förförståelse kring ämnet och hur vi hanterat denna diskuteras. Vi har i den 

här undersökningen behandlat vår förförståelse genom att klargöra den för oss själva och för 

läsaren. Vi har därmed gjort oss själva medvetna om vår förförståelse, vilket förhoppningsvis 

har lett till att vi inte låtit den påverka undersökningen. Vi har även gjort läsaren medveten 

om vår förförståelse och på så vis gett denne en uppriktigare möjlighet att bedöma de 

forskningsresultat som framkommit. Trots dessa åtgärder finns det alltid en risk för att våra 

tidigare föreställningar ska påverka resultatet. 
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6. Resultat  

Kapitel är indelat i det empiriska resultatet (6.1) där materialet från intervjuerna presenteras 

och en analys (6.2). Under 6.2 analyseras det empiriska resultatet med hjälp av den 

litteraturgenomgång som presenteras i kapitel fyra. 

 

6.1 Empiriskt resultat 

I det empiriska resultatet presenteras mönster som vi finner i våra informanters utsagor. 

Resultatet är indelat i avsnitt som är rubricerade efter undersökningsfrågorna (6.1.1-6.1.4). Vi 

använder oss av citat från våra informanter för att tydliggöra deras budskap. Informanternas 

namn är fingerade eftersom vi följer den etiska regeln om konfidentialitet. De fingerade 

namnen är Ann, Berit, Carin, Dan, Erik och Frida. 

  

6.1.1 Vilken syn har lärarna på ledarskap? 

Våra informanter var eniga om att ledarskap är ett positivt ord, ingen fick en negativ 

association till ordet ledarskap. Dan och Frida gav dock inget konkret exempel på vad de 

ansåg att ordet ledarskap betyder. Erik associerade ledarskap med det interpersonella spel som 

sker i sammanhanget, vilket han ansåg var mycket spännande. Ann, Berit och Carin gav 

tydliga definitioner på vad de anser att ledarskap betyder. Ann menade att ledarskap är något 

en person måste växa in i, det är ingen titel som man bara kan skaffa sig. Berit ansåg att 

ledarskap handlar om att hela tiden föra arbetet och gruppen framåt, det innebär dock inte att 

det är ledaren som ska styra allt men det är ledaren som ska visa vilka olika vägar man kan gå. 

Carin menade   

 att vara lärare det handlar ju om att vara ledare hela tiden att föra barnen genom att de 

ska ha lust och nyfikenhet till ett mål för man har ju målet att man faktiskt ska lära dem 

någonting i skolan (Carin). 

 

En ledaregenskap som alla informanter framhöll som viktig var tydligheten, de menade att en 

bra ledare ska vara tydlig. Informanterna uttryckte flera egenskaper som de ansåg att en ledare 

bör ha. Ann framhöll att en lärare måste ha olika kompetenser, ämnes-, didaktisk- och 

ledarkompetens, läraren måste kunna spela på flera arenor samtidigt. Hon trodde även att det 

är viktigt att känna in olika situationer, speciellt vid konfliktsituationer –nu är det läge, nu är 

det inte- hon betonade även att det är viktigt att vara trygg och lyssnar in eleverna. En bra 

ledare ska även våga stå för det han eller hon säger och gör enligt Ann. För Berit var det 
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viktigt att ledaren är en lugn person, eftersom det enligt henne är oroligt i dagens skola. Hon 

tyckte även att det är viktigt att läraren lyssnar in eleverna och får dem med i arbetet. Carin 

tog upp en annan aspekt av ett gott ledarskap, hon menade att en ledare bör fokusera på det 

som är bra i gruppen och ”höja” gruppen, man bör även vara lyhörd och inge trygghet. Dan 

satte fokus på att ledaren måste vara tydlig och kunna ta konflikter. Erik tyckte det var viktigt 

att ledaren är förutsägbar, gör eleven en sak så ska de veta vilken reaktion de kommer att få. 

Han trodde även att det är viktigt att ha arbetsglädje, glädje generellt, tålamod och att vara 

tydlig. Intresset för eleverna och humor var även viktiga ledaregenskaper som han nämnde. 

Frida tog upp ytterligare en aspekt av hur en bra ledare bör vara. Hon tyckte det var viktigt att 

läraren som ledare tycker om att ha elever, tycker om sitt jobb, kan identifiera vad eleverna 

behöver och att man ser eleverna. 

Alla informanterna hade med andra ord en klar bild över hur bra en ledare ska vara och de 

nämnde flera olika egenskaper som den bör ha. Vi finner nyckelord i deras utsagor som visar 

vilka egenskaper de ansåg vara viktiga för att vara en bra ledare: 

Att 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa av dessa ord återkommer i flera av informanternas utsagor såsom trygg, lyhörd och 

tydlig. Att kunna påverka ledaren och att den ska kunna erkänna sina fel och misstag är något 

som Ann såg som viktigt. Hon menade att man måste vara medveten om att man inte är en 

perfekt ledare, en sund ledare ska låta sig påverkas av andra. Erik poängterade att en ledare 

måste bry sig, annars kan man inte förvänta sig att folk ska lyda eller ta till sig det man säger. 

Som ledare måste man vara en medmänniska innan man kan bestämma över folk eller kan få 

dem med sig, enligt Erik. Dan sammanfattade en bra ledare i en kort mening: 

Han bör vara eller hon bör vara en demokratisk ledare, det är en bra ledare (Dan). 

 

förtjäna att bli lyssnad på kunna ge och ta vara medgörlig 

ha humor leda i rätt riktning vara medmänniska 

ha medkänsla se framåt vara målfokuserad 

ha omtanke se hela eleven vara reflekterande 

inse sina brister vara demokratisk vara trygg 

inte vackla vara kunnig vara tydlig 

inte vara konflikträdd vara lyhörd 
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Sammanfattningsvis kan man säga att informanternas utsagor visade på stora likheter i åsikter 

om bra ledaregenskaper. Alla gav en tydlig bild över hur en bra ledare bör vara och vilka 

egenskaper den bör ha.  

 Uppfattningarna kring vad ett dåligt ledarskap är visade på stora likheter bland 

informanterna. Frida ansåg att ett dåligt ledarskap innebär att inte se individen. Carin 

påpekade att ett dåligt ledarskap är när man utnyttjar sin maktställning. Ett exempel på hur en 

ledare kan utnyttja sin maktställning på ett illa sätt beskrev Erik i följande citat:  

..om man frågar eller om man säger att det ska vara läxa till fredag och flera elever säger 

att de har flera andra tunga läxor till den fredagen så är det ju inte svårt att göra det till 

tisdagen istället på något vis..(Erik). 

Genom att bara köra på eller köra över eleverna och inte ta någon hänsyn visar på ett dåligt 

ledarskap, enligt Erik. Carin trodde att osäkerhet hos ledaren kan vara en anledning till ett 

dåligt ledarskap:  

…ofta tror jag att de är de ledarna som är osäkra som kör sitt race, kom inte och säg 

något här, nu ska vi alltid ha det som jag tänkt det här. Man är rädd för att ge vika från sin 

linje (Carin). 

 

Samtliga informanter hade en klar bild över hur en dålig ledare är och de förde fram skilda 

ståndpunkter. De nyckelord som vi finner i beskrivningarna av en dålig ledare är: 

Att 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Hur ser lärarna på ledarskap i en elevgrupp? 

Våra informanter fick fundera över om en grupp kan klara sig utan en ledare. De var alla 

rörande överens om att en grupp alltid behöver en ledare. I de flesta fallen är det läraren som 

är den ledaren som leder gruppen, men när det förekommer tillfällen då läraren inte är 

närvarande i gruppen.. 

…då kommer de här små inofficiella ledarna..eller de ploppar upp (Frida). 

bestämma  inte vågar ta konflikter vara auktoritär 

enbart vara uppgiftsorienterad  inte våga ta plats  vara egencentrerad 

inte bry sig om  leda genom att skrika  vara maktcentrerad 

inte lyssna  leda genom hot och skrämsel vara otydlig 

inte vilja se eleverna  vaka över sin egen roll  vara rädd om sin egen titel 
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Vid grupparbeten och liknande arbeten i klassen då det förekommer arbete i grupp utan en 

formell ledare så finns det alltid enligt våra informanter någon i gruppen som går in och tar på 

sig ledarrollen för att styra upp arbetet. 

Nä alltså tar man bort en formell ledare så dyker det ju upp någon annan som är … men 

det finns ju alltid någon som driver på eller på något vis tar ansvar eller samlar ihop och 

så där, det tror jag nog skulle behövas (Erik). 

 

Lärarna har som sagt en funktion i gruppen och deras roll som ledare är viktig. En möjlighet 

som lärare har för en grupp är att de kan forma den, något som Ann, Berit och Frida såg som 

en viktig möjlighet. De får chansen att forma gruppen och leda den till de mål som de har 

uppställda. 

…jag kan liksom dana gruppen det är ju min möjlighet som ledare, att det är jag som 

formar gruppen och får den dit jag vill (Berit). 

 

Carin lyfte fram att det framförallt är viktigt i de högre årskurserna att forma eleverna på det 

sätt att de själva vill ta ansvar och kan leda en grupp. Eleverna måste få hjälp med att arbeta 

med sina ledaregenskaper och få pröva på hur det är att leda. 

Jag hade då bland annat i idrotten att de fick ha en lektion var, två och två hade de en 

lektion och just för att känna på hur känns det att stå där framme, nästan dirigera de 

andra till att göra saker och då märkte man hur stolta en del blev (Carin). 

 

Berit, Erik och Frida såg även svårigheterna i att leda en grupp, det möter många olika 

individer som behöver olika saker. Berit menade att en svårighet är att vissa elever behöver 

någon som är lugn medan andra behöver en mer kreativ ledare. Man måste pendla mellan 

olika sätt att möta eleverna på och kunna ställa om sig. Frida tog upp svårigheten med att 

anpassa undervisningen efter alla individer, vissa behöver jobba extra med en sak medan 

andra behöver ”pushas på” för att nå deras fulla potential. Hon menade att det blir mycket för 

läraren att hålla i huvudet. Erik såg en svårighet i att det inte finns någon universal lösning 

som passar alla individer. Han menade att bland de elever han möter tycker säkert vissa att 

han är en bra ledare medan andra kanske vill att han ska vara lite hårdare. Det är individer 

man jobbar med påpekade Carin, inte ett gäng robotar som gör precis likadant varje dag. 

Detta leder då till vissa svårigheter, det blir kanske inte alltid blir som planerat utan man 

måste känna av stämningen bland eleverna. En annan svårighet är även balansen mellan att 

inte vara för mycket kompis men ändå vara den eleverna kan lita på och att de känner en 
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trygghet, någon de kan anförtro sig till. Ann tyckte att det ibland skulle vara skönt med lite 

uppbackning i sitt ledarskap. En svårighet som hon kände var att man hela tiden måste ligga 

steget före i tanken, enligt henne skulle det vara skönt att ibland kunna slappna av och låta 

någon annan leda. 

 Alla informanterna ansåg att en grupp inte klarar sig utan en ledare och deras generella 

uppfattning är att det alltid dyker upp en annan ledare om läraren inte är närvarande i gruppen. 

De såg även skilda möjligheter och svårigheter med sitt arbete. Enligt informanterna var det 

ingen lätt uppgift att som lärare leda en grupp som innehåller så många olika individer med 

olika behov, men de såg även möjligheterna med att få leda dessa grupper och forma dem på 

vägen mot målet. 

 

6.1.3 Vilken ledarstil säger sig lärarna själva använda? 

På frågan till våra informanter om de tänker kring sitt ledarskap svarade Dan och Frida att de 

inte brukade göra det. Frida tänkte mer på sin lärarroll än att hon tänkte runt sitt ledarskap, 

hon kopplade då inte samma dessa båda. Erik och Carin funderade mer runt sitt ledarskap och 

då ofta i form av reflektion och självutvärdering. Detta skedde när något hade gått dåligt eller 

riktigt bra, de gånger det går dåligt menar de på att det är tydligheten som de har brustit i. En 

av de viktigaste uppgifterna den pedagogiska ledaren har enligt Erik är att få ordningen att 

fungera i gruppen, eftersom det annars blir svårt med kunskapsinhämtningen. Ann tänkte på 

sitt ledarskap hela tiden, i allt som händer. Hon menade att det är viktigt att eleverna vet vart 

gränserna går för då skapar det en trygghet hos eleverna. Berit såg i första hand att tankarna 

kring hennes ledarskap oftast förekommer i konfliktsituationer men även i andra situationer 

såsom när det ska vara en genomgång framme vid tavlan. Det är mycket viktigt att vara tydlig 

i dessa situationer, är hon snurrig i det hon vill säga blir det svårt för eleverna att ta det till sig. 

 En fråga som ställdes till informanterna var hur de själva är som ledare. De tyckte det var 

olika svårt att svara på frågan. Berit, Dan och Frida menade att det är svårt för dem själva att 

säga hur de är som ledare. Det är i sådana fall människor utanför som kan se om de har någon 

speciell ledarstil. Berit ville dock att barnen ska känna en trygghet i henne, att hon är en trygg 

och tydlig ledare. Dan tyckte sig vara en tydlig ledare och det är inte någon tvekan om vem 

som är ledaren i hans klassrum. Frida arbetade mycket med att det ska vara ordning och reda i 

klassrummet, det ska vara arbetsro och det ska vara tyst och lugnt på lektionen. Ann belyste 

hur viktigt det är att ha en relation till eleverna. Hennes ledarskap innebär att eleverna ska 

känna sig trygga och veta att hon visar vägen. Hon ville även uppmuntra dem och skapa 
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motivation hos eleverna så att de kan känna lust att lära. Det är viktigt att höja de positiva 

bitarna och att hela tiden tänka framåt och dela med sig av sina tankar och idéer. Hennes 

ledartanke var enligt följande, 
 jag vill framåt, jag vill leda (Ann). 

Hon kräver även elevernas uppmärksamhet och att de lyssnar, det ska inte vara en auktoritär 

ledare som har den enda sanningen utan kommer det feedback så ska saker och ting kunna 

förändras. Carin var väldigt mån om att vara en tydlig ledare, enligt henne är det är även 

viktigt att veta varför man gör vissa saker och att det överförs till elevernas intresse för att 

lära. De ska själva veta varför de gör vissa saker. Hon påvisade även att man måste vara 

medveten om skillnaden mellan att vara ledaren och kompisen, som lärare så gäller det att 

visa ledarrollen. Det är även viktigt att ge stort utrymme för vad andra tycker och tänker och 

lyssna in eleverna. Erik trodde sig vara rätt ödmjuk och mjuk i sin stil stundtals men stenhård 

i andra lägen. Han är medgörlig och snäll inom vissa gränser som är uppsatta av honom. För 

honom var det viktigt att ha med sig gruppen och vara lyhörd, lyssna in och visa hänsyn men 

han ville dock inte kalla sig för en demokratisk ledare.  

I slutändan så är det jag som bestämmer helt och hållet men, så att, men jag vill ändå så 

långt det är möjligt att vi ska vara överens och förstå varandra (Erik). 

Erik använde sig av olika ledarstilar i olika grupper beroende på vilken relation som finns 

däremellan. I grupper där det finns en uppbyggd relation är stilen mer avslappnad medan det i 

andra grupper där de är nya för varandra gäller att visa vem som bestämmer. I de grupper där 

det finns en relation uppbyggd så är det som om de har gett ledarskapet till honom och gett 

honom makten och utifrån det så vet de vad som gäller. 

 En fråga som lärarna fick svara på var om deras ledarstil förändrats genom åren. Erik hade 

förändrats genom att han tidigare gav sig in i onödiga strider och gick lite hårt fram i vissa 

situationer till att nu vara mjukare men även hårdare i vissa situationer. Ann upplevde att hon 

tidigare varit ganska självisk och inte varit medveten om hur viktigt det är att ha andra med 

sig och kunna engagera dem. Carin trodde sig ha blivit mer lyhörd och att hon vågar stå för 

det hon tycker. Hon kände sig inte heller lika rädd för att stöta sig med någon, hon har även 

märkt hur viktigt det är att lyssna på eleverna och förklarar för dem varför man gör vissa 

saker. Frida hade ändrat sig ganska mycket, hon trodde sig vara sträng, ordentlig och tydlig 

men så var det inte. Resultatet blev mycket pratiga klasser och mycket slit. Lektionerna var 

sönderplanerade, de blev för mycket att göra under en lektion så att det blev rörigt för 

eleverna. Idag är hon mycket tuffare och tydligare i sin undervisning och arbetar mer med 

ordningen i klassen. 
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Ja lite mindre planerade lektioner och mer ordning och reda i klassen, man får nog minst 

lika mycket gjort tror jag (Frida). 

 

Berit och Dan såg mer till skolans utveckling. De påpekade att skolan har förändrats de 

senaste åren vilket har medfört att lärarna i dagens skola behöver vara tydligare än tidigare. 

 Du måste vara tydligare idag, du måste vara en tydligare ledare idag än vad du  

 behövde för 25 år sedan… eftersom respekten..för 25 år sedan hade man på något vis  

 automatiskt respekt (Dan). 

Erik berättade om denna förändring ur en annan synvinkel. Han menade då att det ska ses som 

någon positivt att eleverna inte automatiskt accepterar en auktoritet eller lärare eftersom det 

då medför att läraren själv måste bevisa sin kompetens, vilket kan ses som att eleverna har lärt 

sig att ha ett mer kritisk förhållningssätt. 

 

6.1.4 Hur anser sig lärarna påverka elevgruppen genom sitt ledarskap? 

Alla våra informanter var övertygade om att lärarens ledarskap har en stor påverkan på 

gruppen. Alla ansåg att läraren har stora möjligheter att påverka och forma den grupp de har. 

På frågan vad lärarens ledarskap innebär för gruppen svarade Ann, 

det har jättestor betydelse, för det är hur gruppen formas, fall de blir trygga, hur de 

bemöter andra, det är inte bara ämnen man lär barnen, kunskap det är ju mycket liv (Ann). 

Hon påpekade även att som lärare måste man våga stå fast vid sina beslut men samtidigt 

kunna erkänna för klassen när man gjort fel, detta ser Ann som en styrka i ledarskapet. Berit 

ansåg att hur man själv är som ledare och vilket arbetssätt ledaren väljer präglar hur gruppen 

formas. Carin framhöll att vi alla är olika och att det har stor påverkan på hur gruppen blir. 

Hon hänvisade till sin egen skolgång på högstadiet.  

..nu har vi ett ämne här då gäller det att man är tyst, men sen hade man någon annan 

lärare men här är det okej att småprata så barnen lär sig ganska fort på vad som är okej 

(Carin). 

 

Dan berättade att den ledarstil han har definitivt påverkar hans undervisning och att det till 

stor del inverkar på elevernas lärande då de har, som ett resultat av hans ledarstil, förmånen 

att tillbringa sin tid i en trygg och lugn miljö. Han menade att i de klasser där det är en dålig 

ledare blir det ofta mycket stök, bus och ett himla liv, vilket gör att det blir oerhört svårt för 

eleverna att ta till sig något av undervisningen. Erik trodde att det sätt som läraren har mot 
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eleverna är avgörande för hur den gruppen blir. Går en lärare in med förväntningarna till en 

klass att ni är ju rätt dumma i huvudet här inne, så var han helt övertygad om att de även 

skulle prestera sämre. Går man däremot in med förväntningarna att eleverna är duktiga, 

framåt och alltid gör sitt bästa så trodde Erik att gruppen också presterar bättre. Han kunde 

märka stora skillnader mellan hur olika klasser kan vara då han hoppar in och vikarierar. I 

vissa klasser var det mycket mer gnäll och tjat än vad det var i andra klasser, de var vana vid 

att styra och bestämma genom gnäll och tjat. I andra klasser eller grupper var mentalitet mer, 

”ja kör du bara så gör vi vad du säger”. Han menade vidare att den ledarstil en lärare har 

påverkar till stor del hur gruppen blir och att det har stor betydelse för hur läraren kan 

handskas med gruppen. Som exempel tog han de lärare som använder sig av metoden att tjata, 

att de tjatar och gnatar för att få eleverna att göra som de vill. Dessa elever blir enligt honom 

rätt så otrevliga och vresiga mot andra lärare, det blir även mycket mer gnäll och motstånd i 

dessa grupper. Erik ansåg även att han blir en bra ledare och därmed påverkar gruppen på ett 

positivt sätt när han är utvilad, har planerat väl, vet målet och syftet med undervisningen och 

är tydlig. De gånger det inte fungerar så bra i gruppen är ofta när han själv inte är på topp, han 

anser nämligen att hur det fungerar i gruppen faller mycket tillbaka på hur läraren själv är. 

Frida trodde också att lärarens ledarskap påverkar gruppen mycket. Hon ansåg att det var 

viktigt att ha en relation till eleverna, att eleverna känner förtroende för sin lärare, för de 

lyssnar ju på en person som de har förtroende för. Har eleverna inget förtroende för läraren så 

lär de sig bara saker för stunden, de lär sig inte saker för livet. Hon trodde även att det är 

viktigt att man som lärare våga vara tuff, vågar bli arg ibland istället för att bli lite mesigt 

irriterad ofta, för att få en bra grupp att arbeta med. Det är viktigt att visa vem det är som är 

ledaren i gruppen för att kunna överleva som lärare. Även om Frida menade att lärarens 

ledarstil hade stor inverkan på hur gruppen var så trodde hon ändå att det i vissa klasser finns 

så starka individer att läraren inte har så mycket att säga till om,  

..jag tror att det finns vissa klasser där det, alltså där stämningen i klassen, 

klasskompisarna mellan kan vara sådan att de påverkar varandra så mycket så att läraren 

har liksom inte mycket att säga till om..det är så starka individer, så ibland tror jag faktiskt 

att det kan va, det är inte bara upp till läraren..men jag tror att väldigt mycket hänger på 

läraren, väldigt mycket..(Frida). 

 

En möjlighet som lärarna ser sig ha i sitt ledarskap för en elevgrupp är att de kan påverka 

miljön i gruppen. Det kan gälla regler som kan finnas i klassrummet. Ann tyckte att det var 

viktigt att ha respekt för varandra i gruppen. Läraren ska inte vara någon översittare men 
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eleverna ska veta vem det är som bestämmer och att det är läraren som är ledaren i klassen. 

Carin ansåg att det är viktigt att lyssna och ta hänsyn till varandra i gruppen och att man ger 

positiva kommentarer och inte bara klankar ner på det som är fel. Ledaren måste lyfta det som 

är bra och inte bara fokusera på det som är fel eftersom självförtroendet betyder väldigt 

mycket. Hon menade att man kommer ingenstans om eleverna saknar självförtroende. 

Reglerna som gäller i hennes klassrum är något som hon har diskuterat mycket tillsammans 

med sina elever, hur en bra arbetssituation är. Eleverna hade själva fått konstruera regler för 

att de inte ska känna att de får ett regelverk från läraren som de måste följa. Erik visade också 

på hur viktigt det är i gruppen att lyssna på varandra och att ingen pratar rakt ut i klassrummet 

utan att man räcker upp handen. Men det som är viktigast av allt är att ingen blir förlöjligad 

om man gör bort sig. Det är viktigt att få vara lite fånig och svara fel på en fråga eller ställa en 

konstig fråga utan att bli utskrattad.  

Frida menade att det är viktigt att eleverna är schysta mot varandra och att det är ett gott 

klimat i gruppen. Ingen ska behöva gå till skolan med ont i magen eller vara nervös, utan alla 

måste kunna tycka att det är kul att gå till skolan. Hon sa också att det är viktigt att alla har 

någon att vara med, alla behöver inte vara bästisar med alla men ingen ska behöva vara helt 

själv hela dagen.   

 

6.2 Analys  

I den litteraturgenomgång vi presenterat i vår undersökning framhölls det att ordet ledarskap 

har många olika definitioner, detta framkom även i intervjuerna. Informanterna beskrev ordet 

ledarskap på olika vis och fokus på vad de själva ansåg att ordet ledarskap betyder skiljde sig 

åt. En av informanterna menade att ledarskap går ut på att leda en grupp mot ett uppsatt mål, 

denna definition passar väl in på hur flera forskare definierar begreppet, exempelvis Dalin 

(1994) som anser att ledarskap är de processer som äger rum för att nå bestämda mål. Ann 

anser att ledarskap inte är en titel som man kan ta på sig utan det är något som man måste 

växa in i, hennes syn på ledarskap stämmer överens med Thylefors (1991) beskrivning att 

ledarskap är en social process. Berit belyser att ledaren ska föra arbetet och gruppen framåt 

och visa eleverna vilka olika vägar man kan gå, hennes synsätt går i linje med Bruzelius & 

Skärvads (2004) definition att ledarskap är en påverkansprocess. Kaufmann & Kaufmann 

(1995, i Maltén 2000) skriver att man som ledare måste skapa motivation hos eleverna, Carin 

anger i ett uttalande hur viktigt det är att skapa lust och nyfikenhet hos eleverna för att leda 

dem till målet. Erik tänker på det interpersonella spelet när han hör ordet ledarskap, vilket 
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Mintzberg (1973) anser vara en roll inom ledarskap. Dan och Frida hade svårt att beskriva vad 

de anser att ledarskap är, Bolman & Deal (2005) skriver att begreppet ledarskap ofta ger 

upphov till förvirring och att dess betydelse är under ständigt tvistande. Informanternas skilda 

svar på vad ledarskap betyder för dem visar att begreppet kan tolkas mycket personligt och 

därmed på skilda sätt.  

En svårighet som Berit såg med att vara ledare för en större grupp elever är att man måste 

inta flera roller samtidigt för att kunna passa alla elever. Hon menar att eleverna skulle behöva 

möta flera olika typer av ledare för att allas behov ska bli tillgodosedde. Adizes (1980, i 

Franzén, 2006) beskriver olika roller som en ledare bör kunna inta för att bli en så bra ledare 

som möjligt. Flera av informanterna såg sin ledarroll ur ett målperspektiv, de fokuserar på att 

uppnå de mål som finns uppsatta. Denna ambition kan kopplas till det Adizes kallar för 

producentrollen, som handlar om att ledaren strävar efter att nå målen. Flera av informanterna 

faller alltså in i producentrollen. Vi finner även att flera informanter stämmer in på Adizes 

administratörsroll som innebär att ledaren ska upprätthålla regler och rutiner. Ann anser att 

eleverna behöver gränser för att de ska känna sig trygga och Dan tror att eleverna kan ta till 

sig undervisningen bättre då det är lugnt och tryggt i gruppen. Frida menar att om det inte 

finns någon ordning i klassrummet så spelar det ingen roll hur välplanerade lektioner en lärare 

har eftersom eleverna på grund av bristande ordning ändå inte kan ta till sig undervisningen. 

Ann, Dan och Frida visade genom sina utsagor att de verkligen fungerar som administratörer i 

sitt ledarskap. Berit visade tydligt att hon ofta tänker på att vissa elever behöver en ledare som 

är mer kreativ, någon som med andra ord kan inta Adizes entreprenörsrollen som innebär att 

ledaren ska vara nytänkande och kreativ. Frida lägger stort fokus vid att man ser hela eleven 

och att man försöker se till att ingen mår dåligt i skolan. Hon belyser alltså den sista av 

Adizes ledarroller nämligen integratörsrollen, som ser till individen och vill skapa en bra 

miljö.  

Dan säger i ett uttalande att en bra ledare är en demokratisk ledare. Vid en överblick på vad 

informanterna ser som en bra ledare så kan i princip allas utsagor kopplas samman med att en 

bra ledare är en demokratisk ledare, en ledare som bryr sig, är lyhörd och tar hänsyn till 

gruppens åsikter men slutligen själv vågar ta besluten. Erik vill inte kalla sig själv för en 

demokratisk ledare, men jämför man hans utsaga om hur han är som ledare så stämmer det 

väl in på Lewin och Lipitts (1938, i Maltén, 2000) beskrivning av en demokratisk ledare.  

Erik menade att han inte var en demokratisk ledare eftersom det i slutändan var han själv som 

tog besluten även om han tagit hänsyn till elevernas åsikter. Men enligt Lewin och Lipitt ska 

en demokratisk ledare stå för det slutgiltiga beslutfattandet men ändå lyssna på sina 
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medarbetare. Ingen av informanterna nämner någon egenskap som stämmer in på det Lewin 

och Lipitt beskriver som ett låt-gå ledarskap. De gånger informanterna nämner egenskaper 

som stämmer in på det auktoritära ledarskapet är då de beskriver vad ett dåligt ledarskap är. 

En tolkning av detta kan vara att de genom sina år som lärare kan ha stött på ledaregenskaper 

som stämmer in på det auktoritära ledarskapet, men inte på ”låt-gå” ledarskapet.   

 Informanternas utsagor om vad som karaktäriserar en bra ledare var omfångsrika. De 

beskrev flera olika egenskaper och kompetenser som en lärare bör ha i sitt ledarskap. Några 

av dessa egenskaper är sådana som även Bass & Stogdill (1990) beskriver såsom omdöme, 

kunskap, tillförlitlighet, samarbetsförmåga och humor. Ann nämner de tre olika kompetenser 

en lärare måste ha som beskrivs av Stensmo (1997), ämnes-, didaktisk- och ledarkompetens. 

Forsyth (1999) påpekar att ledaren ska agera utifrån vad som är bäst för gruppen och i 

överensstämmelse med deras åsikter. Vi finner här en koppling till de nyckelord vi tagit fram i 

vår empiri om vad som karaktäriserar en bra ledare. De nyckelord som kan kopplas samman 

med Forsyths tankar är att en bra ledare bör vara lyhörd och medgörlig. Erik påpekar att det är 

viktigt att ha med sig eleverna och ta hänsyn till deras åsikter, man måste bry sig och vara en 

medmänniska. Även Carin framhåller hur viktigt det är att göra eleverna delaktiga i skolan. 

Informanterna använder sig ibland av mer konkreta ord för att beskriva en bra ledare än de vi 

kan finna i litteraturen, det kan bero på att de använder sig av ord som är betydelsefulla i deras 

vardag och ur deras perspektiv.  

 Carin anser att det är viktigt att läraren känner av olika situationer, det kan hända saker i 

undervisningen eller på rasten som gör att läraren får bedöma om man ska bryta 

undervisningen eller fortsätta. Erik och Frida anser sig anpassa sin ledarstil utefter vilken 

relation de har till eleverna och detta blir då en form av situationsanpassat ledarskap, som 

beskrivs av Hersey och Blanchard (1982, i Maltén, 2000). De menar att ledaren måste ta 

hänsyn till vissa faktorer, till exempel elevernas mognad i sitt val av ledarstil. I vissa grupper 

kan man ha lösare tyglar medan det i andra grupper krävs en hårdare styrning från ledarens 

sida.  

 I vår empiri fick vi fram flera nyckelord på vad som utgör ett dåligt ledarskap. Några utav 

dessa ord är auktoritär, leder genom hot och skrämsel och är maktcentrerad. Här ser vi en 

tydlig koppling till hur Forsyth (1999) beskriver vad ledarskap inte är. Han menar nämligen 

att personer som Hitler inte borde få kallas för ledare eftersom personer som använder sig av 

dominans och tvång för att styra andra inte är ledare. En annan dålig ledaregenskap enligt 

våra informanter var att bara vara uppgiftsorienterad. Den uppgiftsorienterade ledaren 

beskrivs i figur 1 (s.11) av Maltén (2000). Det är en ledare som endast tar hänsyn till 
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resultatet och inte bryr sig om individerna. Ingen av informanterna ansåg att denna typ av 

ledare var en bra ledare. Utefter informanternas utsagor kan vi utläsa att de som ledare bäst 

stämmer in på Ledare D och dess egenskaper i Malténs figur. Hos ledare D råder det 

nämligen en balans mellan uppgifts- och personinriktning. Vi kan även utläsa från vår empiri 

att informanterna anser att personinriktningen är viktigare i början av mötet med en ny grupp 

än vad uppgiftsinriktningen är. Man måste skapa en relation till eleverna. Carin ser en risk 

med att vara för personinriktad, så som ledare C är, eftersom det då kan leda till en 

kompisrelation mellan läraren och eleven vilket gör det svårt att hålla den privata distansen 

som lärare.     

Stensmo (1997) visar i figur 3 (sid.13) de olika arbetsuppgifter lärare som ledare har. 

Dessa arbetsuppgifter är planering, kontroll, motivation, individualisering och gruppering. 

Planering är den uppgift som ligger till grund för alla de andra uppgifterna och Erik påpekar 

att han är en bra ledare då han har planerat väl, vet syftet med lektionen och är förberedd. Han 

menar att de gånger det inte går bra så ligger bristen ofta i detta moment. Ann poängterar att 

hon som ledare hela tiden måste ligga steget före. Kontroll är något alla våra informanter talar 

om. Dan menar att kontroll och ordning är viktigt för att eleverna ska känna sig trygga och 

Frida tror att man kan få dubbelt så mycket gjort om det är en bra ordning i klassrummet. 

Carin menar att man måste få eleverna med sig och att de tillsammans sätter upp de regler 

som ska gälla i klassrummet. Motivation är också något som Carin anser vara viktigt då hon 

belyser vikten av att skapa nyfikenhet och lust att lära hos eleverna. Uppgiften 

individualisering är något som Frida och Berit ser som en stor utmaning. Hon känner att det 

är en svårighet att tillgodose alla elevers behov och kunna anpassa undervisningen efter alla 

individer. Gruppering var inget som kom upp i vår undersökning.      

 Stensmo (ibid) skriver att det är läraren som har det formella ledarskapet i klassrummet 

men att det inte innebär att det är läraren som har det faktiska ledarskapet, något som Frida 

har uppmärksammat. Hon menar att så fort läraren försvinner så dyker de små informella eller 

inofficiella ledarna upp. Hon tror att det till och med kan finnas så starka individer i en grupp 

att läraren kan få det väldigt svårt att ta rollen som ledare för gruppen. Hon tror att en del 

”dåliga” grupper som kan uppstå inte alltid betyder att det är läraren som är dålig i sitt 

ledarskap, men oftast är det nog brister i lärarens ledarskap som leder till detta. För Frida är 

det viktigt att man som lärare bryr sig om eleverna på riktigt, för enligt henne så lyssnar man 

inte på någon som inte bryr sig om en. Stensmo skriver vidare att för att läraren ska få det 

faktiska ledarskapet i gruppen så måste han eller hon förvärva sig denna status genom aktivt 

deltagande och demonstration av hans eller hennes förmågor. Dessa tankar verkar även Erik 
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dela, han menar att man som lärare måste förtjäna sitt ledarskap. Tidigare hade läraren 

automatiskt auktoriteten i klassrummet men idag så måste man bevisa sin kompetens för 

eleverna, vilket Erik tycker är en bra förändring.    

Forsyth (1999) menar att den interaktion som sker i en grupp ofta kretsar kring det mål 

eller den uppgift gruppen har. Ann, Berit och Frida ser det som sin uppgift att leda de grupper 

de har till att nå de uppställda målen. Som ledare för grupper är det deras jobb att se till att 

målen hela tiden är i fokus. Även Erik menar att han blir en bra ledare för gruppen när han är 

tydlig och vet målet med sin undervisning. Thornberg (2006) skriver att det är viktigt att det 

finns en viss form av ordning i klassrummet för att läraren ens ska kunna genomföra 

lektionerna obehindrat. Dan lägger stor vikt vid att det är ordning och reda i klassrummet och 

han tror att det påverkar hans undervisning till stor del, vilket i sin tur leder till att han kan 

genomföra sina lektioner relativt obehindrat. Han menar även att de lärare som inte kan 

upprätthålla denna ordning ofta får sämre lektioner där eleverna får det svårt att ta till sig 

innehållet. Flera av informanterna anser att de förväntningar ledaren har på gruppen, vilken 

relation ledaren har till gruppen och hur ledaren själv mår och känner sig till stor del påverkar 

gruppens klimat. För att skapa ett bra klimat i gruppen anser de att ledaren måste veta syftet 

med undervisningen, vara utvilad, ha en relation till gruppen och ha goda förväntningar på 

gruppen. Lennéer Axelson & Thylefors (2005) menar att en ledare bör känna till hur olika 

grupprocesser påverkar en grupp, utifrån informanternas utsagor vill vi påstå att de är 

medvetna om att grupper formas på olika sätt utefter de olika processer som sker runt 

omkring.  

En koppling kan ses mellan de goda ledaregenskaper som beskrivs av Stensaasen & Sletta 

(2000) och det våra informanter anser vara goda ledaregenskaper. En av våra informanter, 

Ann, framhöll hur viktigt det är att en ledare är medveten om sina egna brister och vågar stå 

för sina fel och misstag. Stensaasen & Sletta skriver att en bra ledare ska ha god självinsikt 

och stå för sina misstag. Carin ser det som ledarens uppgift att inspirera gruppen till ett gott 

arbete och gör detta genom att ge eleverna ansvar och göra dem delaktiga i målen för arbetet. 

Vi ser en koppling mellan det Carin säger och det Stensaasen & Sletta skriver om att det ska 

ske ett arbete med gruppen och inte mot gruppen om de mål som finns uppsatta. Båda menar 

att det är viktigt att eleverna görs delaktiga i arbetet med målen och att det finns en form av 

medbestämmande från elevernas sida. Frida framhåller att det är viktigt att man som ledare 

ser till att eleverna känner sig trygga och att ingen ska behöva gå till skolan med ångest. 

Stensaasen & Sletta anser att eleverna måste ha denna trygghet för att de ska ha möjlighet att 

lära sig något i skolan. Frida ser det som betydelsefullt att eleverna har förtroende för sin 
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ledare, detta är något som Stensaasen & Sletta också ser som viktigt, medarbetarna måste 

känna tillit till sin ledare. Enligt Frida påverkas elevernas lärande av huruvida de känner 

förtroende för läraren eller ej, känner eleverna inte förtroende så lyssnar de inte på sin lärare.  

 För att sammanfatta vår analys har vi utifrån Malténs (2000) pedagogiska 

ledarskapsblomma (figur 4, s.15) skapat en egen blomma som vi anser summerar våra 

informanters syn på vad en bra ledare är. Vissa av nyckelorden är i princip samma som i 

Malténs blomma såsom konfliktvan, lyhörd, målinriktad och tydlig. De andra funktionerna 

som finns med i denna blomma är demokratisk, omtänksam, självreflekterande och trygg. 

Dessa åtta är de pedagogiska funktioner som våra informanter ser som värdefulla och mycket 

viktiga i lärarens arbete som ledare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Vår pedagogiska ledarskapsblomma 
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7. Diskussion 

Vi märkte då vi genomförde intervjuerna att lärarna tänker olika mycket på sitt ledarskap. 

Vissa tänkte på sitt ledarskap hela tiden medan andra nästan aldrig reflekterar över att de är 

ledare för olika grupper. Det framkom även att vissa inte kopplar samman ledarrollen med sin 

lärarroll. En tänkbar möjlighet till detta är att de inte ser någon skillnad mellan dessa begrepp 

i skolans värld. Genom att vara lärare är man en ledare för gruppen, där uppgiften är att leda 

gruppen mot de mål som finns uppställda i läroplaner och kursplaner. Kanske är det så att om 

man är lärare så ingår ledarskapet automatiskt, det är en del av vad det innebär att vara lärare. 

Detta kan vara en tänkbar förklaring till att vissa av våra intervjuade lärare inte tänkte så 

mycket på att de faktiskt också är ledare. Vi har dock döpt vårt arbete till lärare som ledare 

eftersom vi anser att lärare i sitt yrke faktiskt är ledare. Den definition av ledarskap vi stött på 

både i litteraturen och i våra informanters utsagor är att en ledare är den person som leder 

gruppen mot ett mål, vilket yrke gör det om inte lärare?  

 En ledare kan utöva sitt ledarskap på flera sätt, något som våra informanter gav tydliga 

exempel på. En bra ledare är bland annat trygg, tydlig och lyhörd medan en dålig ledare inte 

lyssnar, inte bryr sig och är auktoritär. Informanterna belyste vad ett gott och ett dåligt 

ledarskap är på skilda sätt. De fokuserade på olika sidor av ledarskapet, vissa är mer 

angelägna om att en ledare ska vara trygg och medan andra framhåller betydelsen av att en 

ledare bryr sig om sina elever. Grunden till detta är förmodligen att de utgår från sina egna 

erfarenheter av ledarskap och vilken bakgrund de själva har. Hur man ser på ledarskap är med 

andra ord mycket personligt. Vi upptäckte dock att många av dem såg ledarrollen som något 

man växer in i och att den förändras under tidens gång genom de erfarenheter man får. Det 

flera av våra informanter påpekade var att de skulle vilja ha mer feedback på sitt ledarskap för 

att kunna förbättra det. Frida berättade om hur hon har förändrats från det att hon började 

jobba som lärare, idag ser hon hur viktigt det är att läraren skapar ordning i gruppen för att de 

ska ha en chans att lära sig något. Ordning och reda är egenskaper som flera påvisar vikten av, 

eleverna måste veta gränserna och genom det skapas även trygghet. Eleverna behöver veta 

vad det är som gäller för att de ska kunna göra bra prestationer. Informanterna belyser även att 

det är viktig att läraren har eleverna med sig och att han eller hon inte är en auktoritär lärare. 

Att vara lyhörd och arbeta med sina elever är viktiga komponenter i lärarens ledarskap. Carin 

menar att läraren inte kan gå sin egen väg och tro att alla elever ska följa, utan läraren måste 

ta sig tiden till att lyssna på sina elever och göra dem delaktiga. Det gäller att ta hänsyn och 

lyssna på eleverna med ändå vara den som i slutändan tar besluten. En demokratisk ledare gör 



   

  42 

just detta, lyssnar på sina elever men är den som till sist fattar besluten. Trots detta ser Erik 

inte sig själv som en demokratisk ledare. Men när han beskriver sitt eget ledarskap så 

stämmer det precis in på hur en demokratisk ledare är. En risk med att benämna ett gott 

ledarskap som ett demokratiskt ledarskap kan vara att vissa tror att en demokratisk ledare 

alltid ska fatta beslut tillsammans med gruppen, men så är inte fallet. Erik ansåg sig inte vara 

en demokratisk ledare eftersom det var han som fattade besluten, efter att han lyssnat på 

gruppens åsikter, men det är just detta som gör honom till en demokratisk ledare.  

 En tolkning vi gjort utifrån informanternas utsagor är att det är viktigt att ledaren inte 

tappar sin ledarroll i gruppen utan vågar stå på sig. Vilken stil ledaren än har så är det viktigt 

han eller hon att inte tappar sin beslutsförmåga och att han eller hon inte blir ”kompis” med 

eleverna i gruppen. Lärare måste vara breda i sina kompetenser och kunna inta flera olika 

ledarroller. De möter många elever dagligen och det är viktigt att läraren kan tillgodose alla 

elevers behöv och möta dem på deras nivå.  Flera av informanterna såg detta som en av de 

svårigheter som finns i vad det innebär att vara en ledare. Vi fick flera goda exempel på vad 

som karaktäriserar en bra ledare och en kombination av alla dessa skulle förmodligen vara 

den ultimata ledaren. Informanterna beskrev olika delar av ledarskapet och såg därmed skilda 

egenskaper som de ansåg utmärka en bra ledare. Som ledare känner man sig säkerligen ibland 

otillräcklig. Vi tror att en viktig ledaregenskap är att inse att det inte går att vara fullständig i 

sitt ledarskap och att man inte klarar allt själv, ibland måste man inse sina brister. Adizes 

framhåller fördelarna med att arbeta i ett ledarteam för att kunna komplettera varandra. Det är 

viktigt i skolans värld att ”utnyttja” varandra och ta till vara på varandras starka sidor. Ann 

säger i sin intervju att ibland vill man som ledare bara stiga åt sidan och låta någon annan ta 

över. En ensam lärare i skolan kan tyvärr inte göra det utan tvingas stå kvar även om man är 

medveten om att just nu är jag ingen bra ledare. Erik är medveten om att när han är trött och 

sur så är han ingen bra ledare. Att vara trött och sur ibland är mänskliga egenskaper och inget 

som kan undvikas helt. Hade man då ingått i ett ledarteam och haft möjligheten till att låta 

någon annan ta över den dagen så skulle det nog kännas bättre både för läraren och för 

eleverna. 

 En möjlighet informanterna såg med sitt ledarskap i elevgruppen var att de kunde forma 

gruppen och leda den dit de ville. De sågs sig ha stora chanser att påverka sina grupper och 

skapa en gruppmiljö som de ansåg vara passande. Vi ser detta som något positivt och 

negativt. Det är positivt ur den aspekt att läraren förmodligen är den person som ser vad som 

är bäst för alla i gruppen och handlar med gruppens bästa för ögonen. Den negativa aspekten, 

eller snarare det som är lite skrämmande, är att läraren har så stor makt över elevgruppen. 
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Styrs gruppen av en dålig ledare kan det få stora konsekvenser för hur miljön i gruppen blir 

och hur presterar rent kunskapsmässigt. Elevgruppen kan komma att bli mycket lidande om 

de styrs av en dålig ledare eftersom denna har så stor makt. Som blivande lärare inser vi nu 

vilken stor påverkan vi kan komma att ha på våra blivande elever, det känns både spännande 

och skrämmande. Vi kommer att vara förebilder och ha ett stort ansvar för att få gruppen att 

fungera väl och inspirera dem på deras kunskapsresa.  

 Tydlighet är en egenskap som alla våra informanter pratade extra mycket om, den 

egenskapen följer som en röd tråd genom intervjuerna. Som ledare måste du vara tydlig i allt 

du gör, både i att visa vart gränserna går i gruppen och i att visa att det faktiskt är du som är 

ledaren för gruppen. Det visade sig även att vissa av informanterna såg denna egenskap som 

viktigare i dagens skola än den varit tidigare. Eleverna behöver tydliga gränser och tydlig 

information. Eleverna kommer från hem som kan se mycket olika ut och för en del av 

eleverna kan en tydlighet från lärarens sida inge en form av trygghet. Att eleverna vet vad 

som förväntas av dem, att de vet vem som är ledaren och att de vet vart gränserna går kan 

utgöra denna trygghet. Även trygghet är en egenskap som framhålls av flera av informanterna, 

eleverna ska känna sig trygga när de går till skolan och de ska känna att deras lärare är en 

person man kan lita på  

 Under arbetsprocessen med denna undersökning har vi bildat oss uppfattningen att alla 

människor inte är ledare och vill inte vara det heller. Ledarskap kan vara väldigt 

situationsbundet vilket gör att en person kan vara ledare i en grupp men följare i en annan. 

Vissa personer kanske aldrig tar på sig en ledarroll eftersom de inte känner sig bekväma i den 

rollen. Sanningen är den att ingen grupp skulle fungera om alla i gruppen vill agera ledare, det 

måste finnas de som är villiga att följa. Men vi tror att om man verkligen vill bli en ledare av 

någon form så går det att utveckla de egenskaper som krävs. Om man ska vara lärare till yrket 

så är det enligt oss oerhört viktigt att göra sig bekant och bekväm med att inneha en ledarroll. 

Ledarskap, tror vi, bestäms utifrån kompetens, kunskap, status, situationer och personliga 

drag. Alla dessa kan man jobba på för att bli en så bra ledare som möjligt. Lärare bör även 

träna sina egna elever till att ibland fungera som ledare. Det är som tidigare skrivit inte 

självklart att alla är ledare men vissa kanske bara behöver en knuff i ryggen. Elever som är 

blyga och inte vågar ta för sig kanske besitter flera mycket bra ledaregenskaper men på grund 

av deras blyghet vågar de inte ta ett steg fram. Carin övade sina elever i ledarskap genom att 

låta dem ha lektioner för sina klasskamrater och det tror vi kan vara en bra uppgift.  

 Vår undersöknings generaliserbarhet har vi redan diskuterat, vi har ett litet antal personer 

från en specifik grupp vilket gör det oerhört svårt att generalisera vårt resultat till andra 
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grupper. Vi tror dock att det är flera lärare än de vi har tillfrågat som ser ledarskap som något 

positivt och att en bra ledare bör inneha vissa kvalitéer. Hade vi intervjuat fler personer hade 

vi säker fått fram andra sätt att se på ledarskap eller fler kvalitéer som en bra ledare bör ha, 

men vi tror att det resultat vi kommit fram till kan representera hur flera lärare ser på 

ledarskap än enbart de sex vi intervjuat. Undersökningen kan inte generaliseras kvantitativt 

men om man genomför en exakt likadan undersökning så skulle resultaten kanske kunna se 

likartade ut i alla fall. 

 Vi upplever att vi lyckats besvara vårt syfte med denna undersökning. Vi har fått en klar 

bild av hur några lärare ser på ledarskap och hur de ser på ledarskap i förhållande till en 

elevgrupp. Vi tycker oss även fått en tydlig bild över hur lärarna ser på sin egen ledarstil och 

vilken påverkan deras ledarskap har på elevgruppen. Sammanfattningsvis kan man säga att 

informanterna har en positiv bild av begreppet ledarskap och att en bra ledare är tydlig, 

lyhörd, trygg, omtänksam, målinriktad, demokratisk, självreflekterande och har konfliktvana. 

Dessa ledaregenskaper synliggörs i figur 5 som är vår pedagogiska ledarskapsblomma.  En 

dålig ledare styr genom skrämsel och att skrika, lyssnar inte, bryr sig inte, är maktcentrerad, 

är rädd om sin egen titel och är auktoritär. Ledarens betydelse för gruppen är stor, enligt 

informanterna är det ledaren som formar hur gruppen blir. Vissa hade dock svårt att säga hur 

de själva är som ledare eller vilken ledarstil de har, vår bedömning av informanternas 

beskrivningar av dem själva är ändå att alla är demokratiska ledare. Slutligen visar det sig att 

hur de påverkar och bemöter sina egna grupper ofta faller tillbaka på vilka erfarenheter de fått 

genom åren och hur de själva känner sig just den dagen.    

 Undersökningen är avgränsad till att enbart undersöka genom intervjuer hur några lärare 

ser på ledarskap. Ett intressant fortsatt forskningsämne är att undersöka hur lärarna i praktiken 

fungerar som ledare. Det skulle vara spännande att undersöka hur lärarna säger att de är som 

ledare och sedan genom observation undersöka hur de faktiskt är som ledare. Våra 

informanter blev inte observerade för att kontrollera deras ord mot deras handling, vilket kan 

göra det lätt att försköna sig själv som ledare om man vet att det inte kontrolleras.  Det är lätt 

och sitta och prata om hur man ska vara som ledare men frågan är om det finns någon 

koppling till hur det går till i verkligheten. Vårt syfte var dock enbart att undersöka deras 

tankar och syn på ledarskap men det hade varit intressant att fortsätta arbetet och göra djupare 

undersökningar.  
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INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsinformation 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka år och vilka ämnen undervisar du i? 

 

Uppfattningar om det egna ledarskapet 

Tänker du på/kring ditt ledarskap?  

När brukar du i så fall göra det? 

Hur är du som ledare/(vilken ledarstil) har du? Exempel! 

Har du någon speciell ledarstil?  

Har du samma ledarstil i alla situationer? Exempel! 

Har du alltid haft samma ledarstil genom dina år som lärare? 

Har du någon utbildning i ledarskap? 

Om ja, Var har du fått den utbildningen? 

Vilka möjligheter/svårigheter tycker du att det finns i ditt arbete som ledare för 

elevgruppen? Exempel! 

Vilka normer och regler är viktiga för dig i klassrummet/elevgruppen? 

 

Uppfattningar generellt om ledarskap 

Vad betyder ordet ledarskap för dig? 

Vad innebär ett gott ledarskap/dåligt ledarskap? 

Hur bör en ledare vara? 

Kan en grupp klara sig utan ledare? Hur tänker du då? 

Nämn några viktiga ledaregenskaper man bör ha som lärare. 

Vad innebär lärarens ledarskap för elevgruppen? 

Hur tror du att lärarens ledarstil kan påverkar elevgruppen? 

Hur kan man utveckla sitt ledarskap? 


