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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet är att försöka få syn på hur några lärare ser på sitt ledarskap 
och om de anser att det går att utveckla det. Vi vill också försöka ta reda på vilka 
faktorer som kan tänkas påverka lärarnas syn på ledarskapet och dess utveckling. 
Historien är viktig för att förstå den förändring som har skett av läraruppdraget. Den 
utveckling som skett i samhället och den nya läroplanen ställer helt andra krav på 
ledarskapet i klassrummet. Den auktoritära roll som läraren haft sedan århundraden 
håller nu på att förvandlas till ett demokratiskt förhållningssätt där eleverna ska 
behandlas som jämlikar. Vi har med hjälp av en kvalitativ intervjustudie av sju lärare 
försökt ta reda på hur de ser på sitt ledarskap. Det visade sig att ledarskapet mest är en 
”tyst kunskap” som man oftast inte pratar om och man är därmed inte heller direkt 
medveten om att det är just det man håller på med. Vissa av lärarna har dock en mer 
medveten syn på sitt eget ledarskap. Att det hänger samman med ens egen personlighet 
är något som framgår tydligt. Med hjälp av litteratur och de teorier som finns i 
forskningen om ledarskap har vi tolkat lärarnas utsagor och identifierat några av de 
strategier de använder sig av. Faktorer som gruppen och den rådande skolkulturen på 
respektive skola har visat sig vara betydande för hur lärarna hanterar och utvecklar sitt 
ledarskap.    
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Bakgrund 

Samhällets och skolans förändring 
P-J Ödman skriver i sin bok att det är främst genom historien som vi kan förstå 
utvecklingen av skolan och det förändrade läraruppdraget.1 Historien är alltså viktig för att 
få en förståelse för hur skolan har utvecklats naturligt i takt med samhällets utveckling från 
jordbrukssamhälle, via industrisamhälle till dagens informationssamhälle. Under 700 år 
hade läraren en auktoritär roll och det är först på senare år som detta ideal avtagit och 
eleverna skall nu vara delaktiga i sitt lärande och behandlas som jämlikar. Bara under 
1900-talet har vi gått från ett parallellskolesystem med stor social uppdelning och läraren 
som auktoritet, med fokus på inlärning och att kunna utantill, till en gemensam skola för 
alla 1962. Till skillnad från förr då skolans moralintresse stod i fokus med värderingar som 
lydnad, arbetsamhet och anständighet så har vi idag en läroplan och en värdegrund som 
bygger på demokrati och människovärde. Det framstår inte längre som så viktigt att forma lydiga, 

plikttrogna, arbetsamma medborgare med klara uppfattningar om vad som är rätt och fel. Istället framstår det 

som alltmer nödvändigt med människor som kan leva med osäkerhet, som förmår att tillsammans med andra 

fatta beslut och orientera sig i ett samhälle utan ”självklarheter”.2  Samhället förändras och efterfrågar 
nu kreativa entreprenörer istället för plikttrogna och lydiga arbetare. Stensmo skriver att 
skolans samhällsuppdrag är att forma en framtid för eleverna, genom att förse dem med 
sådana kunskaper och färdigheter, värderingar och normer som de behöver för att leva ett 
gott och värdigt liv som vuxna. 3 

Läroplanen av idag, LpO´944, har en mer humanistisk och demokratisk syn på relationen 
mellan lärare och elev.  Här kan vi bland annat läsa att läraren skall: 

 

Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras till att använda och utveckla hela sin förmåga 

 

Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, 

 

Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet, 

 

Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

                                                

 

1 Ödman P-J (1995) Kontrasternas Spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. Stockholm: Norstedt Förlag 

(Citat presenteras på detta sätt, dvs med kuriv stil i den fortsatta texten.) 

2 Carlgren, I /Marton, F (2001).Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets förlag        

3 Stensmo C. (1997) Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (s. 42) 

4 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, LpO´94. Stockholm 

Utbildningsdepartementet: Skolverket och CE Fritzes AB 
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Ett av särdragen i lärarutbildning är de dubbla kraven som kommer av att yrket både handlar om att förmedla 

kunskaper och arbeta med människors utveckling och växt. Kraven på en lärare idag har ökat både i antal och 

skärpa. En lärare idag är inte bara ansvarig för att ’producera undervisning’ utan också för att faktiskt 

åstadkomma lärande – som lärare är man ansvarig för att eleverna får optimala förutsättningar för sitt lärande 

med hänsyn till individuella förutsättningar. 
5 

Flera böcker tar upp problematiken kring det komplexa läraruppdraget och så gör även 
Ingrid Carlgren som talar om lärararbetets tvåsidighet6; den betingade sidan (den sociala 
praktiken) och den intentionella sidan (den pedagogiska verksamheten). Hon menar att 
frågor som rör den intentionella sidan har i lärarutbildning och ute på skolorna diskuterats 
mest, medan man har sett den betingade sidan som negativ och mer traditionell. Man har 
därför som lärare inte diskuterat vad som händer i klassrummet utan istället vad man vill 
uppnå. Hon uttrycker det så här i sin bok:  
Den didaktiska eller pedagogiska dimensionen i lärares arbete är väl beskriven, undersökt och 

formulerad i ett språk som i stor utsträckning är normativt (det vill säga det är det goda lärararbetet som 

beskrivs). Däremot är lärarnas hanterande av betingelserna något som huvudsakligen uppfattats som ett 

uttryck för en ålderdomlig pedagogik, något som inte borde vara. Den betingade sidan av lärares arbete 

har setts antingen som uttryck för brister i arbetet eller som begränsningar för vad som kan göras. Om 

lärare ska tala om sitt eget arbete i neutrala eller positiva termer är de därför hänvisade till ett språk som 

handlar om individers lärande och kunskaper samt till olika didaktiska och pedagogiska modeller..//..Om 

man inte tillåts tala om vissa saker och dessa saker är det centrala i det man försöker åstadkomma kan 

resultatet bara bli att man talar obegripligt eller inte alls.7   

Läraren som ledare 
Såväl allmänheten som läraren och eleverna förväntar sig att läraren skall kunna kontrollera klassen och 

upprätthålla ordningen. Att ha kontroll uppfattas som grundläggande för att vara en kompetent lärare.8 Vad 
innebär då denna kontroll? Vi funderar mycket kring läraren som ledare och frågar oss vad 
det innebär att ”ha kontroll” i dagens klassrum och hur man skapar ett gott klassrumsklimat 
som främjar lärande. Ibland kan man än idag i debatten kring lärarens roll i klassrummet höra nostalgiska 

röster som längtar tillbaka till den tid, då ordning inte var något som diskuterades utan bara fanns. Det 

förgångna har alltid en tendens att framstå som ”den gamla goda tiden” när en viss tid förflutit. Lärare som 

minns dessa flydda dagar, minns också ögontjänande elever och grupper som inte gav mycket mer i utbyte än 

just – tystnad.9 Vill vi verkligen gå tillbaka till den gamle auktoritäre ledaren som skapade oro 

                                                

 

5 Carlgren I. (Rektorns blogg), Lärarhögskolans hemsida 

6 Föreläsning med Ingrid Carlgren på Lärarhögskolan den 4/4-05 

7 Carlgren, I / Marton, F. (2001) Lärare av imorgon ( s. 76) 

8 Carlgren I. (1997). Klassrummet som social praktik och meningskonstituerande kultur. Nordisk Pedagogik, Vol. 17, 

NR 1 

9 Landin M / Hellström C. (2001) Lärarledarskap. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB (s. 16) 
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i klassen och tysta, anpassade elever? I dag lever vi i ett demokratiskt samhälle, där allas röst förutsätts 

vara lika mycket värd. Den ordningen präglar också skolan. Läraren är inte längre den självklare ledaren. 

Erkännandet av det egna ledarskapet är inte längre något man kan ta för givet, utan något man får – när man 

förtjänat det. För att detta ska kunna uppnås måste ledarskapet utvecklas i samverkan med andra.10   

Är det så att man som lärare skäms och ser det som ett misslyckande om man inte lyckas 
”få ordning” på klassen, och därför inte vågar diskutera detta med andra? Om lärare skulle 
få utbildning i ledarskap och grupprocesser kanske detta kan undvikas och istället bli frågor 
som kommer upp på dagordningen. Jag ser ledarskapet som det centrala i lärarrollen. Denna 

övertygelse om ledarskapets betydelse för gruppens välmående och grupprocesserna växte sig allt starkare 

under mitt sista år på Lärarhögskolan. Frågor om hur lärarens ledarskap kan bidra till ett tillitsfullt och optimalt 

inlärningsklimat i undervisningen och vad framgångsrika lärare gör konkret för att åstadkomma detta berördes 

endast sporadiskt under utbildningen.11  

Frågar man lärare som nyligen gått ut Lärarhögskolan får man ofta samma svar. De säger sig inte ha fått 

någon vägledning när det gäller ledarskapets olika aspekter för en lärare; vare sig det gäller 

självkännedom, grupprocesser, konflikthantering eller samtalsmetodik.12 

Vi är nyfikna på hur man kan erövra och utveckla sitt ledarskap och anser att vi saknar 
utbildning och diskussioner kring ledarskap samt grupprocesser under vår tid på 
Lärarhögskolan. Vi har därför valt att skriva om detta ämne i vårt examensarbete. Avsikten 
med denna studie är att få syn på hur lärare tänker kring sin roll som ledare samt om de 
anser att ledarskapet går att utveckla. 

                                                

 

10 Landin M. / Hellström C. (2001) Lärarledarskap. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB (s. 16) 

11 Wikberg E. (1998) Lärarens ledarskap. Solna: Ekelunds Förlag AB (s. 7 ) 

12 Landin M. / Hellström C. (2001) Lärarledarskap. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB (s. 87) 
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Litteraturöversikt och teoretiska 
utgångspunkter 

I denna del har vi främst använt oss av beskrivande böcker, det vill säga böcker som 
behandlar forskning och teorier kring ledarskap i allmänhet, samt ledarskap i klassrummet. 
Det finns även en del normativa handböcker kring lärarens ledarskap som vi har tagit del 
av. I fortsättningen begränsar vi oss till den litteratur som ger oss en förståelse för 
ledarskapet och för vårt material.  

Allmänt om ledarskap 
Svedberg skriver i sin bok om socialpsykologen Kurt Lewin (1890-1947) vars ideal för det 
goda samhället var ett demokratiskt ledarskap.13 Lewins studier kring ledarskap avsåg att 
klargöra hur ledaren inte bara påverkar den enskilda människan, utan framförallt gruppens 
kollektiva normsystem.  Enligt Lewin är gruppens normer och klimat en direkt konsekvens 
av ledarens stil. De olika ledarstilar som Lewin, enligt Svedberg, hänvisar till är:   

 

Den auktoritära ledaren; Ledaren är en fadersgestalt som vet bäst och styr med 
fast hand. Gruppens logiska reaktion blir vanligen att medlemmarna ganska snart 
slutar tänka själva. 

 

Den demokratiska ledaren; ledaren strävar efter att göra medlemmarna delaktiga i 
arbetet samtidigt som hon eller han aktivt hävdar grundläggande värden och 
gruppens mål. Den logiska reaktionen från gruppen blir att medlemmarna (efter 
inskolning) agerar mer moget, både som individer och som grupp. 

 

Den abdikerade ledaren; ledaren vill inte eller kan inte leda. Personen vill inte 
”vara för mer” eller ”sätta sig” på kollegorna. Förebilden kan vara att man vill agera 
som en demokratisk ledare men oförmågan gör att den informella organisationen tar 
över. 

Situationsanpassat ledarskap 

Svedberg skriver om ekonomerna Hersey & Blanchard som hävdade att ledarskapet inte är 
en position man får, utan en relation man erövrar. Det är inte i vissa generella egenskaper 
som det goda ledarskapet ligger utan i förmågan att vara lyhörd och anpassa sitt ledarskap 
till situationen, det vill säga ett situationsanpassat ledarskap. 14  

Wennberg/Norberg (2004) menar att det krävs olika former av ledarskap beroende på 
medarbetarnas personligheter och gruppens dynamik. Ledarskapet bör därför vara 

                                                

 

13 Svedberg, L. (2000) Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur (s.214) 

14 Svedberg, L. (2000) Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur (s.214) 
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situationsanpassat. Den situationsanpassade ledarskapsmodellen betonar framför allt att 
ledarskapet är en process mellan ledare och medarbetare. Ledarens uppgift är att anpassa 
sitt ledarskap till medarbetarens mognad och förutsättningar. En ledare behöver således 
förstå hur medarbetaren tänker, känner och vilka behov som styr medarbetaren. De nämner 
också Hersey & Blanchard som i sina studier kom fram till att man som ledare eller lärare 
inte kan utgå från att det finns ett bra sätt, utan att man istället måste vara beredd att 
anpassa sitt ledarskap med eleverna som utgångspunkt. Nyfikenhet och intresse för deras 
förutsättningar är en väg för läraren att anpassa ledarskapet och att nå bästa möjliga 
resultat.15 

Strategiskt ledarskap 

Strategiskt ledarskap är knappast något enhetligt begrepp utan snarast en etikett på olika 
ansatser som betonar förmågan att kunna lyfta blicken och ”se runt hörnet” i en turbulent 
och stundtals oberäknelig omvärld. Enligt Harold Leavitt, författare till boken Stigfinnarna, 
så skall ledaren leva efter en ny filosofi som blandar genomförarens handlingskraft med problemlösarens 

analytiska förmåga och stigfinnarens visioner, för att lyckas i dagens föränderliga värld.16 

Humanistiskt ledarskap 

På 50-talet växte den humanistiska psykologin fram. Den kom som en motreaktion till den 
freudianska, analytiska, med ursprung i psykologidisciplinen och som man upplevde som 
bakåttänkande med för lite fokus på nutid och framtid. Abraham Maslow och Carl Rogers 
var två av den humanistiska psykologins ivrigaste förespråkare. De började prata om 
självförverkligande och ansvar, om människans inneboende behov och resurser att 
utvecklas. Carl Rogers var en av de första att fundera över hur denna nya humanistiska 
psykologi kunde överföras till pedagogikens värld. Först på 70-talet började man tala om 
humanistisk pedagogik vars syfte var att frigöra istället för att forma människan. Man 
menade då att om man skapar en varm, inbjudande och tilltalande inlärningsmiljö så 
kommer eleverna själva att vilja söka svar på sina frågor.17  

John Steinberg skriver i sin bok Humanistiskt ledarskap att som ledare måste du ”älska 
dem du har”, och med dem menar han sin personal. Han skriver vidare att ”min erfarenhet 
säger mig att inuti varje människa finns ett gott hjärta och en god vilja. Många gånger är 
det människors tidigare upplevelser och nuvarande livssituation som gör det komplicerat 
för dem”.18 I boken Lösningsinriktad pedagogik tar man upp ett nytt förhållningssätt som 
går ut på att man uppmärksammar och lyfter fram positiva beteenden hos eleven, och 
därmed förstärker dessa beteenden. 19 

                                                

 

15 Wennberg B./ Norberg S. (2004) Makt, känslor och ledarskap i klassrummet:  Falkenberg: Natur & Kultur  

(s. 162) 

16 Svedberg, L. (2000) Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur (s.235) 

17 Steinberg J. (2002 ) Humanistiskt ledarskap. Stockholm: Svenska förlag (s. 8) 

18 Steinberg J. (2002 ) Humanistiskt ledarskap Stockholm: Svenska förlag (s. 91) 

19 Måhlberg K. / Sjöblom M. (2004) Lösningsinriktad Pedagogik - för en roligare skola. Stockholm: Mareld  
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Ledarskap och målstyrning 

Skolan och undervisningen är i dag målstyrd liksom all annan företagsverksamhet och om 
detta skriver Svedberg, En stor förändring har skett under 1900-talets andra hälft men 
dessförinnan hade man en ganska förutsägbar bild om hur samhället skulle komma att se ut. 
Detta gällde även för skolan och undervisningen, man trodde sig veta exakt vad det var 
eleverna skulle behöva lära sig och även hur de skulle lära sig det. Det nya arbetssättet med 
målstyrning har inneburit ett inte helt oproblematiskt sätt att arbeta ute i skolorna. Mål skall 
formas och tolkas av människor med olika bakgrund och på olika nivåer för att sedan 
omsättas i praktisk handling, skriver Svedberg som också tillägger att systemet med 
målstyrning är ideologiskt tilltalande men även vanskligt och sårbart.20 

Att vara ledare i en målstyrd organisation innebär att arbeta mot de mål en huvudman satt 
upp och samtidigt ta hänsyn till ett antal andra intressenter. Dessa har många gånger 
sinsemellan motsägelsefulla intressen, vilket gör att lyhördhet i kombination med 
gränssättning, målhävdelse och förmågan att prioritera kanske är de viktigaste och mest 
krävande ledaruppgifterna.21 

Lärarens ledarskap 
Ur historisk synvinkel har ledar- och lärarrollen i skolan utvecklats från att ha varit strängt 
auktoritär när de första skolorna startades i Sverige i mitten av 1800-talet till att bli mer 
demokratisk och grupporienterad i nutiden. Vägen till det demokratiska grupporienterade 
ledarskapet gick via den låt-gå-mentalitet som i stor utsträckning präglade den svenska 
skolan under 1970-talet.22  Eftersom läraren länge var den självklare ledaren i klassrummet, 
var det inte nödvändigt att ha kunskaper om ledarskap för att kunna leda klassen. Det 
räckte med att som svar på frågan ”Varför?” svara ”Därför att jag säger det”. 23 

Ledarskap i klassrummet 

Ledarskap i klassrummet innebär att leda och organisera skolklassen som arbetande 
kollektiv; hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg; gruppera elever för olika 
arbetsuppgifter och interaktionsmönster; individualisera elevers arbete och lärande. 

Enligt Stensmo bör en lärare i dagens skola ha tre kompetenser: 24  

1. Ämneskompetens – akademisk kunskap om och färdighet i de ämnen han/hon undervisar i, 
deras historia och former för kunskapsbildning (forskning). 

2. Didaktisk kompetens – kunskap om och färdigheter i skolundervisningens form (hur?), innehåll 
(vad?) och argumenten för detta (varför?). 

                                                

 

20 Svedberg, L. (2000) Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur (s.214) 

21 Svedberg L. (2000) Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur (s.245) 

22 Wikberg E. (1998) Lärarens Ledarskap, Solna: Ekelunds Förlag AB (s. 25)  

23 Landin M. / Hellström C. (2001) Lärarledarskap. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB (s. 18) 

24 Stensmo C. (2000) Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (s.9) 
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3. Ledarkompetens – kunskaper om och färdigheter i att leda och organisera verksamheten i 

klassrum och andra pedagogiska rum.    

Om man väljer att se ämneskompetens som en delmängd av den didaktiska kompetensen så 
kan resonemanget byggas ut ytterligare om vi lägger till att lärarna kan vara antingen mer 
offensiva (intentionella) eller mer defensiva (reaktiva) i sitt förhållningssätt. Vi fann detta 
samband genom att studera Carlgrens modell nedan;25     

Figur 1. Modell över lärarens strategier (enligt Carlgren)  

Detta innebär att de som befinner sig i högra delen av modellen arbetar förebyggande med 
det sociala eller det didaktiska. Medan de som befinner sig på den vänstra sidan är mer 
reaktiva, det vill säga de reagerar på sådant som redan hänt.  

Enligt Stensmo definieras ledarskap i klassrummet av fem olika arbetsuppgifter; planering, 
kontroll, motivation, gruppering samt individualisering. Arbetsuppgifterna skär in i 
varandra enligt nedanstående figur; 26 

                                                

 

25 Fritt tolkat från I. Carlgren DSU 1996:16. 

26 Stensmo C. (2000) Ledarstilar i klasrummet. Lund: Studentlitteratur (s.10-11)  
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Figur 2. Lärarens/ledarens fem ledaruppgifter i klassrummet.  

Planering är det ”kitt” som håller samman de övriga fyra arbetsuppgifterna. Planering ska 
inte bara innefatta själva undervisningens form och innehåll, även det sociala livet i 
klassrummet och andra pedagogiska rum måste planeras.   

Kontroll i klassrummet är en process genom vilken läraren försäkrar sig om att elevernas 
klassrumsbeteende är i överensstämmelse med de mål, förväntningar eller planer som 
skolan, lärarna, föräldrarna och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet. Varje 
klassrum har uttalade eller underförstådda regler för hur den gemensamma tiden på 
schemat skall användas samt regler för hur man ska förhålla sig till uppgiften och till 
varandra. Kontrollen kommer till uttryck i de regler och rutiner man har för verksamheten 
och de sanktioner man vidtar när dessa inte fungerar. Stensmo tar också upp begreppet 
disciplin som kommer av latinets disciplina och betyder uppfostran, tukt, ordning.27 Detta 
är ett begrepp som kan ha både positiva och negativa betydelser. I positiv mening innebär 
disciplin ordning, reda och gott uppförande medan i negativ mening innebär det 
maktutövning och underkastelse. Stensmo menar att disciplin i betydelsen ordning, reda 
och gott uppförande är en nödvändig del av skolans och klassrummets vardag, och för att 
undervisningen skall fungera behövs någon form av ordnings- umgänges- och 
uppföranderegler i klassrummet.  

Motivation är de processer som sätter människor i rörelse mot bestämda mål. Dessa mål 
kan vara att uppnå något eller att undvika något. Motivationsarbete i klassrum består i hög 
grad av att hjälpa eleverna att identifiera mål för ansträngning och lärande och göra målen 
till sina: eleverna måste äga målen för att uppfatta dem som angelägna.  

                                                

 

27 Stensmo C. 1997) Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (s.59) 
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Gruppering: I skolan ingår eleverna i en mängd olika grupperingar och hur dessa 
sammansätts, interagerar och utvecklas över tid är i hög grad väsentligt för verksamheten i 
klassrummet.  

Individualisering är ett centralt tema i gällande läroplaner (LpO 94/98, Lpf 94) där det 
bland annat heter att undervisningen ska ”utgå från varje enskild elevs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. Individualisering kan innebära variation av den 
tid en elev behöver för att lösa en viss uppgift, variation av uppgiftens innehåll samt 
variation av det arbetssätt eller den lärstil eleven använder för att lösa en uppgift. Det 
innefattar även variation av undervisning/lärande med avseende på elever med behov av 
särskilt stöd.   

Dessa fem arbetsuppgifter utförs i en kontext som dels utgör statens styrning av 
verksamheten i skolan i form av till exempel lagstiftning och läro- samt kursplaner, dels 
den lokala närmiljöns påverkan, dels den lokala skolkulturen – det ethos eller den 
mentalitet som råder på skolan, samt den kultur eller mentalitet som råder i skolklass och 
klassrum. Om skolkulturer skriver också Gunnar Berg och han menar att de kan liknas vid 
ett sammelsurium av olika sociala fenomen och att de antingen kan vara öppna, generösa 
och bidra till skolans utveckling eller inskränkta och utan tolerans så att de istället tar sig 
uttryck som skolans egen ”jantelag”.28  

Vi kan se paralleller mellan Stensmos fem arbetsuppgifter och Denscombes tre strategier, 
som nämns senare i detta avsnitt. Kontroll kan då likställas med dominering, motivation 
med kooptering samt gruppering och individualisering med classroom work management. 

Nyckeln till framgångsrik Classroom Mangement, enligt Professor Walter Doyle, består i 
att: 

 

Förstå olika händelser i ett klassrum,  

 

Besitta färdigheter i att övervaka och leda klassrumsaktiviteterna utifrån denna förståelse 

Förståelsen innefattar analys och tolkning av klassrumshändelser och färdigheterna 
innefattar vetskap om när man skall handla och hur, för att möta de omedelbara 
omständigheter som livet i klassrummet utgörs av.  

Stensmo hänvisar till Kounin (1970) och de kompetenser han anser kännetecknar lärare 
som är bra på att få klassrumsarbetet att flyta.29 Dessa kompetenser benämner Kounin 
såhär: 

 

Medvaro (withitness) innebär enkelt uttryckt att ”ha ögon i nacken”. Det gäller att 
kommunicera medvaron på ett sådant sätt att eleverna blir medvetna om att läraren 
besitter den. Skickliga lärare kan med sin medvaro förebygga olika incidenter i 
klassrummet då de har en förmåga att upptäcka avvikande beteenden i ett tidigt 
skede. 

                                                

 

28 Berg G. (1995) Skolkultur - nyckeln till skolans egen utveckling, Stockholm: Förlagshuset Gothia (sid. 12) 

29 Stensmo C. (2000) Ledarstilar i klasrummet . Lund: Studentlitteratur (s.92) 
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Överlappning (overlapping) innebär en förmåga att kunna ”hålla många bollar i 
luften”, det vill säga läraren kan uppmärksamma två händelser som pågår samtidigt 
och hantera dem utan att de stör varandra. 

 
Aktivitetsflöde (movement management) innebär att läraren måste kunna 
upprätthålla tempot i arbetet och se till att övergångar går smidigt (smooth 
transitions).   

Kounin fann ett starkt samband mellan förmåga till medvaro och överlappning i 
klassrummet; den medvarande läraren har också god förmåga att hantera två olika uppgifter 
samtidigt. Kounin menar också att dessa ledarskapstekniker måste relateras till det 
sammanhang som de används i. En teknik som är relevant för en typ av klassrumssituation 
är nödvändigtvis inte relevant för andra situationer. Genom att klargöra vilken typ av 
klassrumssituation läraren är involverad i, kan denne bilda sig en uppfattning om vilka 
tekniker som passar just där  

Det verkar som att Doyle benämner de övergripande strategierna och att Kounin använder 
sig av motsvarande taktiker på en mer konkret, operativ nivå. 

Enligt Stensmo är det också många faktorer som påverkar ledarskapet i klassrummet. Det 
är allt från de ramar som det omgivande samhället fastställer och de ramar som skolans 
organisation innebär till den synliga såväl som osynliga läroplanen. Det kan också vara så 
att läraren och eleverna konkurrerar om det faktiska ledarskapet över livet i klassrummet. 30 

Lärarstrategier 

Ingrid Carlgren redogör, i sin artikel skriven i tidskriften Nordisk Pedagogik Nr 1/1997, för 
hur Denscombe (1985) skiljer på tre olika kategorier av strategier som lärare använder för 
att upprätthålla kontroll i klassrummet. Denscombe påpekar att alla lärare använder sig av 
alla tre strategier, men vid olika tillfällen och i olika utsträckning.31 

Dessa strategier är: 

1. dominering 

2. kooptering  

3. classroom work management. 

Domineringsstrategierna bygger på den officiella auktoritet som skolan ger läraren. Dessa 
strategier består av regler, ritualer och disciplin. Arbetet i klassrummet är strukturerat och 
läraren sätter tydliga gränser. Syftet är att få eleverna att underordna sig, men också att 
eleverna ska ställa upp för och tro på den ordning som råder. Ordningen uppehålls genom 
att belöna och bestraffa eleverna. Och genom kroppsspråk, ögonkontakt, position i 
klassrummet etc. kan läraren kommunicera sin auktoritet.  

Kooptering innebär att läraren involverar eleverna och deras intressen i skolarbetet för att 
upprätta kontroll. Läraren vädjar till eleverna att ta kontroll över sig själva.  

                                                

 

30 Stensmo C. (1997) Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (s.13) 

31 Carlgren, I. (1997). Klassrummet som social praktik och meningskonstituerande kultur. Nordisk Pedagogik, Vol 17, NR 1  
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Denscombe (1985) beskriver fyra olika koopteringsstrategier: Demokratisering innebär att 
eleverna är med i beslutsfattandet. Detta gör det svårt för eleverna att opponera sig, 
eftersom besluten är fattade gemensamt. En annan strategi är att resonera och argumentera, 
det vill säga läraren diskuterar vilka konsekvenser en elevs beteende får för de andra i 
klassen. Den tredje koopteringsstrategin är att läraren använder elevernas egna intressen i 
undervisningen. Ett fjärde sätt att “kooptera” eleverna är genom vänlighet som innebär att 
läraren skapar en god kontakt med eleverna som det går att bygga vidare på i arbetet. Att 
använda humor kan också vara ett effektivt redskap.  

Classroom work management innebär att läraren kontrollerar genom att organisera arbetet 
så att eleverna är sysselsatta och takten i arbetet upprätthålls. Varierade arbetsformer gör att 
eleverna känner att de går framåt och det gäller alltså att organisera arbetet i klassrummet 
så att det driver sig självt. Via detta sätt faller det inte på läraren som person att få eleverna 
att genomföra arbetet utan läraren kan hänvisa till arbetsorganisationens krav. 



 

13

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur några lärare ser på sin roll som ledare samt om de 
anser att man kan utveckla sitt ledarskap och i så fall hur. Dessutom är syftet att se vilka 
faktorer som dessa lärare anser påverkar deras ledarskap och dess utveckling. 

Metod 

Val av metod 
Som metod valde vi att använda oss av den kvalitativa intervjun. Syftet med vår 
undersökning var inte att få fram statistisk data, vilket är fallet vid en kvantitativ 
undersökning. I stället var vi ute efter att försöka förstå innebörden och, med hjälp av 
teorier, försöka klarlägga meningen i de intervjuade lärarnas beskrivningar.32 Vi bestämde 
oss för att den halvstrukturerade intervjun skulle vara passande för det vi ville försöka få 
syn på. Samtidigt som vi ville vara säkra på att få svar på våra frågor ville vi ändå inte att 
intervjuerna skulle bli som förhör utan mer som ett samtal mellan två personer men med ett 
bestämt syfte.33 

Vi bestämde oss för att använda oss av bandspelare, parallellt med anteckningar, för att 
vara säkra på att vi skulle få med allt som sades vid intervjuerna.   

Vår tanke var att också göra observationer i nära anslutning till intervjuerna. Att få se 
lärarna i samspel med eleverna inne i klassrummet hade förmodligen gett oss ett vidare 
perspektiv på vår forskning. Detta gick inte att genomföra hos alla lärarna och därför 
kommer vi inte att behandla någon av de observationer som faktiskt gjordes i analysen. I 
diskussionen kommer vi dock att nämna något om det vi iakttagit vid dessa observationer. 

Urval  
När vi först diskuterade om hur vi skulle välja de lärare som vi ville intervjua var några av 
dem givna. Det framstod som självklart att vi först skulle välja våra handledare på de två 
skolor där vi haft vår VFU förlagd. De två VFU-skolorna Ferieskolan och Byskolan skiljer 
sig ganska mycket åt. Ferieskolan ligger i ett mycket invandrartätt område som också är 
känt för att ha en hel del sociala problem. Området består nästan uteslutande av 
hyresbostäder. Byskolan ligger i ett lugnt område med ett blandat upptagningsområde som 
                                                

 

32 Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur (s. 34, 36)  

33 Ryen, A  (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber (s. 46)  
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består av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Evaskolan, som ligger i ett 
villa/radhusområde, valdes därför att en av oss tidigare haft sin VFU förlagd där och 
därmed blev också den ”gamla” handledaren ett naturligt ”intervjuoffer”. En av oss hade 
kontakt med en lärare som arbetar på Citrusskolan som är en skola där man arbetar med en 
speciell pedagogik och som vi tyckte var intressant att få med i undersökningen. En kontakt 
på Gulliskolan ordnade en intervju med en lärare där. Gulliskolan ligger i ett mycket 
invandrartätt område där man har ganska stora sociala problem. Ytterligare en kontakt 
ordnade så att vi kunde får en intervju på Anaskolan, som har en villa-, radhusmiljö som 
upptagningsområde. För att bredda urvalet ytterliga kontaktade vi Dalaskolan, som är en 
friskola. Vi tyckte att det var bra att skolorna representerar både välbärgade och 
”problematiska” områden. Vi tyckte också att det var värdefullt att få med en friskola samt 
en skola med en speciell pedagogisk inriktning. Ryen skriver om urval, att det inte bara 
handlar om att välja de människor som ska delta utan att det även handlar om att välja 
miljöer, händelser och processer.34  

Sammantaget var det alltså sju lärare vi intervjuade. Beträffande valet av lärarna så föll det 
sig naturligt att vi intervjuade våra handledare och även en före detta handledare. På de 
andra skolorna där vi inte tidigare varit fick det bli de kontakter vi hade och den lärare som 
var tillgänglig och hade tid. Vi är medvetna om att vi gjort ett bekvämlighetsurval 
beträffande individer i undersökningen men menar att vårt val av skolor liknar mer ett 
medvetet varierat urval.  

Vi har intervjuat sex kvinnliga och en manlig lärare och detta var inget medvetet val från 
vår sida. Våra nuvarande handledare, gamla handledare och de andra kontakterna bestod av 
kvinnor. Att en av de intervjuade råkade bli en man berodde på att han var den som hade 
tid och ville ställa upp på en intervju. Vår undersökning går inte ut på att forska i skillnaden 
mellan manligt och kvinnligt ledarskap.  

Vi har valt att presentera resultaten från våra intervjuer i form av porträtt, vilka 
introduceras under rubriken lärarporträtt. 

Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes hade vi gjort en frågelista med cirka 25 frågor uppdelade 
på tre olika kategorier.35 Det var inte så att vi tänkt följa frågorna slaviskt i ordning utan de 
var mer som ett stöd för att vi verkligen skulle se att vi fick med det som var relevant för 
våra frågeställningar. Intervjuerna genomfördes under cirka tre veckors tid och var och en 
av oss kontaktade och bokade tid med respektive lärare. De flesta av lärarna hade ont om 
tid och vi fick vänta ett par veckor på våra möten. Vi hade tänkt att en timme skulle vara 
minimum som intervjutid men i ett fall blev intervjun endast 45 minuter lång. De andra 
intervjuerna varade mellan en och två timmar. Intervjuerna utfördes i något arbetsrum eller 
i något av fallen i en hörna av klassrummet.  

                                                

 

34 Ryen, A  (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber (s. 71) 

35Se bilaga nr. 1 
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Redan vid första kontakten med lärarna hade vi informerat dem om vilket ämne vi skulle 
behandla vid intervjutillfället så att de skulle hinna fundera lite fram till vårt möte. Den 
första kategorin av frågor, bakgrund handlade om lärarnas bakgrund så som ålder, examina 
och arbetslivserfarenhet. Dessa frågor blev också som en naturlig inledning på samtalet och 
ett sätt att ”värma upp”. Den andra kategorin frågor hade rubriken ledarskap där vi tog upp 
frågor som handlar om synen på ledarskapet, utveckling av ledarskapet samt förändringar 
som påverkat ledarskapet. Dessa frågor behandlades inte alltid i någon bestämd ordning 
utan lärarnas egna berättelser fick i viss mån styra intervjun och i vissa fall hamnade vi på 
den tredje och sista kategorin frågor för att sedan gå tillbaka och nysta i de föregående 
kategorierna. Den tredje och sista kategorin arbetsordning handlade om hur lärarna arbetar 
med eleverna och gruppen samt hur de förebygger problem i klassrummet.  

Tre av intervjuerna genomfördes med bandspelare, resterande intervjuer fullföljdes utan 
bandspelare, parallellt med att vi antecknade. Anledningen till att bandspelare inte 
användes i samtliga intervjuer var att det ibland uppfattades som ett störningsmoment. Det 
visade sig dock att bandspelaren var en stor tillgång då man får med allt som läraren säger. 
Att bara anteckna innebär svårigheter, dels är det mycket svårt att hinna få med allt och 
dessutom skriver man så slarvigt att det kan vara svårt att läsa anteckningarna i efterhand. 
En annan svårighet med att bara göra anteckningar är att man inte hinner ha så mycket 
ögonkontakt med den intervjuade personen och det kan kanske uppfattas som att man är 
opersonlig eller oengagerad i samtalet.  

Metodvalets konsekvenser 
Som vi nämnt tidigare under val av metod hade vi önskat att komplettera undersökningen 
med att göra observationer hos alla lärarna i anslutning till intervjuerna. Observationerna 
hade förmodligen gett oss en mer nyanserad bild av hur lärarna går tillväga i sitt ledarskap. 
Om vi hade haft mer tid för hela undersökningen kunde vi möjligtvis ha observerat vid 
flera tillfällen för att se om det som lärarna säger sig utföra också stämmer överens med hur 
de faktiskt gör i praktiken. Resultatet av att endast göra kvalitativa intervjuer blir att vi bara 
kan gå på det som lärarna själva säger. Intervjuer fokuserar mer på tankar och erfarenheter 
än på konkret handling.36 

Att vi är två olika personer som har intervjuat vardera några lärare som ingår i samma 
undersökning kan ha haft betydelse för intervjuernas resultat. Eftersom vi är olika är det 
möjligt att vi har lagt fram frågorna på olika sätt och kanske också möjligen påverkat de 
intervjuade i någon riktning. Det är möjligt att var och en av oss, utan att vara medvetna om 
det, har fokuserat mer på vissa frågor än på andra och kanske uppmuntrat respondenten till 
att utveckla vissa frågor mer än andra. Det kan finnas en möjlighet att intervjuerna hade 
sett något annorlunda ut om vi bytt lärare, men det kan också finnas en fördel med att vi har 
intervjuat lärare som vi redan är bekanta med. Då man som intervjuare redan känner den 
utfrågade och vice versa, kan man snabbare komma igång med samtalet och kanske också 
få en mer förtrolig kontakt. Det faktum att lärarna inte haft så mycket tid att avsätta för våra 

                                                

 

36 Ryen, A  (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber (s. 97) 
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samtal och att vi inte träffat några av dem tidigare kan också ha påverkat resultatet av 
intervjuerna.  

Det kan ha varit en fördel att vi har varit två som intervjuat olika personer. Vi har båda tagit 
del av alla intervjuerna och läst dem med olika ”glasögon” vilket har gett oss en djupare 
och bredare förståelse för det som kommit fram. De olika perspektiven har också resulterat 
i en bredare och djupare analys. Om att olika perspektiv kan framkalla olika frågor och 
tolkningar och därmed vara en styrka skriver Ryen.37  

Beträffande urval skriver Ryen om Miles och Hubermans rekommendationer om att man 
bör ha ett urval av informanter och miljöer som täcker den information man behöver.38 Vårt 
urval vad gäller skolorna blev både givna och valda. Eftersom vi ville spara tid använde vi 
oss av de kontakter vi hade ute på olika skolor. Att dessa skolor också representerade olika 
miljöer och upptagningsområden var något vi fick syn på och när vi väl hade konstaterat 
olikheterna bestämde vi oss för att bredda urvalet ytterligare med en friskola. Urvalet 
beträffande lärarna blev inte heller medvetet från vår sida utan det föll sig så att vi 
intervjuade de personer vi kände till och i annat fall de som kunde eller hade tid att ställa 
upp. Vi är medvetna om att vi kunde ha varit mer aktiva i valen av lärare men vi tycker 
ändå att vi fick en ganska god bredd på urvalet.  Det vi kanske saknade i urvalet var 
eventuella nyutexaminerade lärares syn på sitt blivande ledarskap. Man kan väl kanske anta 
att de nyblivna lärarna befinner sig i ungefär samma frågande situation som vi som skriver 
den här uppsatsen. Om urvalets storlek nämns i Ryens bok att det är en omdömesfråga och 
att det i början av arbetet är omöjligt att fastställa antalet undersökningspersoner.39 Vi 
bedömde att sju intervjupersoner skulle vara tillräckligt för att få ett tillfredsställande 
resultat. 

Etiska aspekter 
Vår undersökning är inte beroende av personuppgifter och vi har därför använt oss av 
fiktiva namn på de intervjuade lärarna och deras skolor. Detta gör att de personer som 
deltagit i vår undersökning inte kan identifieras av utomstående. De uppgifter som de 
enskilda lärarna har lämnat till oss vid intervjuerna kommer inte att användas eller utlånas 
för annat bruk än för denna uppsats. Och vid de tillfällen bandspelare användes har 
materialet förstörts efter användning. 

                                                

 

37 Ryen, A  (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber  (s. 94) 

38 Ryen, A  (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber  (s. 80) 

39 Ryen, A  (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber  (s. 85) 
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Lärarporträtt 

Anna (A): Den entusiasmerande 

Bakgrund 

Anna gick ut lärarhögskolan som mellanstadielärare 1988, och har arbetat som lärare sedan 
dess med undantag för två barnledigheter. Hon har jobbat tio år på lågstadiet på sin 
nuvarande skola Anaskolan, som ligger i ett villa- och radhusområde i nordvästra 
Stockholm, och innan dess arbetade hon på mellanstadiet på olika skolor i kommunen. A 
har en mamma och en moster som är lärare. A är 41 år och hon gick nästan direkt från 
gymnasiet till lärarutbildningen. 

Ledarskap 

Vid början av lärarutbildningen hade A bestämt sig för vilken typ av lärare hon ville bli, 
hon skulle vara bestämd och ville styra arbetet, men insåg under utbildningens gång att det 
inte går att bestämma vilken sorts ledare man ska bli. A menar att din personlighet styr 
vilken ledare du blir och också erfarenheten. Hon säger att personligheten måste få lysa igenom 

för det går inte att gå omkring hela dagarna och ”spela teater”. A tror också att du kan utveckla ditt 
ledarskap genom att gå kurser.   

Vid A: s första jobb fick hon ta över en stökig klass, främst en grupp tjejer, och hon tyckte 
att hon hanterade dem ganska bra eftersom det blev lugn och ro i klassen. Men i efterhand 
har hon förstått att hon nog lät de stökiga tjejerna hållas, på bekostnad av de andra i 
klassen, och det var nog så att hon ledde klassen tillsammans med tjejerna, även om hon 
vid tillfället var omedveten om det. Såhär i efterhand tror A att det var mycket hon inte såg 
av det som skedde i klassen på grund av att hon var så ung och oerfaren. A anser att man 
hittar mer knep med åren för hur man ska vara en bra ledare. Det handlar om att våga ta 
med föräldrar och även råd från andra. Det är viktigt att ha en god relation med föräldrarna 
och få deras förtroende.   

A anser att det är viktigt att arbeta med grupputveckling, för fungerar inte gruppen så är det 
svårt att få till någon inlärning. Ledarskapet är också beroende av gruppen. A tycker det är 
viktigt att kunna skoja med barnen men också att genast få med dem tillbaka till arbete, och 
det funkar inte i alla grupper. Det är något man märker efter en kort tid med gruppen. 
Eftersom A arbetar i en 1-3:a så får hon nya ettor varje höst och på så sätt en ny 
gruppkonstellation. Ibland tycker A att det är svårt när de ”små” ettorna kommer och 
kanske att hon ibland är för snäll och försiktig mot dem. A föredrar dock att arbeta på 
lågstadiet och menar att man då slipper många ”tjej”-konflikter som förekommer på 
mellanstadiet. Små barn är mer ärliga och öppna och talar om för fröken om något hänt.   

A anser att ju tryggare man blir i sin roll som lärare så behöver inte allt vara så planerat. A 
jämför med sina första år i yrket då hon planerade varje lektion och allt hon skulle säga in i 
minsta detalj.  
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A tycker att det blev en förändring efter LpO´94 då det plötsligt blev mer styrt med 
arbetstider och att man skulle jobba i arbetslag. Hon tycker också att mer och mer läggs på 
skolan idag och nämner som exempel etiska samtal samt 30 minuters fysisk aktivitet om 
dagen, vilket kan vara svårt att få in i planeringen varje dag. 

A känner sig kluven till debatten om hårdare tag i skolan. Visst är det viktigt med arbetsro 
men A menar att vi redan har en massa regler i skolan och tror inte att ordningsbetyg skulle 
förändra något. Hon tycker att problematiken speglar samhället idag och menar att vi 
behöver bli fler vuxna kring barnen på skolgårdar, i klassenrummet, på fritiden mm. Och vi 
måste lära våra barn att ha respekt för vuxna. Tidiga betyg tror hon bara ökar stressen för 
många barn. 

A: s egna ledaregenskaper anser hon vara: 

 

Entusiasm: Det är viktigt att entusiasmera och visa att man själv tycker det är roligt. 
”Nu ska vi arbeta med något viktigt.” 

 

Känna gränsen: Att själv kunna känna gränsen och säga ”Nu bryter vi…” 

 

Tydlighet: Att vara tydlig utan att bli långrandig. 

 

Ha en röd tråd: Att ha en röd tråd genom dagen, en kontinuitet och återkommande 
lektioner som bygger på varandra. 

 

Repetitiv: Så att barnen känner igen sig. Till exempel morgonsamling med sång, där 
man möter elevens blick. Detta ger trygghet.  

Ledarskapsfrågor är inget som de diskuterar i arbetslaget. A tror att det beror på att det är 
svårt och kan vara känsligt eftersom det handlar om personlighet, om att man ska ge och ta 
kritik om exempelvis ens svagheter. Däremot pratar de i arbetslaget om varandras styrkor 
när de planerar sitt arbete för att veta vem som ska hålla i vad.  

A tror att många lärare skulle lämpa sig väl i näringslivet då man har stor vana vid 
ledarskap och vana vid att leda barn som kanske inte vill lära sig. Lärare har också stor 
vana vid samtal och relationer med andra, till exempel föräldrakontakter. 

Handlingsmönster 

De jobbar mycket med etiska frågor i klassen och har diskussioner och storsamlingar kring 
olika ämnen. A säger: Vi utgår ofta från vardagshändelser och gör till exempel pjäser eller forumspel. 

Detta är mycket viktigt för att få ett bra klassrumsklimat. Det gäller att hela tiden följa upp det vi diskuterat och 

följa upp om någon gör något ojust. A menar att placeringen i klassrummet också är viktig, till 
exempel för att undvika ”blickar” mellan vissa barn. Man måste också visa barnen att det vi 
gör här är roligt och arbeta för att alla ska känna sig trygga. 

Arbetsordningen är att barnen räcker upp handen, men A skulle vilja ge ordet lite oftare, för 
att få med fler barn. Hon anser också att det är viktigt att träna på att stå framme och läsa 
upp inför klassen, och börjar redan med detta i ettan. För de barn som har svårt kan man 
underlätta genom att de får läsa två och två. Det blir mest individuellt arbete eller 
genomgångar i helklass. Ibland grupparbete för de äldre barnen men det kan vara svårt för 
ettorna.  



 

19

 
Berit (B): Trygg och tydlig vuxen 

Bakgrund 

Berit examinerades vid lärarhögskolan 1995, inriktning sv/so 1-7 lärare, men har arbetat 
totalt sju år på grund av barnledigheter. B är 37 år och började arbeta på Byskolan 1999, 
och är nu klasslärare för en 3-4:a. Byskolan ligger i ett område med villor, radhus samt 
lägenheter i nordvästra Stockholm. Innan jobbade hon på en skola söder om Stockholm, 
men endast en och en halv termin. B har tidigare arbetslivserfarenhet från näringslivet, då 
hon arbetade några år som sekreterare och assistent på ett skivbolag och en kort period med 
ekonomi på ett byggföretag, innan hon påbörjade sina studier. B har alltid funderat på att 
bli lärare, då det ”ligger i släkten” med en mamma som är lärare och flera andra nära 
släktingar. Genom sin mamma fick B se mycket av det positiva från yrket men hon fick 
också uppleva att yrket kan vara psykiskt påfrestande och ta mycket tid. Berit menar att 
genom åren har hon lärt sig att sätta sina gränser och finna knep för att minska stressen. 
Hennes man som också är lärare har också mer eller mindre ibland tvingat henne att sluta 
tänka på jobbet. B säger att det gäller att hitta sin balans och har man egna barn är man ju tvungen att ge 

dem sin tid. 

Ledarskap 

B trodde som nyutexaminerad lärare att det skulle räcka med att vara sig själv, men hon 
upplevde att det gjorde det inte. B menar att man inte ska vara sträng och auktoritär men 
man måste vara tydlig med gränser och krav. B säger idag när jag har lite mer erfarenhet kan jag 

vara mig själv men jag måste vara oerhört tydlig när jag får en ny grupp. Genom att stanna upp, visa 
med blickar och sänka rösten kan hon få med sig barnen och det fungerar bättre än att 
skrika åt dem.  

B menar att de som är svårast att hantera är ofta ”strulputtarna” som far runt på lektionen. 
Då måste man fundera över vad det beror på. Kanske är det för svårt för dem? Kanske 
behöver de en detaljerad plan över hur många uppgifter de ska göra på en lektion. Annars 
kommer de inte igång. De vill ha tydliga förväntningar. Detta är något som jag kommit på efterhand. Vi 

kräver mycket av barn idag, de ska planera sitt eget arbete, göra val med mera. Och det passar inte alla barn. 

Därför har jag förstått att de vill ha det mera styrt. Detaljerad styrning i form av delmål hjälper dessa barn och 

ger dem möjlighet att känna att de kommer framåt.  Det är också viktigt att ställa krav så att de får 
möjlighet att känna tillfredsställelsen när de är klara.     

Det är också viktigt att få med sig föräldrarna i barnens arbete och att få dem att hjälpa till 
med läxor. Ibland upplever B att föräldrarna tycker att det är stressigt med läxor och att det 
borde skötas i skolan men B menar att vissa saker behöver övas mer än vad vi hinner i 
skolan. Det ska dock inte vara för mycket läxor, och bestämda läxdagar. B anser också att 
allt mer av barnuppfostran glider över i skolans knä och det känns ibland som att hela ansvaret ligger på oss. 

Jag var på en föreläsning en gång där föreläsaren sade att barnen är i skolan halva tiden och hemma halva 

tiden, så vi har ju faktiskt delad vårdnad! Detta är något som ibland föräldrarna tycks glömma bort.  

I arbetslaget diskuterar vi mest saker som hänt kring någon elev eller hur vi ska arbeta 
kring ett gemensamt tema, och inte frågor om ledarskap. Skolledningen tar inte heller upp 
dessa frågor så ofta, fast vi hade en föreläsning om olika lärarstilar för ett tag sedan. Men 
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skulle man få problem med sitt ledarskap är jag säker på att man skulle få stöd från 
ledningen, säger B. 

Handlingsmönster 

B menar att gemensamma klassregler måste diskuteras mycket i början, hur vi vill ha det i 
klassrummet. Det är viktigt att vara en trygg och tydlig ledare vilket innebär att allt som 
händer i klassen i början måste tas upp, man kan inte blunda för något. Man måste våga 
vara vuxen, så att alla barn känner att de kan och vågar ta upp allt med dig. Börjar man 
släppa efter så är det kört! Och varje gång ett barn söker din hjälp så måste du finnas där 
som en trygg vuxen. Du måste ha förväntningar på barnen och tro att de klarar av dem. 
Genom att vara tydlig med förväntningarna så får du respekt. Om något hänt på jympan 
eller rasten måste det tas upp även om man egentligen skulle ha haft mattelektion. Vi 
diskuterar vad som hänt och hur kan vi göra annorlunda. Hur ska vi göra för att undvika att 
det händer igen?  

B säger att de ofta pratar om klassreglerna som sitter på väggen, om hur viktiga de är och 
att det är såhär vi ska leva. En gång när B hade en svår grupp fick föräldrar och elever 
skriva under klassreglerna som ett kontrakt, och konsekvensen blev en anmärkning och till 
slut ett möte med föräldrar om de inte efterföljdes. Ett möte med föräldrar är sista utvägen 
om inget funkar, menar hon.  

Cecilia (C) ”Ram med kram” 

Bakgrund 

Cecilia är utbildad lågstadielärare och tog sin examen 1979. Hon är i 45-årsåldern och har 
tidigare arbetat på privata såväl som kommunala skolor och på alla stadier från förskola till 
högstadiet samt komvux. Hon arbetar nu på Citrusskolan i en montessori-inspirerad klass 
F-3. Hon arbetar i klassen 40 %, det vill säga på torsdagar och fredagar, och sedan 
september arbetar hon sin övriga tid som processledare för kommundelen där skolan ligger. 
Detta arbete är på rektorernas initiativ och innebär att arbeta med utvecklingsprocesser i 
skolorna. Hon är ute och föreläser om lösningsinriktad pedagogik och lärstilar, något som 
man på Citrusskolan har jobbat med sedan 2003. C handleder även andra lärare som har 
problem med ledarskapet. C ingår i Citrusskolans ledningsgrupp och går också en 
processledarutbildning på tre terminer. Citrusskolan ligger i ett villa- och radhusområde i 
nordvästra Stockholm. 

Ledarskap 

C menar att när hon som nyutexaminerad lärare skulle påbörja sitt första jobb hade hon nog 
funderat en del kring ledarskapsfrågor men inte satt ord på dem. På sin praktik hade hon 
träffat på några bra handledare och har frågat sig: Hur gör de? Varför fungerar det så bra i 
hennes klass? Hon tror att det berodde på att dessa handledare hade utstrålning och 
engagemang samt en tydlighet och förväntningar på barnen. Detta var nog en tyst kunskap 
som hon fick genom att observera dem och som hon sedan bar med sig i sitt eget ledarskap. 

Hon menar att det är först nu när de börjat arbeta med LIP (lösningsinriktad pedagogik) 
som de/hon har kunnat sätta ord på vad det är de gör, och det är oerhört viktigt då det ger 
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oss lärare ett yrkesspråk och en yrkesstolthet. C säger att läraryrket innefattar så mycket och 

mycket av det vi gör är tyst kunskap och vi lärare måste träna oss på att tala om detta. Detta är viktigt för 

professionen och för att motverka den negativa bild skolan ofta ges i media. 

Ledarskap är A och O för läraryrket menar C och hon har läst i Steinbergs bok att du har 7 
veckor på dig att ta ledarskapet. C, som själv handleder lärare som har problem med 
ledarskapet, menar att många problem nog kunde undvikas om lärare fick utbildning och 
träning i ledarskap. 

Att ha tydliga mål, förväntningar och engagemang är de faktorer som krävs för ett gott 
ledarskap enligt C. Hon förespråkar ”ram med kram”, vilket innebär tydliga ramar men 
också kramar, alltså ingen auktoritär ledarstil.  

C:s egna ledaregenskaper anser hon vara; engagemang, tydlighet, har struktur, jobbar mot 
mål, inför begreppet kvalitet tidigt och har en röd tråd. De arbetar mycket med tema och 
utgår då från barnens förkunskaper och intressen. 

Handlingsmönster 

De startar varje termin med värdegrundsarbete och lägger mycket tid på att arbeta med 
beteende och attityd. De berömmer barn som uppfyller Citrusskolans värdegrund. Och när 
det inträffar händelser som inte överensstämmer med värdegrunden så tar de genast upp det 
till diskussion i klassen och gör ofta ett rollspel. Barnen får spela upp vad som hände, sedan 
diskuterar de och spelar upp hur de kunde gjort istället. Genom rollspel kan alla uppleva det som 

hänt och bli berörda, det går djupare om man agerar istället för endast prata om det, säger C. Och nu när vi 

jobbat med detta under flera år så vill barnen ofta göra rollspel och ofta löser barnen själva sina konflikter, då 

de har verktygen. 

Att arbeta med LIP är att arbeta förebyggande eftersom man fokuserar på det positiva, och 
på så sätt blir negativa beteenden mindre förekommande och mindre eftersträvansvärda. 
LIP innebär ett ledarskap som handlar om att locka fram det bästa hos varje individ genom 
ett positivt och respektfullt förhållningssätt. Det är stor skillnad nu mot hur det var innan vi började 

jobba med LIP. Nu har vi mindre problem och konflikter, och utan detta förhållningssätt kan vi inte nå målen.   

C säger också att det är viktigt att alla på skolan är engagerade i detta förhållningssätt och att ledningen 

arbetar målmedvetet och försöker få upp alla på spelplan. Detta är något som måste arbetas med vid varje 

personalmöte och varje dag i klassrummet. Vid personalmöten lyfter rektorn gärna fram goda 
exempel och C menar att det inte finns någon skillnad på ledarskap vare sig du jobbar med 
barn eller vuxna. Det gäller att arbeta målmedvetet, vara tydlig och ha tilltro till 
elever/personal. Det är också viktigt att få med sig föräldrarna och informera dem på olika 
sätt om hur vi arbetar, till exempel via veckobrev, och visa på exempel ur verkligheten vid 
exempelvis föräldramöten och skolavslutningar.  

David (D) ”Magister David” 

Bakgrund 

David, som är 35 år, tog sin lärarexamen i Spanien 1994 med inriktning på so-ämnena. Han 
flyttade, efter sin utbildning, till Sverige och fick jobb på Dalaskolan i södra Stockholm. 
Dalaskolan är en friskola för år 4-9 och deras mål är att bibringa eleverna en god fostran, 
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söka dana deras karaktär och ge dem en från kunskapssynpunkt god grund att bygga vidare 
på. D har arbetat här i tolv år och har åtta olika klasser i ämnena spanska och so. Han är 
också läromedelsförfattare i spanska sedan 1998.  

Ledarskap 

När David började arbeta som lärare hade han inte funderat över att man som lärare också 
är en ledare utan såg sig själv mer som en förebild och han ville ha en kompisrelation med 
eleverna. Men han upptäckte snabbt att detta inte fungerade på grund av att barnen inte 
förstod var gränsen gick mellan läraren och kompisen, och förtroenden misstolkades och 
utnyttjades. Han insåg då att det gäller att vara tydlig och bestämd och har kört på den 
linjen sedan dess, vilket fungerar mycket bättre. De två första veckorna behövs raka besked om vad 

som gäller här i klassen och på skolan. Sedan jag blev mer tydlig och bestämd så har jag också fått mer 

respekt och jag har märkt att detta sprider sig i korridorerna genom att eleverna säger; där kommer Magister 

David, han som är så bestämd. D menar också att som lärare och ledare växer man in i rollen 
och utvecklas hela tiden och utbildningen börjar dag ett då du kliver in i klassrummet, och 
då är det egentligen oviktigt vad du lärt dig på lärarhögskolan. 

Eleverna vet att på skolan gäller disciplin och arbetsro så att de ska kunna utöka sina 
kunskaper, sedan finns det raster för lek och annat. Det är också viktigt att uppträda artigt 
och trevligt mot varandra. Att eleverna är medvetna om skolans regler underlättar arbetet, 
även om alla lärare inte följer reglerna lika strikt. D menar att det är viktigt att vara 
konsekvent och han har en rutin i sin klass att alla står upp bredvid sina bänkar när de 
kommer in från rasten och får endast sätta sig ner när det är lugnt och efter de hälsat på 
varandra. Fungerar inte detta på ett lugnt sätt får de alla gå ut och göra om proceduren. D 
säger att kanske är jag lite elitistisk i mitt tänkande, men jag anser att valfrihet råder och har man valt en 

skola som ställer höga krav, så måste man anpassa sig efter det. Då går det inte att strunta i våra regler eller 

vara lat. 

D menar att ledarskapet ser annorlunda ut beroende på gruppen, och att han kan vara mer 
bestämd med sextonåringar än med tioåringar, som kanske börjar gråta. Hans egna 
ledaregenskaper är att han är trygg, tydlig, bestämd, rättvis och konsekvent. Han vill 
förmedla till eleverna en respekt för varandra och varandras åsikter. De ska känna en 
trygghet att våga kunna säga fel, och ingen ska skratta åt någon annan. Den här regeln är helig 

och något vi pratar om mycket i klassen. Jag säger till barnen att när vi jobbar tillsammans är vi som en liten 

familj och det är viktigt att alla känner sig trygga. 

De är ett 30-tal lärare som arbetar på skolan och de arbetar inte i arbetslag. Ledarskap är 
inget som diskuteras tillsammans i kollegiet utan mer att man ska vara lojal mot skolan och 
vad skolan står för. På frågan om man kan utveckla sitt ledarskap tror D att erfarenheten 
och din personlighet är viktigast. Ärligt talat så vet jag inte om det går att lära sig att bli en bra ledare, 

jag tror nog att antingen är man en bra ledare, eller så är man inte det. 

David menar också att det är oerhört viktigt att vara professionell och att uppfatta läraryrket 
som ett yrke, och inte något som man tar med sig hem. Det är viktigt att kunna ge själen till 
sin klass när man är där men också viktigt att kunna stänga av när man kommer hem. Han 
tror nog att många lärare skulle bli bra ledare i näringslivet då det kanske till och med kan 
vara lättare att leda vuxna. 
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Handlingsmönster 

Att vara bestämd förebygger problem menar D och hans erfarenhet har visat att en svag 
ledare oftare får konflikter i klassen. Det gäller också att vara lyhörd på vad barnen säger 
och att prata med dem om hur vi bör vara mot varandra. I min mentorgrupp bestämmer vi klassens 

regler tillsammans.  

Arbetsordningen beror på ämnet. I  historia och religion har vi mycket diskussioner när 
eleverna sitter mittemot varandra och diskuterar så att diskussionen kan flyta på, då behövs 
ingen handuppräckning. Genom att förbereda eleverna i början av lektionen om vad som 
gäller idag, så brukar det fungera. Vid grupparbete beror det på klassen om läraren behöver 
bestämma gruppindelning eller inte. Vissa klasser klarar detta själva, och det lär man sig 
ganska snabbt var det fungerar och inte.  

För att skapa ett bra klassrumsklimat använde sig D tidigare av uppmaningar till eleverna 
såsom ”ta ansvar för varandra”, ”gör inte varandra ledsna” och så vidare. För två år sedan 
var han på en föreläsning med Lars Åsbrink som menade att i stället för att uppmana skall 
vi gör eleverna medansvariga. Det tyckte D var intressant och idag avslutar han sina 
lektioner med att fråga eleverna: Är du säker på att alla runtomkring dig känner största möjliga trygghet 

när du är i närheten? I så fall är du lyckligt lottad. På så sätt menar D att alla uppmärksammar sitt 
eget beteende och blir medansvariga för klimatet i klassrummet. D försöker också få 
eleverna att skratta minst två ggr/dag och han lyfter gärna fram ”lågstatus”-elever genom 
att fråga dem hur de mår, vad de gjort i helgen och så vidare inför klassen. Naturligtvis 
måste man även fråga de andra eleverna vid andra tillfällen så att inte eleven känner sig 
utpekad, men D menar att genom att uppmärksamma denna elev kan dennes status i klassen 
höjas. 

Erika (E): Den försiktiga sökande 

Bakgrund 

Erika har en tvåårig folkskolelärarexamen i bagaget och examinerades i Uppsala 1966. Hon 
vill beskriva lärarutbildningen som en förlängning på gymnasiet och säger att den mest 
bestod av ämnesstudier och några veckors praktik. Efter att ha jobbat på ett par andra 
skolor innan, kom E till Evaskolan 1979. Evaskolan ligger i en kommun nordväst om 
Stockholm och bebyggelsen i området runt skolan består av villor och radhus respektive 
radhuslägenheter.   

Ledarskap  

Det första E säger när jag frågar om jag får intervjua henne om lärarens ledarskap, är att 
hon på senare tid har funderat ganska mycket på just den frågan. Hon säger också att när 
hon går i pension, om ca två år, har hon tänkt sätta sig ner och fundera över vad hon har 
gjort och vad hon kanske kunde ha gjort annorlunda i sin roll som ledare. Det ska vara roligt att 

gå i skolan hos mig tänkte jag och det ska vara så roligt att om jag bara knäpper med fingrarna så samlas de 

tysta och vill göra allt det där jag hade tänkt ut. Det var hennes dröm att bli lärare och hon var den 
enda i familjen som hade skaffat sig en högre utbildning. Men hennes första år blev 
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chockartat. Hon var inte förberedd på vad som skulle komma. Man pratade inte heller med 
sina kolleger om hur man hade det, tillägger E. Efter det första året skiftade rektorn klasser 
mellan mig och en annan lärare och då fungerade det jättebra, berättar hon sedan. Att det 
gick så mycket bättre med den andra klassen tror hon kan bero på att den andra erfarna 
lärarinnan redan bearbetat eleverna det första året. Det kan också bero på att grupperna var 
väldigt olika och att hon helt enkelt inte fungerade i den första gruppen som ny och 
oerfaren ledare.  

I vissa grupper är man en bra ledare men i andra grupper fungerar man inte så bra.  Jag tror att en del alltid är 

ledare i alla lägen, men man kan ju vara olika starka ledare och därför klarar man sig olika bra i olika 

situationer. Man går ju in med sin personlighet i det här jobbet, vissa saker kan man lära sig, men en del kan 

vara självförtroende och andra saker som sitter i vägen och hindrar en. E menar att personligheten är 
viktig för ens ledarskap och att det är svårt att vara någon som man inte är. Hon berättar att 
hon sett andra lärare agera, till exempel en lärare som var väldigt bestämd och fick klassen 
att sitta knäpptyst och lyssna. När hon sedan provade själv att göra på samma sätt 
fungerade det inte alls. Vidare säger hon att man säkert utvecklas hela tiden som lärare och 
ledare fast utan att man egentligen tänker på det.  Man känner sig mer och mer förberedd inför vissa 

situationer eftersom man har varit med om mycket redan och i viss mån kan förutse saker. 

Det verkar som om E har funderat en hel del över sitt ledarskap genom åren och att hon 
också försökt prova på andra stilar men inte direkt funnit någon bestämd strategi.   

Jag tycker att jag är bra med försiktiga och oroliga barn och jag försöker att vara lite som jag varit med mina 

egna fem barn. En annan sak som jag tycker fungerar väldigt bra nuförtiden är kontakten med föräldrarna. 

Kanske har jag en mjuk attityd som inte är anklagande.  Jag säger som det är men är inte anklagande. Man 

ska aldrig uppfostra föräldrar, då får man dem bara emot sig. E uppger ärligt att en sak som hon alltid 
har haft svårt för är att hantera de tuffa killarna som vill vara ledarfigurer. E menar att 
mycket beror på gruppens sammansättning och att det inte är lätt med 25-30 barn i en 
grupp, det är svårt när man får någon eller några elever som vill ta över. Då kan det bli svårt att 

utöva sitt eget ledarskap. Gruppens sammansättning och hur man fungerar i den påverkar mycket. Det finns 
många möjligheter i utövandet av sitt ledarskap, berättar E. Man påverkar ju eleverna hela 
dagarna och det är roligt när man kan inspirera eleverna till att intressera sig för nyheter 
eller att läsa en speciell bok och sedan berätta om den för andra.  

Erika säger att hon fått lite utbildning i ledarskap genom föredrag och handledning på 
arbetsplatsen. Hon och kollegerna har också försökt att ge feedback på varandra men det 
har varit ont om tid och också svårt att ge kritik på saker som inte fungerar så bra. Hon 
säger att det är lättare att berömma varandra.  

På frågan om hur hon ser på att skolministern själv kräver hårdare tag och mer disciplin 
svarar E med att förr bestämde någon hur allt skulle vara men nu ska allt bestämmas 
tillsammans. Förr förväntade man sig att det skulle vara disciplin i skolan. Regler och disciplin har alltid 

behövts. Vi måste ha regler, men ett tag skulle man inte prata om regler fast man var ändå tvungen att ha 

dem, precis som alltid. 

E verkar tveksam när jag frågar henne om hon tror sig kunna använda sina 
yrkeserfarenheter som lärare i det privata näringslivet.  Visst har jag haft tider då jag tänkt att; ska 

jag göra något annat, men vad kan jag då?  Hon säger att hon jobbat som lärare i hela sitt 
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yrkesverksamma liv och att det inte är så lätt att veta vad man kan i andra sammanhang 
men hon säger ändå att det borde gå.  

Handlingsmönster 

E säger att hon är en som gärna går omkring i klassrummet och hjälper eleverna vid 
handuppräckning. Jag beundrar den som har kö vid katedern men för mig funkar inte det för jag tycker att 

det blir sådan oordning i kön. Man måste variera med både grupparbete och individuellt då alla 
former har sina syften, säger E. Det är viktigt att eleverna får lära sig att samarbeta, 
tillägger hon. På frågan hur man skapar ett bra klassrumsklimat svarar E att hon försöker 
berömma de bra sätten att vara och tänka på att inte höja rösten för mycket då det smittar 
av sig till barnen. Prata om kamratanda. Placeringen är viktig för att förebygga problem 
och bestäms av mig som lärare tillsammans med eleverna. Återigen, hur man gör beror 
mycket på gruppen och omständigheterna. Just nu jobbar E i ett lag där de är fyra lärare 
som delar på tre klasser. Hon säger att hon tycker om att jobba tillsammans med andra och 
dela på ansvaret. Jag tror att det är lättare för en dålig informell ledare bland eleverna att ta över om man är 

en ensam lärare.   

Fia (F) ”Ju fler flugor desto större smäll” 

Bakgrund 

Fia arbetar som lärare sedan sju år tillbaka. Hon har varit på samma skola sedan hon gick ut 
lärarutbildningen. Hon är utbildad lärare för år 1-7 med inriktning på matematik, svenska 
och engelska och undervisar nu i år fyra. F är 46 år och hon har önskat att få utbilda sig till 
just lärare ända sedan hon vikarierade på högstadiet för ca 19 år sedan. När hon sökte jobb 
efter att ha blivit klar med lärarutbildningen blev hon erbjuden tre till fyra jobb men hon 
valde att tacka ja till jobbet på Ferieskolan därför att hon kände att här kunde hon verkligen 
göra skillnad. Skolan hon arbetar på ligger i ett mångkulturellt område i en kommun 
nordväst om Stockholm. 

Ledarskap 

F säger att hon gillar att arbeta med olika människor och olika kulturer både vad gäller 
elever och personal. Ju fler flugor i en smäll desto större smäll är Fias motto. Hon säger att hon 
alltid försöker att integrera det sociala i arbetsverktygen istället för att jobba med den 
sociala kompetensen för sig. Det var en strategi som hon hade tänkt ut redan från början, att 
allt skulle på nåt sätt hänga ihop så att eleverna skulle se sammanhangen i allt de gör. För 
19 år sedan, när F vikarierade som lärare, märkte hon att eleverna lyssnade på henne och 
det var då hon förstod at hon kanske hade något att ge som lärare.  Jag bakade in mina 

livserfarenheter när jag undervisade och berättade om mig själv och saker jag varit med om. När jag får en ny 

klass brukar jag börja med att berätta om mig själv, vad jag är bra på och sånt som jag inte är bra på men vill 

utveckla. På så sätt ser eleverna att det är okej att vara mindre bra på saker men att alla är bra på något. F 
ser det som sin huvuduppgift, att få syn på vad det är varje elev är bra på och verkligen gå 
in för att förstärka det. Hon vill även att de ska bli medvetna om vad de inte är bra på så att 
de kan utveckla det. F säger att i och med att eleverna vet att alla är bra på något så blir det 
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inte så känsligt att inte vara bra på något utan det blir accepterat i klassen att alla vet och i 
stället kan hjälpa varandra med det som de inte kan.  

F berömmer ofta enskilda elever inför klassen när någon gjort som den ska, men klankar 
inte ned på dem som inte gjort så. Det är så jag vill göra, men det kanske inte alltid blir så. Hon 
försöker att jobba lösningsinriktat, det vill säga hon vill se det som är positivt och förstärka 
det i stället för att se det negativa. Jag har en optimistisk människosyn och jag försöker alltid att se det 

som är bra med mina elever och mottot är; fritt tills man sabbar det. 

Jag är tydlig med ramar och regler och vad de får bestämma och inte bestämma, i skolan bestämmer jag till 

exempel att det är tabu att reta någon, att alla får vara med på rasterna och så. F säger att i och med att 
hon visar tydligt vilka regler som gäller så visar hon också att hon är ansvarig för att de 
följs. På rasten vet eleverna att ingen får lämnas ensam (om den inte absolut vill) för att F 
har bestämt så. Det betyder att eleverna inte behöver ta ställning om någon frågar om den 
får vara med, det är självklart att här i skolan får alla vara med. F vill att eleverna ska lära 
sig inkludera varandra i stället för att exkludera varandra från grupperingar. Hon tillägger 
att det inte alltid fungerar men i och med att vi har de här reglerna så visar vi tydligt hur vi 
vill att det ska vara och vi lär oss också att bli toleranta och solidariska, tillägger hon.  

F säger att; självklart kan man utveckla sitt ledarskap, men hon tror att det ändå måste 
finnas något i personligheten från början. Man måste använda både själ, hjärta och hjärna i det här 

ledarskapet och därför tror jag att det är viktigt med livserfarenheter. Erfarenheter av att ha jobbat på ett 
litet hotell, där F dels var ansvarig för receptionen men också fick städa och laga mat åt 
gästerna, har tränat henne i att ha många bollar i luften på samma gång. Hon säger att det 
hon gjort innan också har tränat henne i att organisera och även omprioritera. Jobb med 

människor kräver situationsanpassning hela tiden och man får ofta omprioritera. Jag tror att detta är en stor 

grund till att lärare blir utarbetade idag, att de inte orkar eller kan omprioritera sina val eller att de inte klarar av 

att prioritera rätt. L tillägger att det är något som hon själv tycker att hon är bra på. 

Fia verkar säker i sin lärarroll och hon verkar också välplanerad i de strategier hon 
använder för att jobba med gruppen. Hon säger också att hon fått gehör för sitt sätt att tänka 
och arbeta. F berättar att hon blivit tillfrågad om hon vill föreläsa på skolan om sitt sätt att 
arbeta men att hon tackat nej då hon känner sig osäker på hur kollegerna skulle reagera på 
detta. F jobbar ensam med sin klass och det är den kulturen som verkar finnas på skolan. 
Även om de har lärarlag och mentorer så ansvarar varje lärare för sin egen klass.   

På frågan om hon tror att hennes lärarförmågor skulle kunna användas i det privata 
näringslivet svarar Fia: Oh ja! Vi är ju experter på att styra mot målen med knappa medel, och vi är 

dessutom bra humanister. F verkar säker, hon vet vad hon kan och hon är också medveten om 
vad hon inte kan. Denna medvetenhet kan hon säkert också förmedla till sina elever.  

Handlingsmönster 

F säger att de arbetar mycket i grupp eftersom eleverna då lär mycket av varandra och 
också lär sig att ta hänsyn. Det är ett dynamiskt arbetssätt. Det är också bra för att eleverna 
ska lära sig att lyssna på varandra och ta del av varandras kunskaper. Mest är det läxorna 
som blir individuellt arbete. Det individuella arbetet är bra när man vill testa sig själv för att 
se vad man kan. Man kan aldrig helt förebygga konflikter eller problem men man måste se 
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vad som händer i gruppen, säger hon. Vi tar upp problem i gruppen och lär av dem för att använda oss 

av kunskapen till nästa gång det händer. På så sätt blir det inte så negativt och laddat när man gör något fel. 

Gabriella (G): Den självklara ledaren 

Bakgrund 

Gabriella har arbetat som lärare i 33 år. Hon har mellanstadielärarutbildning i grunden men 
är även utbildad i svenska och religion för högstadiet och har också läst 20 p engelska. 
Efter att ha jobbat på låg- och mellanstadiet i 19 år arbetar hon nu på högstadiet sedan tre 
och ett halvt år tillbaka, och hon har nu varit på Gulliskolan i snart 23 år. Innan hon kom 
till den här skolan som ligger nordväst om Stockholm bodde och arbetade hon i Norrland, 
mest som vikarie, under en tioårsperiod. Skolan som G arbetar på nu är en multikulturell 
skola med nästan uteslutande invandrarbarn som ligger i ett av Stockholms invandrartätaste 
områden. 

Ledarskap 

G ser sig själv som en självskriven lärare och en självklar ledare. Det är något hon verkar 
ha fått med sig från barnsben då hon berättar att hon som storasyster fick leda sina 
småsystrar. G verkar säker i sin yrkesroll och ger inget tveksamt intryck. Hon uppger att 
hon inte var ett dugg orolig inför läraryrket och hon funderade inte eller oroades över sin 
ledarroll. När jag frågar henne vad hon hade för tankar och funderingar kring sitt blivande 
yrke berättar hon: När jag gjorde min praktik i Luleå märkte jag hur en lärare behandlade elever olika och 

elever med rika föräldrar behandlades bättre än andra. En busig tandläkarson behandlades bättre än en busig 

son till en socialbidragstagare. Då kände jag direkt att så skulle inte jag göra. Jag tänkte också att jag ville vara 

tydlig och konsekvent med barnen.  

G säger att hon har blivit en bättre lärare med åren och mycket säkrare. Jag kan gå in i vilket 

klassrum som helst och genomföra en lektion, om det inte finns elever med grava störningar. Hon berättar 
att den förra gruppen hon hade där många var väldigt svaga när de kom, blev väl 
fungerande elever i slutänden. På frågan om vilka egenskaper hon anser sig ha som ledare 
svarar hon att hon inte fjäskar för eleverna och hon strävar inte efter att bli omtyckt.   

G har inte fått någon utbildning i ledarskap men hon har haft förebilder bland sina egna 
lärare. Jag har haft kolleger, speciellt en från Norrland som hade så bra lektioner, de var så intressanta och 

omväxlande. Hon höll inte fast vid boken hela tiden och hon var en väldigt trygg lärare. Jag får intryck av 
att G inte funderat särskilt mycket på sin roll som ledare men kanske mer hur 
undervisningen ska gå till. Ändå ligger ju mycket av metoderna ”i händerna” på ledaren. I 
slutet på vår intervju säger hon att man som lärare måste fylla upp hela rummet och att hon 
inte vet om man kan lära sig det eller om det är något som bara finns där. Är man inte någon 

ledarfigur så tror jag inte att det kommer att funka, då kanske man ska välja ett annat yrke. Man kan inte ta 

tillbaks ett förlorat ledarskap. Man måste veta vad man håller på med. Jag har hört att eleverna föraktar svaga 

lärare. När jag går in i ett klassrum så vet alla att det fungerar för att jag kan det här. Då behöver inte eleverna 

sitta och vara nervösa för att det inte ska funka. Det är viktigt att eleverna känner att läraren har kontroll och 

kan styra skeppet. G tillägger att en ledarskapsutbildning kanske skulle vara användbar efter 
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att ha jobbat några år. Då kanske man bättre skulle kunna värdera den och ta till sig nya 
saker, anser hon. 

G har ansvaret för en årskurs sju och hon jobbar gemensamt med en kollega i ett projekt 
som de startade för tre och ett halvt år sedan då G började undervisa på högstadiet. 
Projektet går ut på att de jobbar med sina klasser som man gör på mellanstadiet, det vill 
säga mer tematiskt där ämnena går i varandra. G förklarar att många elever på skolan inte 
klarar av att gå hit och dit med olika lärare i alla ämnen, det är bättre för dem att ha så få 
lärare som möjligt. Eleverna får en helhet och det de inte förstår i ett ämne kan kanske 
förklaras i ett annat. Det finns ingen anledning att prata om historia om man inte kan åka rulltrappa. G 
verkar ha ett stort engagemang för de svaga eleverna och hon säger att det viktigaste är att 
först lära barnen att tänka och ta ansvar och när de sedan klarar det bit för bit så kan de 
också lära sig. Jag vill att eleverna ska gå ut med rak rygg och känna att de duger och att de kan. Jag vill 

att eleverna ska ha självkänsla och kunna stå upp för vilka de är. Då klarar de bättre av att stå emot alla svåra 

faror. 

G säger att det finns möjligheter och hopp för alla elever men att det kanske inte är just hon 
som kommer att klara av att hjälpa just den här eleven. Det borde bli fler vuxna i klassrummet, 

minst två, då kan man kompensera varandra. Man ser elever på olika sätt och om en inte klarar av en elev så 

gör den andra det. Då skulle det inte heller behövas de här små grupperna för elever som har problem utan de 

skulle verkligen kunna integreras i alla klasser. Blandad kompott med svaga och duktiga är bra för då lär de av 

varandra.  Vi ska lägga fram ett förslag till nästa år på hur vi vill jobba och vi brukar få gehör hos rektorn. 

G berättar att hon fått både handledarutbildning och mentorsutbildning och det har styrkt 
henne i hennes lärarroll. Hon säger att hon mer har fått syn på vad det är hon kan. Annars 

pratar vi inte alls mycket om ledarskap och de andra lärarna på högstadiet, de jobbar på med det traditionella 

sättet med sina egna ämnen. Det finns en mentalitet som säger att ”du ska inte tro att du är nåt”, speciellt inte 

om du kommer från låg- och mellanstadiet. Men G säger att det har förändrats lite under de senare 
åren och hon har märkt att det händer att lärare kommer för att be om råd, men att det är 
svårt för dem och de vet inte riktigt hur de ska fråga.  

G tror inte att samhället ser tillgången hos lärare i andra yrken. Den övriga världen förstår nog 

inte att det är ett ledarskap vi jobbar med. Att man jobbar med ungdomar anses inte så värdefullt. G kan 
tänka sig att få användning för sina kunskaper i övriga arbetslivet. Hon har själv hållit i 
några föräldrautbildningar.  

Handlingsmönster 

Man ska se till att vara förberedd med ordentligt med material så man inte hamnar i en 
situation att man måste gå och kopiera mitt i lektionen, säger G. Just nu jobbar eleverna tre 
och tre i ett projekt som de håller på med, en är gruppledare. Eleverna får ofta bestämma 
grupperna själva men det fungerar bättre när jag utser grupper, tillägger G. Jag kan se olika 

kompetenser hos dem och passa ihop dem på ett bra sätt som de inte själva klarar. En del elever som är 

ledare klarar av att vara bra ledare i en grupp och då måste man låta dem få agera så länge det fungerar. 

Ibland ploppar det upp ledare som man aldrig kunde tänka sig som ledarfigurer innan.  
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En förenklad sammanställning av lärarporträtten  

Namn Kännetecken Egenskaper   Handlingsmönster

 
Anna Entusiasm o 

personlighet 

 
Tydlighet 

 
Entusiasmerande 

 
Röd tråd 

 

Repetitiv 

 

Känna gränsen 

Viktigt med 
grupputveckling. 
Mycket sång och 
musik. 

Berit Traditionell; trygg o 
tydlig 

 

Tydlig med regler 
och förväntningar 

 

Trygg vuxen  

Arbetar mycket 
med gruppen och 
med anpassning för 
dem som har det 
svårare.   

Cecilia ”Ram med kram” 
LIP: ett positivt och 
respektfullt 
förhållningssätt 

 

Engagemang 

 

Tydlighet 

 

Har struktur 

 

Röd tråd 

 

Har tydliga mål 
och förväntningar 
på barnen 

Tar med barnen i 
allt. De vet vad LIP 
och lärstilar är, och 
att de har mål i 
läroplanen att följa 
med mera. 

David Disciplin och tydlighet. 
”Magister David”    

 

Trygg 

 

Bestämd 

 

Tydlig 

 

Konsekvent 

 

Rättvis 

Göra ett ämne 
levande via 
anekdoter, 
personliga 
erfarenheter. 

Erika Traditionell o försiktig 

 

Ödmjuk 

 

Mjuk attityd 

 

Tydlig med regler  

Gärna genomgång i 
helklass. Viktigt att 
prata om 
kamratanda. 
Elevernas placering 
är viktig. 

Fia ”Ju fler flugor desto 
större smäll” 

 

Tydlig med ramar 
och regler 

 

Bra på att 
prioritera och 
organisera 

”Bakar in” det 
sociala i verktygen. 
Försöker få 
eleverna att se vad 
de är bra på. 

Gabriella ”Den självklara ledaren”

  

Fjäskar inte 

 

Strävar inte efter 
att bli omtyckt 

Arbetar tematiskt. 
Mycket 
grupparbete.   
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Analys av undersökningsmaterialet 

Synen på ledarskapet 
Hur ser lärarna på ledarskapet? Är det något som man kan utveckla eller föds man till 
ledare? Här nedan följer några citat ur intervjuerna: 

Personligheten måste få lysa igenom för det går inte att gå omkring hela dagarna och spela teater, 

(lärare A). Idag när jag har lite mer erfarenhet kan jag vara mig själv, (lärare B). Ärligt talat så vet 

jag inte om det går att lära sig att bli en bra ledare, jag tror nog att antingen är man en bra ledare, 

eller så är man inte det, (lärare D). Man går ju in med sin personlighet i det här jobbet, vissa saker 

kan man lära sig, men en del kan vara självförtroende och andra saker som sitter i vägen och 

hindrar en, (lärare E). Man måste använda både själ, hjärta och hjärna i det här ledarskapet och 

därför tror jag att det är viktigt med livserfarenheter, (lärare F). Är man inte någon ledarfigur så tror 

jag inte att det kommer att funka, (lärare G).  

Sex av de sju lärarna nämner på något sätt att personligheten är avgörande för hur man 
fungerar som ledare i klassrummet. 

Att ledarskapet starkt hänger ihop med ens egen personlighet framgår tydligt. Vissa av 
lärarna som D och G verkar anse att man är en ledarfigur från första början. Kan det hänga 
samman med den gamla föreställningen om att en lärare föds med de egenskaper som krävs 
för ett gott ledarskap i klassrummet? De andra lärarna talar inte om ett medfött ledarskap 
utan mer om en process där man genom livserfarenheter och nya situationer arbetar sig 
fram till ett mer kompetent ledarskap. I många fall verkar det röra sig om en ”tyst” kunskap 
som lärare C pratar om, och som hon med hjälp av utbildning kunnat sätta ord på. C menar 
att många problem nog kunde undvikas om lärare fick utbildning och träning i ledarskap. 

Hartman menar att frågan om lärares kunskap och vad denne bör kunna samt vilka värden 
han eller hon bör omfatta har diskuterats från tid till annan. Vissa anser att det är 
personlighet, värderingar eller bildning som är det väsentliga medan andra hävdar att det är 
ämneskunskaper, metodik eller praktiken som ger läraren verklig yrkeskompetens.40 

Ledarskapets utveckling 
Hur de sju lärarna har utvecklat sitt ledarskap är beroende på hur de ser på ledarskap i 
allmänhet. Vid intervjuerna framgår det ändå att de alla har utvecklat sitt ledarskap genom 
åren. Hur detta har gått till varierar mellan lärarna. Hur medveten man är om denna 
utveckling varierar också. Även de som säger sig vara ledartyper från början och inte 
verkar tro att man kan lära sig så mycket mer beträffande ledarskapet har ändå tagit till sig 
nya kunskaper i sin utövning. Vi har i vår analys av lärarnas utveckling av sitt ledarskap 
delat in dem i tre kategorier; de självklara ledarna, de sökande och självlärda ledarna samt 
de medvetna strategerna. 

                                                

 

40 Hartman S. (2005) Det pedagogiska kulturarvet Stockholm: Natur & Kultur (sid. 12) 



 

31

 
De självklara ledarna 

Under denna rubrik har vi placerat lärare D och lärare G. D säger att han kanske är lite 
elitistisk i sitt tänkande, men han anser att valfrihet råder och har man valt en skola som 
ställer höga krav, så måste man anpassa sig efter det. Ledarskap är inget som diskuteras 
tillsammans i kollegiet utan mer att man ska vara lojal mot skolan och vad skolan står för. 
D menar också att som lärare och ledare växer man in i rollen och utvecklas hela tiden och 
utbildningen börjar dag ett då du kliver in i klassrummet. Han säger också att ärligt talat så 
vet han inte om det går att lära sig att bli en bra ledare, han tror att antingen är man en bra 
ledare, eller så är man det inte. 

G ser sig också som en självskriven lärare och en självklar ledare. Är man inte någon 
ledarfigur så tror hon inte att det kommer att fungera. G säger dock att hon har blivit en 
bättre lärare med åren och mycket säkrare men hon uppger inte direkt hur detta har gått till. 
G berättar att hon fått både handledarutbildning och mentorsutbildning och att det har 
styrkt henne i hennes lärarroll. Hon säger att hon mer har fått syn på vad det är hon kan. 
Men hon pratar inte om vad det är hon lärt sig som hon inte kunde innan. G nämner att på 
skolan pratar de inte alls mycket om ledarskap och de andra lärarna på högstadiet jobbar på 
med det traditionella sättet med sina egna ämnen. 

Både D och G verkar skilja själva ledarskapet från det andra som händer med eleverna i 
klassrummet. De båda verkar anse att de har medfödda ledaregenskaper och att ledarskapet 
mest hänger ihop med deras egen personlighet.  Det finns en övertygelse i deras 
beskrivningar av sitt ledarskap. Trots att de båda har fått någon typ av utbildning i form av 
föreläsningar eller kurser och uppenbarligen tagit till sig något från dessa, så verkar de ändå 
inte ha reflekterat över vad det kan ha tillfört till deras ledarskap. D berättar att han först 
gjorde på ett sätt och sedan på ett annat när det första inte fungerade. Han säger också att 
man som lärare och ledare utvecklas hela tiden för att sedan konstatera att man nog inte kan 
lära sig att bli en bra ledare. Detta framstår som något motsägelsefullt. Kan det vara så att 
det är svårt att utveckla något som man inte pratar om och som man dessutom inte riktigt 
kan sätta ord på? Hur de två lärarna har utvecklat sitt ledarskap kan möjligtvis ses i 
förhållande till den skolkultur som råder på respektive skola. Har man på skolan en stark 
skolkod som säger ”fostran och disciplin” som är fallet för lärare D blir det inte självklart 
att ifrågasätta detta sätt och kanske inte heller aktuellt att söka nya sätt eller andra 
pedagogiker. Den mentalitet som verkar råda på lärare G: s skola du ska inte tro att du är nåt, 

speciellt om du kommer från mellanstadiet, kan vara grunden till att man där inte diskuterar eller 
delar med sig av sina erfarenheter kring ledarskapsfrågor. 

De sökande och självlärda ledarna 

Lärare A tror att man kan utveckla sitt ledarskap genom att gå kurser men hon menar också 
att personligheten styr vilken ledare man blir och också erfarenheterna. A ville vara 
bestämd och styra arbetet, men insåg under utbildningens gång att det inte går att bestämma 
vilken sorts ledare man ska bli. A anser att man hittar mer knep med åren för hur man ska 
vara en bra ledare men att det också handlar om att våga ta med föräldrar och även råd från 
andra. Ledarskapsfrågor är inget som de diskuterar i arbetslaget. A tror att det beror på att 
det är svårt och att det kan vara känsligt eftersom det handlar om personlighet, om att man 
ska ge och ta kritik som handlar om ens svagheter. 
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B trodde som nyutexaminerad lärare att det skulle räcka med att vara sig själv för att sedan 
konstatera att det inte gjorde det. Vidare säger hon att nu när hon skaffat sig mer 
erfarenheter kan hon vara sig själv. Frågor om ledarskap tas inte ofta upp, varken i 
lärarlaget eller av skolledningen. B säger dock att hon ändå är säker på att hon skulle få 
stöd från ledningen om hon skulle få problem med sitt ledarskap 

E säger också att när hon går i pension, om ca två år, har hon tänkt sätta sig ner och fundera 
över vad hon har gjort och vad hon kanske kunde ha gjort annorlunda i sin roll som ledare. 
Det var hennes dröm att bli lärare och hon var säker på att hennes optimism skulle lösa allt. 
Första året blev dock chockartat och hon berättar att hon inte var förberedd. Man pratade 
inte heller med sina kolleger om hur man hade det. Efter ett år skiftade rektorn klasser 
mellan henne och en annan lärare och då fungerade det jättebra. Vidare säger E att man 
säkert utvecklas hela tiden som ledare fast utan att man egentligen tänker på det. Eftersom 
man har varit med om mycket redan kan man i viss mån förutse saker, säger hon. E har 
också försökt prova på andra ledarstilar men inte direkt funnit någon bestämd strategi. Hon 
säger att hon tror att en del alltid är ledare i alla lägen och menar att personligheten är 
viktig för ens ledarskap och att det är svårt att vara någon som man inte. är. E säger att hon 
fått lite utbildning i ledarskap genom föredrag och handledning på arbetsplatsen och att de 
numera också pratar om frågor som berör ledarskapet. Just nu jobbar E i ett lag där de är 
fyra lärare som delar på tre klasser. Hon trivs bra med det och tror också att det är bra för 
eleverna att ha olika ledare. Då finns det någon som passar för alla, menar hon. 

Det A, B och E har gemensamt är att de alla tre har provat sig fram på egen hand 
beträffande sitt ledarskap. Man kanske kan säga att de här tre lärarna har skaffat sig 
kunskap enligt Aristoteles begrepp techne41, med vilket menas att erhålla kunskap genom 
färdighet. Hur de hade hanterat den färdighetsbaserade kunskapen om de innan eller 
samtidigt hade fått den teoretiska kunskapen, episteme42 som finns inom 
ledarskapsforskning vet vi inte men möjligen hade de kunnat spara tid. Enligt A: s utsago 
kan man inte från början bestämma vilken sorts ledare man ska bli. För B och E verkar 
ungefär samma sak gälla, de började på ett sätt men insåg sedan att det inte fungerade och 
var tvungna att tänka om. Detta är säkert något som alla lärare gör men i den här 
undersökningen framstår dessa lärare som mer trevande och sökande. De verkar ha jobbat 
på i sin ensamhet med funderingar kring sitt ledarskap. E verkar på senare år ha ”växt” i sitt 
ledarskap och kanske detta är grunden till att hon nu tänker tillbaka på hur hon kunde ha 
gjort annorlunda innan. Att hon nu arbetar i ett lag med andra lärare gör kanske att hon mer 
fått syn på andras ledarskap och kanske också därmed sitt eget.  Det kan vara så att lärare B 
har utvecklat en kännedom om sig själv som gör att hon kan vara sig själv men att hon ändå 
inte är riktigt medveten om denna utveckling. Kan det bero på att hon inte fått någon teori 
om ledarskap att hålla sig fast vid? 

Vi upplever att det var något svårare att få syn på och analysera vad dessa tre lärare gör. 
Det kanske kan bero på att de själva inte framstår som så explicita i sitt ledarskap i 
jämförelse med de andra lärarna i undersökningen. När de började sin yrkeskarriär hade de 
någon slags bild av hur de skulle göra som sedan inte fungerade. Kunde det ha varit 

                                                

 

41 Gustavsson, B. (2000) Kunskapsfilosofi.  Stockholm : Wahlström & Widstrand, (s. 101). 

42 Gustavsson, B. (2000) Kunskapsfilosofi. Stockholm : Wahlström & Widstrand, (s. 35). 
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annorlunda om de hade fått någon typ av ledarskapsutbildning med sig i bagaget från 
lärarutbildningen?   

De medvetna strategerna 

Både C och F har en mer övergripande målinriktning för sin verksamhet än de andra 
lärarna. C har utvecklat sitt ledarskap och är nu ”missionär” inom den pedagogik hon 
arbetar med på skolan. C menar att redan under sin praktik funderade hon mycket över 
ledarskapet och när hon såg andra tänkte hon på hur de gjorde när det fungerade bra. Hon 
säger att många problem nog kunde undvikas om lärare fick utbildning och träning i 
ledarskap. Att hon nu blivit en förespråkare som föreläser om LIP-pedagogiken och 
handleder andra lärare i ledarskap kan bero på att hon arbetar på en skola där man 
gemensamt införlivat detta arbetssätt. Det verkar som hon behövde teorin för att kunna 
förstå sin praktik och sätta ord på den. C verkar ha ett mycket öppet sätt att tala om sitt 
ledarskap även om hon är väldigt uppfylld av just den lösningsinriktade pedagogiken (LIP). 
C har utvecklat den ”tysta kunskapen” till att bli något väldigt medvetet som hon nu 
förespråkar.  

Liksom C jobbar F också med lösningsinriktad pedagogik. F säger att redan innan hon 
började arbeta på fältet, hade bestämt sig för hur hon skulle göra och det har hon också 
genomfört. Vidare berättar hon att hon också fått gehör på skolan för sitt sätt att arbeta. Det 
som skiljer F från C är att den skola F jobbar på inte har LIP-pedagogiken som en 
gemensam pedagogik för alla lärarna. Alltså är det något som F valt själv att genomföra. 
Hon hänvisar till sin optimistiska människosyn och nämner också att för eleverna gäller 
regeln ”fritt tills man sabbar det”. F gjorde också ett annat medvetet val när hon tog jobbet 
på den här skolan och valde bort de andra skolorna där hon blev erbjuden arbete. Hon säger 
att det var här hon kunde göra skillnad. Vad man inte vet är hur hon hade valt att utveckla 
sitt ledarskap om hon hamnat på en annan skola, men hon verkar nöjd med att hennes 
arbetssätt fungerar som hon tänkt sig. Hon berättar också att hon blivit tillfrågad av rektorn 
om hon vill undervisa de andra lärarna på skolan i sitt arbetssätt men att hon tackat nej. 
Orsaken är enligt henne att hon inte tror att de andra lärarna skulle tycka det var kul att bli 
undervisad av en kollega i hur man ska arbeta. Hon är kanske låst av den rådande anda och 
atmosfär som gäller på skolan, vilket man kan läsa om i Bergs bok om skolkultur43. F har 
heller inte arbetat i så många år och detta kanske också kan vara en orsak till att hon känner 
att hon inte vill ”lära” de andra som kanske har arbetat som lärare i 20 år.  

För C: s del är situationen annorlunda då de på hennes skola, på rektorns initiativ, arbetar 
mycket medvetet med LIP-pedagogiken. C har tillåtits utveckla sitt ledarskap offentligt och 
det finns en öppen dialog på hennes skola om just de här frågorna. Kan man dra slutsatsen 
att hur man tillåts utveckla sitt ledarskap är beroende av den skola man arbetar på? 

Är det så att C och F arbetar mer med betoning mot strävansmålen i läroplanen. Det verkar 
som de har bredare tankar kring sitt uppdrag. Kan man kanske antyda att de är mer 
självmedvetna än de andra lärarna i intervjuerna. De har getts tid eller tagit sig tid att 

                                                

 

43 Berg, G (2000). Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling. Stockholm: Förlagshuset Gothia (s. 37). 
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fundera över sina strategier. Kanske livserfarenheter kopplat med yrkesutövning inte ger 
bara färdigheter utan också mer klokhet och omdöme. Det som Aristoteles kallar fronesis44  

Lärarnas ledningsstrategier 
I fråga om ledarskapets utveckling kunde varje lärare inordnas under någon av tre 
kategorier. Beträffande lärarnas ledningsstrategier är det annorlunda. Det verkar som om de 
alla har samlat på sig en repertoar av olika strategier som de använder sig av. Linde skriver 
om lärares olika repertoarer och att dessa hela tiden anpassas efter klassens 
förutsättningar.45 

Alla de intervjuade lärarna verkar utöva ett mer eller mindre demokratiskt ledarskap46. 
Lärare D framhäver dock mer dominerande och möjligen lite mer auktoritära drag. Han 
gick från att försöka vara kompis till ett mer tydligt och bestämt förhållningssätt. Han 
berättar att han efter detta har fått mer respekt och i korridoren brukar eleverna säga att där 
kommer Magister D, han som är så bestämd. D menar att ledarskapet ser annorlunda ut 
beroende på gruppen, och att han kan vara mer bestämd med sextonåringar än med 
tioåringar, som kanske börjar gråta. D pratar om vikten av att vara konsekvent och ha 
rutiner. Att D bestämt sig för att välja just den här typen av ledarstil kan bero på att skolan, 
som är en friskola, kräver att man ska vara lojal mot skolan och vad skolan står för. Skolans 
mål är, bland andra, att bibringa eleverna en god fostran och söka dana deras karaktär. I 
dessa ord kan man kanske tolka in en önskan om ett lite mer auktoritärt ledarskap47 och en 
högre grad av disciplin. D vill troligtvis utöva en positiv disciplin men hans metoder kan 
möjligen upplevas som lydnad och underkastelse. Det kan också vara så att D anser att 
konsekvenserna av ett mer dominerande ledarskap gör det enklare för honom att göra det 
som han tänkt sig med eleverna. Om sen eleverna i sin tur får sina behov tillgodosedda vet 
vi inget om.   

Lärare G uppger att hon inte fjäskar för eleverna och att hon inte strävar efter att bli 
omtyckt. Kan man tolka det som att hon inte vill bli för personlig med eleverna. Enligt 
ledarskapets paradoxer48 finns en motsättningen i att samtidigt som man bör etablera ett 
nära förhållande till eleven så ska man ändå hålla ett visst avstånd. G säger i intervjun att 
hon sett en annan lärare behandla eleverna olika och bestämt sig för att inte göra så. Kan 
det vara ett sätt att kontrollera att ingen blir annorlunda behandlad än någon annan. G 
framhåller att man inte kan ta tillbaka ett förlorat ledarskap. Kan man skönja en rädsla för 
att tappa kontrollen över sitt ledarskap? Man ska inte abdikera från ledarskapet för att erhålla elevens 

                                                

 

44 Gustavsson, B (2000). Kunskapsfilosofi. Stockholm : Wahlström & Widstrand, (s. 159) 

45 Linde, G (2000), Det ska ni veta Lund: Studentlitteratur (s. 21) 

46 Svedberg L. (2000 ) Gruppsykologi  Lund: Studentlitteratur (s. 214) 

47 Svedberg, L (2000). Gruppsykologi Lund: Studentlitteratur (s. 214) 

48 Svedberg, L (2000). Gruppsykologi Lund: Studentlitteratur (s. 203-204) 
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godkännande och kanske sympati.49 G verkar ändå söka nya sätt att arbeta med eleverna och hon 
samarbetar med en kollega i ett projekt där de jobbar tematiskt med en sjundeklass.  

Ledarskap är A och O för läraryrket menar C. Hon förespråkar ”ram med kram”, som 
möjligen kan ses som en kombination av dominering och kooptering enligt Denscombe50. 
Den kombinationen av strategier verkar vanlig hos flera av lärarna. På skolan där C arbetar 
använder sig alla lärare av lösningsinriktad pedagogik (LIP), vilket betyder att lärarna 
arbetar mycket med att förstärka det positiva samt att hjälpa barnen med att lösa konflikter, 
bland annat med hjälp av rollspel.  

A insåg med tiden att det inte går att förutsäga vilken typ av ledare man ska bli utan det är 
beroende av gruppen. Hon menar att om inte gruppen fungerar så är det svårt att få till 
någon inlärning. Med sin erfarenhet har hon arbetat upp den medvaro som Kounin51 pratar 
om. B nämner betydelsen av att vara tydlig med en ny grupp och också hur viktigt det är att 
diskutera hur man ska leva tillsammans. F berättar att hon alltid försöker integrera det 
sociala arbetet i arbetsverktygen så att eleverna ska se sammanhangen. E säger att hon 
alltid försöker berömma positiva beteenden hos eleverna och att man måste prata om 
kamratanda. D menar också att man måste vara lyhörd för vad barnen säger och prata med 
dem om hur vi bör vara mot varandra. 

Ett vanligt mönster vi har upptäckt vid våra intervjuer är att många lärare lägger stor vikt 
vid grupputvecklingsarbete för att skapa en väl fungerande grupp och ett gott 
klassrumsklimat. Enligt Carlgrens modell arbetar de ofta förebyggande till exempel genom 
etiska diskussioner, rollspel, värderingsövningar. Lärarna menar att de måste satsa mycket 
på den sociala biten, för brister den så kommer inte heller undervisningen att fungera. Man 
kanske kan säga att dessa lärare arbetar mer offensivt med det sociala, det vill säga de 
befinner sig i den nedre högra rutan av Carlgrens figur.  

Figur 3. Modell över lärarens strategier (enligt Carlgren) 

                                                

 

49 Norberg S, Wennberg B. (2004). Makt, känslor och ledarskap i klassrummet . Stockholm: Natur och kultur (s. 141)  

50 Carlgren, I  (1997). Klassrummet som social praktik och meningskonstituerande kultur. Nordisk pedagogik, Vol. 17, 

NR 1 

51 Carlgren, I  (1997). Klassrummet som social praktik och meningskonstituerande kultur. Nordisk pedagogik, Vol. 17, 

NR 1 
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Det är alltså en form av social alfabetisering som sker i klassrummet. Lärarna menar också 
att denna sociala fostran tar mycket tid från undervisningen, och blir på så sätt en allt större 
del av lärarens åtagande. En lärare menar att Allt mer av barnuppfostran glider över i skolans knä och 

det känns ibland som att uppfostran ligger på oss. Vi har faktiskt delad vårdnad! 

Samtidigt som lärarna arbetar med ett förebyggande (intentionellt) grupputvecklingsarbete 
befinner de sig också på den vänstra sidan av Carlgrens figur, det vill säga att de hela tiden 
måste reagera på sådant som redan har hänt. Lärarna säger: 

Vi tar upp problem i gruppen och lär av dem för att använda oss av kunskapen till nästa gång det 

händer, (lärare F). Om något hänt på rasten måste vi diskutera det för att lära oss hur vi kan göra 

annorlunda och undvika att det händer igen, (lärare B). När det inträffar händelser som inte 

överrensstämmer med värdegrunden tar vi genast upp det till diskussion i klassen. Barnen får göra 

rollspel och spela upp vad som hänt och sedan diskutera och på nytt spela upp en bättre lösning 

(lärare C). Vi utgår ofta från vardagshändelser och gör till exempel pjäser eller forumspel. Det 

gäller att hela tiden följa upp om någon gör något ojust, (lärare A).  

Enligt Thonberg är det ett huvudresultat att värdegrundsarbetet är en växling mellan 
intentionellt och reaktivt arbete kring överenskomna regler. Reglerna formuleras 
gemensamt och överträdelser mot dem kommenteras återkommande. Det betyder att 
kommenterade överträdelser återkommer som ständiga inlärningstillfällen.52  

Det verkar som att ingen lärare kan befinna sig på ett ställe i Carlgrens figur hela tiden, 
eftersom man måste anpassa sitt arbete till oförutsedda händelser. Däremot har troligen 
vissa av lärarna ”foten” mer frekvent i någon av rutorna, beroende på hur de utövar sitt 
ledarskap.             

                                                

 

52 Thonberg, R (2006).Värdepedagogik i skolans vardag. Linköpings universitet: Akad. Avh. 
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Diskussion 

På många skolor har man ingen gemensam pedagogik som sätter prägel på ledarskapet utan 
varje lärare gör sina egna lärdomar. Vissa lärare har väldigt genomtänkta och välplanerade 
strategier som de följer eller åtminstone försöker följa. Andra söker ständigt efter ”det rätta 
sättet” men fortsätter att prova sig fram, vilket i högsta grad också är ett sätt att utveckla sitt 
ledarskap. Lärarens personlighet och skolans kultur påverkar hur ledarskapet ser ut i ett 
klassrum. 

Även om lärarna följer sina intentioner och utvecklar rutiner är det uppenbart att mycket av 
deras tysta kunskap går att benämna. En hel del av det lärarna talar om har vi funnit 
adekvata namn på genom våra litteraturstudier.  

Som nämndes i början av metod-delen så hade vi endast möjlighet att göra observationer i 
samband med två av intervjutillfällena. Vi hade velat göra fler observationer och är 
medvetna om att detta förmodligen hade gett en sannare bild av det som lärarna i praktiken 
gör. Med detta menar vi inte att lärarna talar osanning utan att de kan ha en halvt 
idealiserad verklighetsbild, eftersom deras intentioner inte alltid kan realiseras i praktiken. 
Som lärare F uttrycker det: Det är så jag vill göra, men det kanske inte alltid blir så. Vid en av de två 
observationerna visade det sig att lärarens praktik inte stämde överens med det som sades 
vid intervjun. Man ska dock akta sig för att dra generella slutsatser efter endast ett 
observationstillfälle hos en lärare.  

Jag svarade att tyngdpunkten i mitt arbete ligger i att vara arbetsledare för relativt stora grupper. 

Jag är själv ansvarig för organisationen och planeringen av gruppernas kreativa utvecklingsarbete. 

Jag föreläser ibland över rätt breda fält, främst inom humaniora, men får också vara beredd att 

snabbt ge bakgrundsteckningar till aktuella samhällsproblem. Mitt arbete innehåller dessutom 

personalvård och därmed arbete med konfliktlösningar och omflyttningar inom organisationen, som 

är en av Sveriges största arbetsplatser.53 

Citatet ovan är hämtat från ett samtal författarinnan Gunilla Molloy hade med en 
medpassagerare under en flygresa. Hon försökte beskriva vari hennes arbete som lärare 
bestod och medpassageraren kunde inte gissa att det handlade om läraryrket. Väldigt 
många människor har väldigt mycket åsikter om hur skolan är eller hur den borde vara, hur 
lärare är eller borde vara, men få verkar förstå hur det dagliga arbetet ser ut och vad det 
innehåller. Det verkar som att det fortfarande finns en outtalad förväntan på att blivande 
lärare, mer eller mindre, bör vara födda med en viss talang för lärarrollen. ”Ett kall” talar 
man fortfarande om ibland. Andra ”chefer” eller arbetsledare får gå på kurser för att lära 
sig att utveckla sitt ledarskap men blivande lärare förväntas, mer eller mindre, klara av 
detta på egen hand. Många skulle säkert nu säga att den som inte klarar det från början ska 
inte vara lärare. Tänk om man skulle resonera så när det gäller alla yrken, att man inte 
skulle få en chans att försöka tills man lyckas. Visst finns det säkert många personer som 
lämpar sig ypperligt för att bli just lärare och som har de rätta egenskaperna från allra första 
stund, men andra som vill borde väl också få en chans att klara av jobbet om de nu innehar 
                                                

 

53 Molloy G. (1992) Godmorgon fröken : ett samtal om makt, kön och lärarprofessionalism. Stockholm: Almqvist & 
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alla andra kvalifikationer som yrket kräver. Vi tror att, så gott som, alla människor kan 
utvecklas och bli mer kompetenta i sin roll som ledare. 

Vid början av denna undersökning funderade vi mycket över hur lärare ser på sitt 
ledarskap. Vad vi har fått syn på är att ett gott ledarskap inte kan beskrivas på ett enda sätt 
och att man inte endast med hjälp av teoretisk kunskap, episteme, kan utveckla ett gott 
ledarskap. Men om man har teorierna och den erfarenhetsbaserade kunskapen, techne, så 
tror vi att man kan uppnå ett mer medvetet ledarskap som innefattar både klokhet och 
omdöme, det som Aristoteles benämner fronesis. Landin/Hellström skriver att om lärarens 
ledarroll skulle ges högre prioritet så kunde processen från ett oerfaret till ett fungerande 
förhållningssätt snabbas upp betydligt.54 

Vi hoppas att denna studie av lärares ledarskap, tillsammans med vår kommande praktik, i 
framtiden ska hjälpa oss att uppnå ett mer medvetet förhållningssätt i fråga om ledarskapet.       

                                                

 

54 Landin M. / Hellström C. (2001) Lärarledarskap. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB (s. 13-14)  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Vilken utbildning har du? 

 

Hur gammal är du? 

 

Vad har du arbetat med för åldrar/ämnen? 

 

Skolbyten?  

 

Har du någon annan arbetslivserfarenhet?  

Ledarskap 

 

Vad hade du för tankar kring din lärarroll och ledarskapet när du skulle börja jobba? 
- Hade du någon medveten strategi som du ville prova? (t ex strama tyglar, att lirka 
eller organisera arbetet) 

 

Blev det som du föreställt dig?  

 

Har din ledarroll förändrats över åren, och i s f hur? 
- Hur mycket tror du att det beror på din egen utveckling? 
- Vilka yttre faktorer har påverkat denna förändring? (t ex LpO´94, samhällsutv.) 

 

Vilka egenskaper anser du dig ha som ledare? 

 

Har du några förebilder i fråga om ledarskap? 

 

Vilka möjligheter resp. svårigheter anser du finns i ditt utövande av ledarskap i 
klassrummet? 

 

Ser ditt ledarskap olika ut beroende på vilken grupp du har? 

 

Har du någon viktig dygd (el. personegenskap, attityd) som du vill förmedla till 
dina elever? 

 

Kan man utveckla sitt ledarskap och i så fall hur? 

 

Diskuterar ni dessa frågor i arbetslaget eller med skolledningen? 

 

Har du fått ngt stöd eller utbildning i ledarskap på skolan? Har du haft någon 
mentor eller coach? 

 

Har du tidigare erfarenhet av arbete som ledare? (t ex från föreningslivet el andra 
jobb) 

 

Tror du att du skulle kunna använda dina erfarenheter från läraryrket, som ledare 
och organisatör, i det privata näringslivet? (motivera varför)  

Arbetsordning 

 

Hur organiserar du arbetsordningen i klassrummet? (hjälplista, handuppräckn., kö 
vid katedern etc.) 

 

Vad har du för tankar kring grupparbete respektive individuellt arbete samt 
individanpassning? 

 

Har du exempel på hur du arbetar för att skapa ett gott klassrumsklimat? 

 

Har du något knep för att förebygga att problem uppstår? 


