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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka hur nyexaminerade lärare ser på ledarskap i klassrummet, samt vilken 
forskning det finns om ledarskap i klassrummet. Studien inleds med en litteraturstudie där det presenteras några 
definitioner av begreppet ledarskap samt vad ledarskap i klassrummet består av. Litteraturstudien behandlar även 
olika ledarstilar, vad nyexaminerade lärare kan ha svårt med samt hur en duktig lärare skall vara. Därefter följer en 
redovisning av en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer med fem stycken lärare. 
 I den efterföljande diskussionen har frågeställningarna nedan utgjort grund för jämförelsen mellan de empiriska 
resultaten och teorin. 
 

 Vad tycker de nyexaminerade lärarna att deras ledaruppgifter är? 
 Vilken slags ledarstil finner man hos de nyexaminerade lärarna? 
 Hur ska en bra lärare vara? 
 Vilka svårigheter brottas nyexaminerade lärare med?  
 Anser de nyexaminerade lärarna att lärarutbildningen förberett dem för yrkeslivet, vad gäller ledarskap? 

 
I det avslutande kapitlet går det att läsa vilka slutsatser som kan dras av studien. Där framgår bland annat att det 
som var svårt för de nyexaminerade vad gäller ledarskapet var all planering och organisation av arbetet. Andra 
slutsatser är att man inte kan finna någon specifik renodlad ledarstil hos någon lärare och inte heller finna några 
speciella egenskaper som utmärker en god lärare. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det enda jag visste när jag skulle välja ämne för mitt examensarbete, var att jag skulle ha 
nytta av examensarbetet i praktiken och att jag skulle vara intresserad av det som jag skulle 
skriva om. Jag är i mitt slutskede av utbildningen och har givetvis många funderingar om hur 
mitt blivande yrke ser ut och funderade därför på att skriva någonting om hur det är att 
komma ut som nyexaminerad lärare. Under denna tid gick jag också en kvällskurs som 
handlade om ledarskap. Jag kom då i kontakt med boken ”Framgångsrikt ledarskap i klassen” 
av Alf B Svensson (1998). I denna bok kunde man läsa att storleken på klassen och hur 
mycket resurser en skola har, inte påverkar elevernas studieresultat så mycket. Det är först när 
man kommer ner till ett elevantal omkring 15 elever som man ser påtagliga positiva effekter. 
Den faktor som betyder mest för elevernas studieresultat är alltså inte klasstorleken eller hur 
mycket resurser skolan har, utan ledarskapet i klassen.  
    Jag började då fundera varför vi inte under lärarutbildningen fått någon tydlig utbildning 
om ledarskap, när det anses ha så stor betydelse. Frågor började väckas i mitt huvud och jag 
började fundera på hur de lärare som kommer ut ser på ledarskap. Jag beslöt då att slå två 
flugor i en smäll, dels att lära mig mer om ledarskap dels att se hur nyexaminerade lärare ser 
på ledarskap när de kommer ut.  
     
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka hur nyexaminerade lärare 
ser på ledarskapet i klassrummet, samt vilken forskning det finns om ledarskap i klassrummet.  
Syftet sammanfattas i följande frågeställningar: 
 

 Vad tycker de nyexaminerade lärarna att deras ledaruppgifter är? 
 Vilken slags ledarstil finner man hos de nyexaminerade lärarna? 
 Hur ska en bra lärare vara? 
 Vilka svårigheter brottas nyexaminerade lärare med?  
 Anser de nyexaminerade lärarna att lärarutbildningen förberett dem för yrkeslivet, 

vad gäller ledarskap? 
 
För att finna svar på ovanstående frågeställningar så ämnar jag göra dels en teoretisk del med 
litteraturstudier, dels en empirisk studie i form av intervjuer. 
    Jag vill poängtera att jag är medveten om att man med denna studie inte kan visa några 
allmängiltiga slutsatser om nyexaminerade lärares tankar om ledarskap, då jag endast 
intervjuat fem stycken nyexaminerade lärare. Dock tror jag att man kan se vissa tendenser, 
mönster, skillnader och likheter. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
 
2.1 Vad är ledarskap i klassrummet 
 
Varje individ har troligtvis en egen tolkning av begreppets innebörd, antagligen relaterat till 
den egna erfarenheten av olika ledare och deras ledarskap. Två nyckelord förekommer ofta 
när man försöker definiera vad ledarskap i klassrummet är, nämligen ”påverka” och ”mål”.  
Här nedan följer några definitioner av begreppet ledarskap. 
 
”Ledarskap är att tillrättalägga förhållanden så att gruppen kan nå vissa mål”  
(Kelly, 1974 i Malten, 2000. sid. 8). 
 
”Ledarskap är varje försök att påverka beteende hos en annan individ eller grupp”  
(Hersey, 1984 i Malten, 2000. sid. 8). 
 
”Ledarskap är att sätta igång och vidmakthålla en kontinuerlig grupprocess, att vara 
katalysator för individers och gruppers utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i 
ömsesidig samverkan” (Malten, 2000. sid. 110). 
 
Enligt Stensmo (1997) så innebär ledarskap i klassrummet att leda och organisera skolklasser 
samt vad läraren ska göra för att förebygga eller åtgärda elevbeteenden som stör eller avbryter 
den planerade undervisningen. Läraren måste hantera frågor om disciplin, ordning och 
elevomsorg, gruppera elever för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster; individualisera 
elevers arbete och lärande. Enligt Stensmo så innefattar detta ledarskap fem olika 
arbetsuppgifter: planering, kontroll, motivation, gruppering och individualisering (vilket jag 
återkommer till i 3.5).  
    När man försöker definiera ledarskap i klassrummet i internationell litteratur går det under 
benämningen “Classroom management” eller CM. CM handlar främst om vad läraren skall 
göra för att förebygga eller åtgärda elevbeteenden som stör eller på annat sätt avbryter den 
planerade undervisningen. Ledarskap i klassrummet består alltså främst i att förebygga 
uppkomsten av problem snarare än att agera när problemet väl uppstått. Det förebyggande 
arbetet koncentreras på utveckling av regler och rutiner samt undervisningsmetoder 
(Stensmo,1997). 
    Nilsson (1993) menar att ledarskap i klassrummet går ut på att få igång och bevara de 
processer som gör att gruppen fungerar bra, hindra en negativ utveckling samt uppmuntra 
positiva handlingar. Nilsson anser att kunna hantera en grupp inte är en egenskap man 
antingen har eller inte har, det är inte en personlighets fråga. Det handlar om färdigheter och 
förhållningssätt som man får av främst erfarenheter och reflektioner men också av teorier som 
rör gruppen.  
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2.2 Olika ledarstilar  
 
På samma sätt som elever är olika, är lärare olika. Läraren har olika erfarenheter, mål, 
personligheter, temperament och inställningar till arbetet. Dessa olikheter innebär att läraren 
måste söka sitt bästa sätt att leda och organisera verksamheten i klassrummet. En viss typ av 
undervisning och ledarskap passar en viss typ av lärarstil men inte en annan typ och vise 
versa. Som lärare måste man finna goda kombinationer av lärares undervisning och ledarstil 
och elevernas lärstil. Läraren måste söka efter ”sitt bästa sätt” att undervisa och leda och 
eleverna måste söka efter ”sitt bästa sätt” att arbeta och lära. Det finns inget sätt att undervisa 
och lära som passar alla (Stensmo, 1997). 
    Hur vi är som ledare beror inte bara på personliga egenskaper utan också vilken 
ledarskapfilosofi vi tror på och försöker tillämpa. Man har traditionellt talat om auktoritärt 
ledarskap, demokratiskt ledarskap och ett ledarskap som präglas av en låt gå mentalitet 
(Malten, 2000). 
 

 Auktoritärt ledarskap: Den auktoritära ledaren styr ensam sin grupp med järnhand, 
tar själv så gott som alla initiativ och rådgör sällan med gruppen och håller en klar 
distans till gruppen. Denna  ledarstil kräver ordning och reda vilket i bästa fall kan ge 
trygghet, men också rädsla och osjälvständighet.  

 Låt-gå ledarskap: Den ”låt gå”-mässiga ledaren uppträder passivt. Ledaren ger råd 
och upplysningar endast när han blir tillfrågad. Denna ledarstil är motsatt den 
auktoritära och skapar ofta osäkra och vilsna barn. Det är således frågan om en 
tillbakadragen ledare som håller sig utanför, lämnar gruppen att själva fatta alla beslut 
om hur arbetet ska utformas.  

 Demokratiskt ledarskap: Den demokratiska ledaren låter gruppmedlemmarna ta 
aktiv del i planering och genomförande. Ledaren finns till hands när någon behöver 
råd och hjälp. I övrigt förväntar han sig att gruppens medlemmar själva tar ansvar. 
Denna ledarstil är att föredra för att skapa ett harmoniskt klassrumsklimat. 

 
Stensmo (2000) behandlar i sin senaste bok ”Ledarstilar i klassrummet” sex olika ledarstilar i 
klassrummet. Dessa ledarstilar  baseras på olika principer och olika antaganden om 
människans natur och hur undervisningen och ledarskapet i klassrummet måste utformas.  
 
 
2.2.1 Canters: Själv-säker disciplin 
 
Makarna Lee och Marlene Canter utvecklade under 1970-talet ett program som de gav namnet 
själv-säker disciplin. Grundstenen i detta program är att läraren ska bli säker på vilken typ av 
ordning och vilka elevbeteenden som hon vill se i klassrummet och på ett tydligt sätt kunna 
argumentera och genomföra dessa. Detta för att slippa några förhastade och eventuella 
felaktiga beslut. Programmet innebär att läraren lär sig att hävda sina intressen och säga nej 
till sådant som hon inte vill eller ogillar. Läraren får även klargöra för sig själv vilka 
personliga och sociala mål hon har och på så sätt ta kontroll över sin egna tillvaro. 
    Detta självsäkra beteende som läraren ska öva upp är ett sätt att få en jämlik relation till 
andra. Man sätter gränser som man själv mår bra av och som inte kränker andra så att de mår 
dåligt. Som lärare slipper man då känna sig nedslagen för att man inte kunnat uttrycka det 
man egentligen vill säga och på så sätt bli respekterad. Självsäkerhetsträningen går ut på att 
läraren tillägnar sig kommunikativa färdigheter såsom hållning, kroppskontakt, röstläge, 
ansiktsuttryck, ögonkontakt så att hon kan ha kontroll över verksamheten.  
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Makarna Canter har genom sitt program försökt ge begreppet disciplin en positiv innebörd. 
Med detta menas att läraren har rätt att ställa krav på ordning och disciplin i klassrummet så 
att hon/han kan ägna sig åt den centrala uppgiften i arbetet, nämligen undervisningen. 
Disciplin och ordning gör också att eleverna känner sig trygga och kan ägna sig åt skolarbete. 
Carters tillägger att många elever inte vet hur de ska bete sig i olika klassrumssituationer så 
därför är det nödvändigt att läraren diskuterar regler och förväntningar med eleverna, 
undervisa om detta, förklarar dess rationalitet och undersöka elevernas förståelse av dessa 
(Stensmo, 2000). 
 
 
2.2.2 Burnard: Beteendemodifikationen 
 
Den person som får personifiera beteendemodifikationen i klassrummet enligt Stensmo 
(2000) är den brittiska läraren och lärarutbildaren Sonie Burnard som nyligen skrivit ett arbete 
om detta.  Beteendemodifikationen härstammar från den amerikanska psykologen Skinners 
(1904-1990) operaranta inlärningsteori. Skinner baserar sin teori på att allt mänskligt beteende 
är responser på händelser i den omgivande fysikaliska och sociala miljön. Med den 
fysikaliska miljön menas omgivande natur och saker och den sociala miljön innefattar andra 
människors beteende.  
    Enligt Stensmo lägger beteendemodifikationen tonvikten på kontroll och beteende samt 
inverkan respektive påverkan av dessa. Straff, restriktioner och positiv förstärkning är centrala 
begrepp.  Beteendemodifikationens klassrumstillämpning syftar till att genom olika slags  
förstärkningar och bestraffningar påverka eleven till att arbeta koncentrerat och visa så få 
olämpliga beteenden som möjligt. Framgångsrika beteenden som leder mot ett uppsatt mål 
införlivas i människors beteenderepertoar medan beteenden som inte leder mot ett önskvärt 
mål försvinner. Med måluppnåelse menas att beteendet resulterar i belöning (positiv 
förstärkning) eller till undvikande av obehag (negativ förstärkning). 
    Målet för beteendemodifikationen är att minska förekomsten av olämpliga beteenden  och 
samtidigt öka förekomsten av lämpliga klassrumsbeteenden. Detta sker vanligtvis att man 
förstärker lämpliga och önskvärda beteenden och ignorerar olämpliga eller icke önskvärda 
beteenden. De förstärkta beteenden förväntas då öka medan olämpliga släcks ut och 
försvinner.  
 
 
2.2.3 Dreikurs: Äkta och falska mål 
 
Med Alfred Adlers individpsykologi som grund utformade Rudolf Dreikurs (1897- 1972) 
principer för lärares mentalhygieniska arbete och ledarskap i klassrummet (Stensmo, 2000). 
Det är tre förhållanden som Dreikurs understryker mycket starkt (Charles, 1984): 
 

 Det första är att eleverna är sociala varelser vars strävan är att känna tillhörighet med 
andra och ha en given plats i en social gemenskap. Detta mål kallar Dreikurs för det 
äkta målet. Så varje handlig en elev utför görs för att vinna erkännande och att för att 
blir accepterad.   
 Det andra är att elever kan välja mellan ett gott och ett dåligt uppförande. Elever har 

därmed ett personligt ansvar för sina handlingar och deras konsekvenser.  
 Det tredje förhållandet är en sammanfattning av de båda förutnämnda: eleverna väljer 

ett dåligt uppförande därför att de felaktig inbillar sig att det kommer ge dem det 
erkännande som de söker. Dreikurs kallar dessa felaktiga föreställningarna för falska 
mål.  
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Det äkta målet för människan är alltså att känna tillhörighet och gemenskap med andra. Elever 
som beter sig störande eller destruktivt söker också nå dessa mål men använder fel 
strategier/beteenden. Dreikurs tar upp fyra sätt på vilket elever kan bete sig störande i tron om 
det kan ge den erkännande och plats i gemenskapen. Dessa är att tilldra sig uppmärksamheten, 
att eftersträva makt ,att söka hämnd och att isolera sig eller framställa sig som oförmögen 
(Stensmo, 2000). 
    Lärarens mentalhygieniska arbete i klassrummet är att hjälpa eleverna att upptäcka de äkta 
respektive falska mål som präglar deras klassrumsbeteenden. Dreikurs förordar att läraren 
använder sig av disciplin, uppmuntran och stimulering. Men detta räcker inte, för läraren 
kommer ändå att stöta på beteendeproblem. Dreikurs menar att man som lärare bör sätta upp 
logiska och naturliga konsekvenser som en hjälp att undvika dåligt uppförande och motivera 
till ett lämpligt uppträdande. Man ger eleverna frihet att välja sitt egna beteende. De kan göra 
det därför att de förstår exakt vilka konsekvenser som följer på det beteende de valt. Ett gott 
uppförande ger dem belöning, medan ett dåligt uppförande medför ovälkomna konsekvenser 
(Charles, 1984). 
 
 
2.2.4 Gordons aktiv lärarskap 
 
Ledarstilen aktiv lärarskap är framarbetad av Thomas Gordon  (Gordon, 1979) som är en 
företrädare av den humanistiska psykologin. Denna psykologigren präglas av en optimism 
och en ljus syn på människan. Den anser att människan har en egen fri vilja och väljer sina 
handlingar och därför måste ta konsekvenserna av detta. Gordon anser att förhållandet mellan 
lärare och elev är gott då det präglas av :  
 
”Öppenhet och klarhet så att båda parter vågar vara ärliga och tala rakt med varandra. 
Omsorg så att båda känner att den andra räknar med honom och bryr sig om honom  
Oberoende  i motsats till beroende 
Frihet så att båda får växa och utveckla sin egen individuella och kreativa personlighet 
Lösning på gemensamma  konflikter på ett sådant sätt att det inte sker på den enas eller den 
andres bekostnad”  ( a.a. s.27). 
 
Aktiv lärarskap handlar mycket om kontroll. Gordon anser att läraren inte kan ha kontroll 
över en elevs beteende då människan har en egen fri vilja och väljer sina egna handlingar. 
Men däremot kan läraren lära eleven att de själva kontrollerar sitt klassrumsbeteende och 
därför får ta konsekvenserna för de olika beteendeval som de gör.  
    Gordons aktiva lärarskap handlar även i hög grad om kommunikationen mellan lärare och 
elev, dvs. hur en lärare och elev bör samtala med varandra för att få en väl fungerande 
klassrumsmiljö.  För att kunna skapa denna klassrumsmiljö så har Gordon tre olika 
huvudinslag:  
 

 Aktivt lyssnande 
En förutsättning för att en dialog ska fungera bra mellan en läraren och en elev är att 
läraren lyssnar aktivt. Aktivt lyssnande innebär att läraren försöker tolka mellan 
raderna i det som eleven säger. Läraren ger även kontinuerlig återkoppling till elevens 
yttrande som då visar eleven att denna är sedd och hörd. Men dessa återkopplingar får 
dock aldrig förmedla negativa värderingar eller oenigheter. 
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 Jag budskap 
Så snart det uppstår en situation som uppfattas som ett problem så måste man definiera 
vad som är problemet och vem som äger problemet, läraren eller eleven. Gordon anser 
här att den som besväras av det störande beteendet är problemägaren. Den som 
besväras av problemet är ägaren till problemet i den bemärkelse att det är hon som 
måste göra någonting åt det. Genom att använda sig av ett jag-budskap erkänner 
läraren  att hon äger problemet och elevens beteende utgör problemet för läraren själv. 
Jag-budskap flyttar fokus från elevens beteende till lärarens upplevelser och känslor 
inför elevbeteendet. Detta i motsats till du-budskap som innebär att problemet läggs 
över på eleven och elevens beteende. 

 Kommunikation 
Kommunikationsproblem uppstår då den vuxna möter barnets budskap med spärrsvar. 
Spärrsvar är sådana svar som blockerar kommunikationen och är därför destruktiva 
och utgör ett hot mot elevens självkänsla. Dessa spärrsvar får till följd att 
möjligheterna till dialog släcks. 

 
 
2.2.5 Glasser: Realitet, kontroll och kvalitet (Stensmo, 2000) 
 
William Glasser är en amerikansk psykiatriker som blivit känd genom arbeten om 
realitetsterapi, kontrollterapi och skolor och lärare med kvalitet. 
 
Realitetsterapin 
Realitetsterapin är baserad på en humanistisk psykologi vilket innebär att människan anses 
välja sin beteenden själv och är därmed ansvariga för beteendets konsekvenser. Människan 
måste alltså lära sig att acceptera sina livsvillkor och ta ansvar för vad hon gör med dem.                                 
Denna terapi anser även att människan väljer beteende för att uppnå bestämda mål. 
Realitetsterapins mål är helt enkelt att hjälpa människor att bete sig ansvarigt, det vill säga att 
välja bort oansvariga (avvikande) beteenden. Tillämpning av realitetsterapin i klassrummet    
innebär ett varmt, emotionellt engagemang mellan lärare och elev. Läraren måste kunna sätta 
gränser och alltid hålla det hon lovat. Läraren får heller aldrig döma någon på grund av dess 
förflutna utan koncentrera sig på här och nu. 
 
Kontrollterapi 
Glassers kontrollterapi utgår från att människan har kontroll över sina egna beteenden och 
kontrollerar denna genom sitt sätt att handskas med de fem medfödda behov. Dessa behov är: 
  

- att överleva och fortplanta sig 
- att bli älskad, älska och tillhöra 
- att vinna makt 
- att vara fri 
- att ha roligt 

 
Dessa fem behov är inbyggda i människans genetiska struktur och präglar hennes sätt att leva. 
För en elev som blir arg, kan detta beteende på kort sikt vara ett sätt för honom att försöka få 
kontroll över sin livssituation, men  på lång sikt är det ett ineffektivt sätt att hantera liver. Det 
utagerande beteendet är helt enkelt ett desperat försök att tillfredställa någon eller några av 
sina fem medfödda behov. 
 
 
 
 



 

 
 

8 
 

Skolor och lärare med kvalitet 
Uppgiften för en skola och undervisning med kvalitet är, enligt Glasser att utforma 
verksamheten så att alla elever upplever den som meningsfull, stimulerande, rolig och 
betydelsefull i såväl deras nuvarande som framtida liv. Det ska vara en skola där man lär för 
livet, inte för skolan. Glasser menar att de flesta elever är beredda att arbeta hårt för att lära 
sig läsa, räkna och skriva om dem bara vet vad de ska använda dessa färdigheter till i 
kommande vardagsliv och arbete. Att använda sig av kvalitetsarbete inom skolan gör att 
lärandet blir meningsfullt, stimulerande och ökar livskvalitet hos eleverna. Kvalitetsarbeten 
tillfredsställer elevernas grundläggande behov (se kontrollterapi).  
 
 
2.2.6 Kounin: disciplin och gruppledarskap (Stensmo,1997) 
 
Jacob Kounin tillför inget nytt utan systematiserar istället det som redan finns genom att  
empiriskt studera vad som faktiskt förekommer i skolorna. 
    Kounin tar upp sex olika tankar om hur en lärare kan utföra ledarskap i klassrummet.  
 
Krusningseffekt: Då en lärare korrigerar en elevs dåliga uppförande påverkar det även de 
övriga elevernas beteende i klassrummet. Effekten sprider sig som krusningar på vattnet från 
den elev som fick tillsägelsen ,därav namnet.  
Medvaro: Innebär att läraren i varje ögonblick är uppmärksam på vad alla i klassrummet  är 
sysselsatta med. Läraren kommunicerar också till eleverna att han/hon medveten om de olika 
typer av aktivitet som samtidigt pågår i klassrummet. Metaforen kan sägas vara att ha ”ögon i 
nacken”. Genom medvaron arbetar läraren förebyggande och kan tidigt upptäcka och avstyra  
negativa beteenden. Medvaron innebär att läraren undviker tidsfel (väntar för länge med att 
ingripa) och målfel (fel elev får skulden).  
Överlappning: Innebär att läraren har simultankapacitet och förmåga att samtidigt hantera 
flera olika typer av arbetsuppgifter. Metaforen är att ”hålla flera bollar i luften”. Läraren 
avbryter inte en pågående process för att exempelvis tillrättavisa en elev som bryter mot 
reglerna utan använder sig av små medel – en blick, en gest, ett närmande för att på så sätt 
avstyra det icke önskvärda beteendet.  
Mjuka övergångar: Innebär lärarens förmåga att smidigt övergå från ett ämne till ett annat.  
Ämnesövergångarna ska ha ett kontinuerligt flöde utan tidsspill och varje del är slutförd innan 
en annat tar vid. Eleverna har klart för sig vid varje del vad de skall göra under nästa del. Det 
är viktigt att läraren är välstrukturerad och inte hoppar fram och tillbaka mellan olika ämnen 
tex. i efterhand komma på något som borde ha sagts eller gjorts. 
Tempo: Innebär ett högt och jämt aktivitetsflöde där man inte tappar tempo i den pågående 
klassrumsprocess, Förutsätter väl fungerande procedurer och rutiner och klara mål. 
Gruppfokus: Läraren aktiverar hela klassen snarare än enskilda elever. Eleverna hålls alerta. 
Dessutom hålls de ansvariga för sitt beteende i klassrummet. 
 
Kounins slutsats är att en god planering och genomtänkta beslut under genomförandet, 
förebygger störningar i klassrumsprocessen. 
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2.3 Vad består ledarskap i klassrummet av 
 
Enligt Jere B och Thomas Good (1987, i Stensmo, 1997) så består ledarskap i klassrummet av 
två aspekter. Dels att förebygga och dels att reagera. De menar att effektivt ledarskap mer 
består i att förebygga uppkomsten av problem än att agera när problemet väl uppstår. Det  
förebyggande arbetet skulle i så fall fokuseras på utveckling av regler och rutiner samt 
undervisningsmetoder som befrämjar elevernas självkontroll och inte beror av lärarens yttre 
kontroll. Veton och Loude Jones (1995, i Stensmo, 1997) menar att lärarens ledarskap består 
av instruktioner som har att göra med presentation, lärande av ämnesstoff och management 
som har att göra med arbetsformer och socialt beteende i klassrummet. På sin spets ställer 
James Cangelosi (1988, i Stensmo, 1997) det när han menar att ledarskap främst handlar om 
att utveckla elevsamarbetet i klassrummet. Hans arbete handlar om en mängd strategier för 
hur läraren skall kära sig att samarbeta i klassrumsituationer.  
    I en undersökning gjord av Lumsden (1991, i Malten 1995) bad man lärare att rangordna 
deras viktigaste arbetsuppgifter. Följande svar avgavs och återges efter angelägenhetsgrad: 
 

1. ” Skapa ett positivt arbetsklimat- både i relation till elever och till vuxna (lärare och 
föräldrar) 

2. Hjälpa eleverna socialt och intellektuellt ansvarstagande 
3. Ge eleverna redskap för att orientera sig i sin omvärld”  ( a.a. s.20). 

 
Många forskare har försökt dela in ledarskap i klassrummet till att bestå av olika 
arbetsuppgifter. Cliff Turney (1992, i Stensmo 1997) delar in lärares uppgifter i planering, 
kommunikation, motivation, organisering och kontroll. Christer Stensmo (1997) menar att 
ledarskap i klassrummet består av fem olika arbetsuppgifter. Dessa fem arbetsuppgifter 
behöver ej vara åtskilda utan har ett starkt samband och kan gå in i varandra. Det är dessa fem 
arbetsuppgifter som jag fortsättningsvis kommer att behandla.  Jag kommer även efter varje 
arbetsuppgift gå in och se på hur de sex olika ledarstilarna (Canter, Burnard, Kounin, 
Dreikurs, Glaser och Gordon) ser på dessa arbetsuppgifterna.   
 
2.3.1 Kontroll 
 
Cliff Turney (1992, i Stensmo, 1997) beskriver kontroll som någonting grundläggande vars 
syfte är att underlätta och säkra att läraren når sina undervisningsmål. Genom kontroll 
etableras och bibehålls betingelser inom vilka effektiv undervisning kan äga rum och där 
eleverna kan känna sig avspända och säkra. Genom att ha kontroll i klassrummet så försäkrar 
sig läraren att elevernas klassrumsbeteenden överensstämmer med de mål, förväntningar eller 
planer som skolan, föräldrarna och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet. 
Kontroll kommer i uttryck i de regler och rutiner som läraren har för verksamheten i klassen 
och de sanktioner han/hon vidtar när dessa inte fungerar. En lärare kan välja att ha olika 
sorters kontroll över klassen. Vanligtvis brukar man skilja mellan tre olika sorters kontroll 
som en lärare kan ha över klassen (Stensmo, 1997): 
 

1. Stark kontroll där läraren fattar alla viktiga beslut om verksamheten i klassen.  
2. Svagt kontroll där hon överlåter det mesta av beslutsfattandet till eleverna. 
3. Delad kontroll där läraren och eleverna aktivt och ömsesidigt förhandlar sig fram till 

vilka former och gränser verksamheten i klassrummet skall ha. Denna form av 
kontroll är att föredra. 



 

 
 

10 
 

 
Genom kontroll kan läraren öka elevinflytandet i klassen, minska störande beteenden och 
effektivt utnyttja undervisningstiden och är det viktigaste sättet att upprätthålla ordningen i 
klassrummet. Varje klassrum har uttalade regler underförstådda regler för (Stensmo, 1997): 
 

1. Hur den gemensamma tiden på schemat skall användas. 
2. Hur man skall förhålla sig till uppgiften - det som står på schemat eller återfinns i 

läromedel och läro- och kursplaner. 
3. Hur man förhåller sig till varandra -  relationer lärare/elev, elever/elever. 

 
Kontroll ingriper även regler, disciplin, fostran och konflikthantering enligt Stensmo (1997). 
Läraren har en ledaruppgift att tillsammans med eleverna se till att det finns regler och rutiner 
som gör att klassrumsarbetet flyter. Regler bör enligt Stensmo utformas som påbud (vad 
eleverna förväntas göra) och inte som förbud (vad eleverna inte ska göra). Rutiner är 
förväntningar på elevens beteende i bestämda situationer.  För att regler och rutiner skall 
upprätthållas krävs någon form av konsekvenser som inträffar då regler och rutiner inte följs.   
    Disciplin är ett laddat begrepp som både har negativ och positiv betydelse. Disciplin i 
positiv mening innebär ordning, reda och gott uppförande och som är en nödvändighet för att  
skolan och klassrummets vardag skall fungera. I negativ mening innebär disciplin 
maktutövning och underkastelse och är någonting som inte skall finnas i klassrummet 
(Stensmo, 1997). Disciplin ska alltså rätt använd skapa ordning och reda. Många studier visar 
att eleverna och deras föräldrar behöver och önskar den disciplin som krävs för att 
undervisningen ska fungera. Studierna visar också att eleverna och deras föräldrar uppskattar 
lärarnas ansträngningar att ange tonen för klassdisciplin och upprätthålla denna (Charles, 
1984 ). 
    Att upprätthålla disciplinen är en lärares ledaruppgift. Detta har Denscombe (1984) tagit 
fasta på och skapat olika strategier för hur en lärare  skall upprätthålla disciplinen i 
klassrummet: 
 

 Dominering: Läraren är en auktoritet och ska genom att använda sig av en tydlig 
struktur, regler och ritualer få eleverna att underordna sig honom/henne. Man 
använder sig även av olika former av bestraffningar och belöningar. 

 Ko-optering: Eleverna och deras intressen involveras i skolarbetet genom 
demokratisering, resonemang, argumentation och vänlighet. 

 ClassWork management: Man organiserar arbetet så att eleverna alltid är sysselsatta. 
 
Denscombe poängterar att alla lärare använder sig av alla tre strategierna men vid olika 
tillfällen och i olika utsträckningar.  
    De olika ledarstilarna skiljer sig åt vad det gäller synen på kontroll i klassrummet. Stensmo 
(2000) har grupperat ledarstilarna längst ett kontinuum där de stilar som baseras på att läraren 
har kontroll i den ena änden till att eleverna har självkontroll i den andra( a.a. s.9). 
 
”Lärarkontroll                                                                                  Elevers självkontroll 
B C K D G G 
u a o r l o 
r n u e a r 
n t n i s d 
a e i k s o 
r r n u e n" 
d s  r r  
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Inom Burnards beteendemodifikation är kontroll ett centralt tema. Med hjälp av förstärkning, 
bestraffning och ignorering ska läraren försöka påverka elevers beteende så att de ägnar sin 
tid i klassrummet till att arbeta med uppgifter. Enligt Stensmo (2000) är beteende- 
modifikationen den av de här presenterade lärarstilarna vilket sätter läraren i position att 
relativt enväldigt utföra kontroll i klassrummet. 
    Tyngdpunkten i Canters program ligger i lärarkontroll av elevers klassrumsbeteende. 
Canters program har just som syfte att hjälpa lärare att erövra kontroll över och hävda sina 
egna intressen. Canters menar att läraren har en legitim rättighet att hävda krav på ordning 
och disciplin i klassen. Detta medför enligt dem att eleverna får en trygg och förutsägbar 
klassrumsmiljö. Kounins arbete fokuserar även han på kontroll genom att man med yttre 
medel kontrollerar en annans beteende. Dreikurs ser kontroll som ett fenomen vilket skall 
mogna och växa hos eleverna. I de lägre åldrarna är det läraren som har ansvaret för 
kontrollen av eleverna men successivt så lämnas ansvaret så att det till slut är eleverna som 
kontrollerar sig själva. Gordons ideal är självkontroll och självansvar vilket han anser 
kännetecknar en väl fungerande och självförverkligande människa. (Stensmo, 2000). 
 
 
2.3.2 Motivation 
 
Motivation är det som orsakar aktivitet hos individen, den som håller denna aktivitet vid liv 
och den som ger aktiviteten mål och mening. Motivation kan vara en förklaring till varför en 
del elever tycker om skolans aktiviteter och gör sitt bästa för att prestera väl medan andra 
omotiverade elever misslyckas (Imsen, 1992). 
    En av de mest grundläggande motivationsprinciperna som finns är att människan söker 
glädje och undviker smärta. Dvs. de söker efter mål som är förknippat med välbefinnande och 
undviker mål som är förknippade med obehag (Stensmo, 1997). När det gäller motivation så 
skiljer man mellan yttre och inre motivation. Den yttre motivationen talar man om när målet 
finns utanför människan, när eleven håller en aktivitet eller inlärning vid liv för att den hoppas 
på en belöning. Exempelvis en elev pluggar matematikformler enbart för att få bättre betyg.  
Inre motivation talar man om när målet finns inom människan, man upplever det som 
meningsfullt. Exempelvis en elev pluggar matematikformler för att den tycker att den är 
intresserad av det, den tycker att det är kul (Imsen, 1992). 
    I klassrummet är läraren motivatör för sina elever. Vilket innebär att lärare skall optimera 
elevernas möjligheter till lärande. För att lyckas som motivatör måste läraren tänka på 
följande arbetsuppgifter (Stensmo,1997): 
 

 Stimulera elevernas engagemang och ansträngning:  Genom att ta tillvara elevernas 
intressen. 

 Stärka undervisningsbetingelser: Genom att individualisera, skapa en trygg och säker 
klassrumsmiljö. 

 Stödja individer och grupper: Genom att ge eleverna uppmärksamhet, yttre belöningar. 
 Fostran av klassrumsklimat och moral: Upprätthålla positiva attityder, ge eleverna 

utmaningar och synas bland eleverna. 
 

Som lärare måste man komma ihåg att många elever inte är tillräckligt motiverade för att 
studera på egen hand utan behöver sporras, vägledas, entusiasmeras och behöver feedback. 
Först då ökar sannolikheten för att de ska lyckas i skolan (Charles, 1984). 
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De sex ledarstilarnas syn på motivation hänger ihop med deras syn på kontroll. De som tycker 
att läraren bör kontrollera eleverna uppfattar motivation som något yttre. Här kan man se 
Burnard och Canters. Canters menar att läraren ska använda sig av belöningar och positiv 
förstärkning för att förmå eleverna at uppföra sig väl och prestera bra.  
De övriga fyra ser motivation som något inre. Detta är tydligast hos Gordon och Glasser som 
menar att människan har ett inneboende behov av självförverkligande. Detta behov driver 
människan framåt. För Kounin och Dreikurs gäller det att motivation är något som uppstår i 
samspelet mellan människans behov och omgivningens bemötande. Kounin menar att lärarens 
entusiasm och variation av undervisningen skapar motivation (Stensmo, 2000). 
 
 
2.3.3 Individualisering 
 
Individualisering innebär att undervisningen skall anpassas till varje enskild elev. Detta kan 
skapa svårigheter i en stor klass eftersom eleverna varierar i (Stensmo, 1997): 
 

 Intresse: En elevs beredskap att engageras av, attraheras av, dras till och sysselsätta sig 
med. 

 Lärstil: Alla lär sig olika. En del lär sig bäst lyssna andra genom att läsa och se och         
andra genom att känna och göra. 

 Intelligens: Elever skiljer sig åt bland annat beträffande förmåga att tillägna sig 
kunskap; att behålla kunskap; att tillämpa kunskap. 

 Lässvårigheter: Man räknar med att det i en grundskoleklass finns ca 10% som av 
olika skäl har behov av särskilt stöd i sin undervisning. 

 
En skicklig lärare ska tillsammans med eleven försöka finna den bästa vägen för just honom 
eller henne att nå målen. Att kräva att alla elever skall nå läroplanens mål på exakt samma sätt 
utan att man tar hänsyn till deras unika förutsättningar och speciella begåvning är som att i 
fablernas värld anordna en tävling mellan fisken, fågeln och haren för att se vem som 
snabbast kan förflytta sig en viss sträcka. Fisken får inte simma och fågeln får inte flyga. 
Haren som givetvis vinner tycker det är en mycket  rolig tävling, ställer gärna upp i liknande 
tävlingar men fisken och fågeln är av en annan mening (Svensson, 1998). Som lärare måste 
man vara flexibel och anpassa sitt arbetssätt och det ansvar man ger till eleverna efter deras 
förutsättningar och mognad. Stensmo (1997) är inne på samma tema och skriver att 
individualisering av undervisningar kan innebära att läraren varierar: 
 

 Undervisningens innehåll. 
 Undervisningens former. 
 Den tid eleverna behöver för att lära sig. 
 Med avseende på elever med särskilt stöd vid svårigheter och 

handikapp. 
 
Individualisering är ett centralt tema i gällande läroplanen. Lpo- 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998) skriver att läraren skall planera och genomföra sin 
undervisning så att den är: 
 
” anpassad till varje enskild elevs behov, förutsättningar och tänkande och organisera arbetet 
så att varje elev  utvecklas efter sina egna förutsättningar” samt  ”utgå från varje enskild 
elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” ( a.a. s.12). 
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Samtliga sex ledarstilar, förutom Kounin som ej berör ämnet, understryker att alla elever är 
olika och att undervisningen och ledarskapet i klassrummet måste anpassas till dessa 
svårigheter. Canters och Burnards beteendefärdighetsprogram måste anpassas till den enskilda 
eleven och dess behov och förutsättningar eftersom elever svarar olika på olika typer av 
förstärkningar oh bestraffningar. Gordon menar att varje elev är unik och lärarens krav, 
kommunikation, undervisning måste anpassas till varje elevs förutsättningar. Glasser är den 
som poängterar individualismen starkast. Han menar att verksamheten i skolan måste 
utformas så att varje elev har möjlighet att arbeta enskilt med personligt anpassade uppgifter. 
Lärarens uppgift i skolan är enligt Glasser inte att undervisa inför skolklassen. Utan hon/han 
ska vara handledare till varje enskild elev (Stensmo, 2000). 
 
 
2.3.4 Gruppering 
 
En ledaruppgift för en lärare är att gruppera eleverna. Det är läraren som bestämmer hur 
grupperna ska sammanställas. Människan är en gruppvarelse. Vi ingår alla i ett socialt 
sammanhang och är beroende av andra människor för att tillgodose behov, intressen och 
målsättningar. Nilsson (1993) skriver att gruppen är den mest grundläggande formen av 
personligt och socialt stöd vi har. Genom gruppen får man en förankrad och realistisk 
självbild, man känner samhörighet och lojalitet mot andra. Här sker olika slags påverkan där 
samhälliga värden, språk, attityder, roller och normer överförs. Samtidigt som vi påverkar 
andra så påverkas även vi. Detta ömsesidiga stöd förstärker upplevelsen av gemenskap och 
skapar i bästa fall en ”vi anda”. 
    I en skola finns en mängd grupperingar såsom könsgrupper, årskurser eller  åldersblandad 
grupp, skolklasser, arbetsgrupper, nivågrupperingar osv. Hur dessa grupper sammansätts, 
integrerar och utvecklas är viktigt för verksamheten i klassrummet. I skolsammanhang möter 
man både stora och små grupper. Den stora gruppen har mer än 20 medlemmat och alla 
individer som ingår i gruppen har inte en direkt relation till varandra. När gruppen växer 
upplever deltagaren att gruppen blir en mindre del av dem själva. Den enskilde känner sig inte 
lika delaktig och därmed minskar ansvarskänslan. Risk för anonymitet ökar också med 
gruppens storlek (Svedberg, 1992). 
    Krav på formella regler och roller ökar också i den stora gruppen vilket medföra att 
gruppens organisation (gruppstruktur, ledarskap och arbetsfördelning) även blir mer formell 
och mer uttalad (Nilsson, 1993). I stora grupper förstärks även olika beteenden och de blir 
mer synliga, den som pratar, pratar ännu mer och den tysta blir ännu tystare.I små grupper har 
varje individ ett ansikte och samtliga medlemmat kan ha en direkt relation till varandra. Alla 
får plats att kan uttrycka sina åsikter och det finns goda möjligheter till feedback.  Att känna 
sig sedd och att blir bekräftad tillfredställer individen som på så sätt känner sig trygg. Nilsson 
anser att de små grupperna är viktiga för det sociala samspelet i klassrummet. Det är här som 
den största delen av den sociala kontrollen utövas: Man måste lägga band på sina egna behov 
och istället anpassa sig efter andra. Man lär sig värderingar, sociala färdigheter och 
förhållningssätt i samband med den lilla gruppen. 
    Burnard och Canters lägger stor vikt vid klasskamraternas påverkan vid förändring av ett 
olämpligt beteende. Canters vill att man använder sig av så kallas kollektiv belöning  till 
gruppen. Burnard menar att ett framgångsrikt program inom beteendemodifikationen är helt 
beroende av att hela gruppen vill samarbeta med läraren. Om inte detta samarbete fungerar så 
kan det förstöra en lärares ansträngningar att förändra ett olämpligt beteende. Kounin har 
främst studerat hur läraren hanterat klassen som en grupp. Han menar att klassen kan delas in 
i undergrupper som har olika grader av aktivitet i förhållande till ett gemensamt tempo.  
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Dreikurs tar upp hur läraren kan gruppera elever i skolan och hur elever genom att samarbeta 
kan lära sig av varandra. Glasser är den som mest framhåller användningar av grupparbete i 
skolan. Han menar att arbete i små grupper utvecklar samarbetsfärdigheter och ökar elevernas 
aktivitet i klassrummet. Grupparbete tillfredställer elevernas behov av tillhörighet, gemenskap 
och nöje.Gordon anser att lärarna måste finna en balans mellan att arbeta i stor grupp, med 
hela klassen och i en liten grupp (Stensmo, 2000). 
                                                                                                                                                                               
 
2.3.5 Planering 
 
Planering är en av de viktigaste ledaruppgifterna som en lärare har. Planeringen är den 
arbetsuppgift som håller samman de övriga ledaruppgifterna: kontroll, motivation, 
gruppering, individualisering. Den genomsyrar allt som händer i klassrummet eftersom 
läraren måste planera för den enskilda eleven, gruppen, verksamhet och för att nå de 
fastställda målen. Själva planeringen innebär att man utifrån erfarenheter  från det förflutna 
fattar beslut i nuet som kommer att ha framtida konsekvenser (Stenmso, 2000). 
    En allmän innebörd av begreppet planering är att göra upp en genomtänkt plan för att 
uppnå vissa mål. Man försöker se in i framtiden för att bilda sig en föreställning om vad som 
kan ske genom olika handlingsalternativ. Inom pedagogiken ingår lärares planering av 
undervisning som en integrerad del i undervisningsprocessen. Varje lärare måste ta en rad 
beslut som föregår och bestämmer hur undervisningen ska utformas (Stukat 1998). 
    Planeringen kan delas in i olika faser (Stensmo, 1997). Dessa benämns som en: 
 

 Preaktiv fas: Den planeringen läraren görs i förebyggande syfte. 
 Interaktiv fas: Denna  planeringen sker under tiden som läraren agerar. Han/hon 

anpassar helt enkelt sin undervisning utifrån de signaler hon fångar upp från klassen 
 Proaktiv fas. Till sist finner man  den proeaktiva planeringen,  en avstämning eller 

utvärdering av händelser som inträffat under lektion som sker efter det att aktiviteten 
avslutats.  

 
Enligt Stensmo så måste en lärare anpassa sin planering efter olika ramfaktorer. Dessa 
faktorer utgörs av inre och yttre ramar. De inre ramfaktorerna innefattar exempelvis budget, 
personer, tid och  material. De yttre ramfaktorerna omfattar bland annat klasstorleken, lokala 
timplaner och hur resurser för elever med särskilda behov ska fördelas.  Kveli (1994) anser att 
en lärares uppgift i klassrummet mest består av att fatta olika beslut. Även om läraren inte kan 
förutsäga alla händelser i klassrummet så kan det hjälpa läraren i detta beslutsfattande om 
han/hon har planerat ett tänkt klassrumsförlopp innan läraren har förberett sig för att möta 
eleverna . Att ha en plan för klassrumssituationer gör att man har en beredskap för att tackla 
det oförutsedda.  
    Även om planeringen anses vara en viktig ledaruppgift så innehåller inte den nuvarande 
läroplanen, Lpo-94, (Utbildningsdepartementet, 1998) många råd eller anvisningar till den 
planerande läraren när det gäller exempelvis riktlinjer, innehåll och förslag till studieplaner. 
Den innehåller inga eller mycket få riktlinjer och anvisningar om planering. Man kan finna 
ordet planering två gånger i läroplanen:  
 
”genom att få välja kurser  och ämnen och genom att delta i planeringen och utvärderingen 
av den dagliga undervisningen, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och 
ansvar” (a.a. s.7).  
 
 
 
 



 

 
 

15 
 

Den andra gången är under rubriken elevernas ansvar och inflytande för det föreskrivs att 
läraren ska: 
 
” tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen” (a.a. s.14). 
 
I de sex ledarstilarna så är det den preaktiva planeringen som dominerar förutom i Kounins 
ledarstil som tar upp den interaktiva. Han menar att skickliga lärare kännetecknas av sin 
förmåga att kunna fånga tillfället i flykten och bygga verksamheten på det som vid ett givet 
tillfälle sker i klassrummet. Dreikurs, Glasser och Gordon menar att det sociala livet i 
klassrummet måste planeras lika noggrant som själva undervisningen. Men man får inte 
glömma att eleverna måste engageras i denna planering. Dreikurs och Glasser menar att 
klassråden är ett utmärkt tillfälle för detta medan Gordon gärna ser att varje termin inleds med 
dagar avsatta för planering.Burnards och Canters framhåller vikten av noggrann planering, då 
främst för att dokumentera elevbeteenden, speciellt problembeteenden, innan åtgärder sätts in. 
Canters anser att disciplin måste planeras lika mycket som själva undervisningen (Stensmo, 
2000). 
 
 
2.4  Forskning om nyexaminerade lärares ledarskap i 
klassrummet 
 
Arfwedson mfl.(1993) tar upp den svårighet det blir för den nyexaminerade läraren att byta 
perspektiv. Han menar att den blivande läraren startar sin yrkeskarriär med en mångårig 
erfarenhet från sin blivande arbetsplats- som elev i skolan. Utifrån egna upplevelser från 
skolbänken och i undervisningslokalerna har den blivande läraren byggt upp föreställningar, 
förhoppningar, drömmar och farhågor.  Nästan alla dessa egna erfarenheter, vilande 
förutfattade meningar har utformats med utgångspunkt i ett elevperspektiv och utifrån detta 
perspektiv är saken ofta relativt enkel: en lärare ska vara bra och det innebär att vara som den 
lärare som man hade från sin egen tid som var bra eller man ska inte vara som den lärare som 
man själv inte gillade. Arfwedson menar att man med andra ord har en lång rad oprövade och 
därmed ofrånkomliga bristfälliga realitetsanpassade föreställningar om det blivande yrket. 
Man upptäcker när man börjar arbeta att saken inte är fullt så enkel som den kan se ut från ett 
elevperspektiv. Här nedan ser man en jämförelse mellan några ”kollisionspunkter” som kan 
inträffa när den lärarstuderande ska byta från elevperspektiv till lärarperspektiv (a.a. s.113). 
  
”Den lärarstuderande som elev: Den lärarstuderande som lärare: 
1. Har arbetat ensam och bedömts  
    individuellt 

Ska arbeta med elever och bedöma dem  
(och bedöms av dem) 

2. Har underordnat sig läraren och  
    gruppen 

Ska leda gruppen/klassen och distribuera 
uppgifter 

3. Kontrollerades Ska kontrollera 
4. Lärde sig enligt en av andra uppställd  
    plan 

Ska planera själv och bedöma 
undervisningsmaterial 

5. Måste lyssna Ska prata 
6. Hade ingen makt Har maktposition 
7. Hade kamrater att arbeta med,  
    tex i grupp 

Har kollegor, men arbetar ändå mesta tiden 
ensam” 
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Arfwedson tar även upp en annan aspekt nämligen att många nyblivna lärare tvingas att 
upptäcka att skolan faktiskt inte är konstruerad med utgångspunkt för vad man skulle kunna 
kalla ”pedagogiska” övervägande och förutsättningar. Exempelvis att tränga ihop trettio unga 
människor i ett relativt litet rum och tvinga dem att sitta stilla på sin plats och syssla med 
samma sak allihop. Man kan säga att det finns få situationer som är lika ogynnsamma som 
klassrumssituationer, då det gäller inlärning. Ingen tror att sjukhus och läkekonst ska kunna 
avskaffa sjukdom och död, men de flesta tycks tro att skolan och lärarna ska kunna avskaffa 
skolmisslyckande .  
    Carlgren (1995 i Fransson, 1999) skriver att under den grundläggande lärarutbildningen 
bygger de lärarstuderande upp orealistiska bilder och förväntningar om läraryrket. Dessa i 
kombination med den egna begränsande erfarenheten av att vara lärare kan sedan skapa 
osäkerhet och frustration i mötet mellan föreställningar och realiteter. Carlgren fortsätter och 
menar att man inom den grundläggande lärarutbildningen ofta betonar hur det borde vara i 
skolan istället för att beskriva, analysera och problematisera hur det faktiskt är. När 
lärarutbildningen framhåller denna strävandsinrikting om hur det borde vara, utan att hjälpa 
de nya lärarna konkret på vägen i denna viljeplanering, finns en risk att ”glappet” mellan den 
grundläggande lärarutbildningen och skolverksamheten blir alltför stort att kunna överbryggas 
av läraren själv.  
    Sardo-Brown (1996) har forskat kring nyexaminerade lärares planering. Hon kom fram till 
den slutsatsen att oerfarna lärare inte planerar lika effektivt som mer erfarna lärare gör. 
Skillnaden i denna effektivitet beror på flera olika faktorer. Dels så är de oerfarna lärarna mer 
fokuserade på undervisningsinnehållet än på eleverna.  En annan faktor är den erfarenhet av 
planeringsarbetet mot vilket man som lärare i en planeringssituation relaterar planeringen till. 
Denna erfarenhet utgör grunden för reflektion över vilka faktorer som är viktiga att beakta vid 
planering. De nya lärares planering är i huvudsak baserad på erfarenheter från den 
lärarutbildningens praktikperioder eller från då man själv var elev i skolan. De erfarna lärarna 
kan relatera sin planering till mer realistiska situationer. Sardo-Brown fann även att 
nyexaminerade lärare har en sämre beredskap att vara beredda på att ändra sin planering allt 
eftersom det faktiska händelseförloppet förändrades. De nyexaminerade saknade alltså den 
flexibilitet som de erfarna lärarna hade. De oerfarna lärarna har svårare att såväl förutse som 
att ta hänsyn till oförutsedda händelser. 
    Arfwedson (1993) tar även han upp planeringen och menar att många nyexaminerade lärare 
har en förmåga att kramaktigt hålla sig till det han/hon har  förberett, helt oförmögen att ändra 
eller improvisera i enlighet med klassens reaktioner. Det finns helt enkelt inga alternativ. 
Situationen liknar mycket den som uppstår när man ska lära sig ett nytt språk. Att hitta rätt 
ord och böja verben rätt blir lika viktigt som att få fram själva budskapet. 
    Stukat (1998) fann vid genomgång av forskning kring nyexaminerade lärares svårigheter 
att de har svårigheter med innehållet i sin planering. Planeringen var mödosam, tidskrävande 
och rigid. De nyexaminerade lärarna hade även svårigheter med att kunna förutse 
elevreaktioner. Detta  krävde ofta mödosamma och mindre lyckade justeringar under 
undervisningen som kunde komma i strid med ambitionen att fullfölja den ursprungliga 
planen. De erfara lärarna hade en mer allmän undervisningsplan i huvudet och kunde 
uppskjuta beslut om detaljer tills strax innan eller under själva undervisningen. Stukat fann 
även att nyexaminerade lärare tyckte att kontakten med eleverna och ibland deras föräldrar 
upplevts mycket jobbigare än de kunnat föreställa sig. Även praktiska saker som exempelvis 
att ställa i ordning salen eller att rätta prov tar betydligt längre tid än de kunnat tänka sig.  
    Needels (i Fransson, 2001) har även han gjort en studie av nyexaminerade lärares 
svårigheter. Han fann att de mer erfarna lärarna har en  större förståelse för undervisningens 
komplexitet och för hur man som lärare kan agera för att nå elever med olika erfarenheter och 
kunskaper.  
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De erfarna lärarna har en större repertoar av sätt att agera, förstå och förhålla sig än de 
erfarna. 
    Brock och Grady (1998) fann i sin genomgång av forskning att det som lyfts fram som är 
svårt att hantera är: klassrumssituationer och disciplinfrågor, rätt nivå på undervisningen, 
stress, föräldrakontakter, pappersarbete, betygsättning och värdering av elevarbeten, 
elevkonflikter, variation av undervisningssituationer, hantering av elevernas 
färdighetsspridning samt känslan av otillräcklighet. 
    Fransson (1999) skriver med hänvisning till forskare som Dinham och Persson att 
nyexaminerade lärare inte är förberedda på den arbetsbelastning och ansvar som de måste 
klara av i skolan. Det som är nyexaminerade lärare rangordnar som svårast att hantera är 
klassrumsituationer och disciplinfrågor. Det lärarna känner att de brister i är ledarskap 
tydlighet. De upptäcker även att den egna föreställningen om yrket inte överensstämmer med 
den realitet som möter läraren. 
    Även Colnerud och Granström (1993) skriver att det finns en väsentlig skillnad när det 
gäller nyexaminerade lärare och erfara lärare när det gäller konflikthantering. De erfarna 
lärarna beskriver att de ofta hamnar i konflikten mellan att handla eller inta handla medan den 
nyexaminerade läraren ger uttryck  för svårigheter som handlar om att de inte vet hur de ska 
agera. 
    Malten (1995) har i sin bok med en pilotundersökning som gjordes av Lumsden 1991. En 
enkät gick ut till ett antal nybildade lärare där det skulle beskriva några kritiska situationer 
under sin tjänstgöringstid. De två kategorierna som var mest frekventa var:  
 

• svårigheter i mellanmänskliga relationer med enskilda elev eller grupp av elever, 
ibland också föräldrar. Det kunde gälla mobbing, skolk och aggressivitet 

• Svårigheter med individualiseringen, att arbeta utifrån elevernas behov och då även 
med elever med särskilda behov.  

 
Andra svar som Lumsden fick i sin undersökning var att nyexaminerade lärare kände att de 
hade kunskapsbrister inom  följande områden: 
 

 ”Hur barn utvecklas och mognar 
 Hur de bygger upp sin kunskap 
 Hur man utvecklar en förmåga att stå på sig och lära sig att veta vad man vill 
 Konflikthantering 
 Läroplansteori- riktningsangivelser som finns i läroplanen och hur man skall lägga 

upp det dagliga arbetet efter denna” ( a.a. s.20). 
 
Oförmåga att skilja  den privata livsfären från den professionella är många gånger ödesdiger. 
En lärare som är osäker i sin ledarroll kan frestas uppväga denna brist och mer eller mindre 
köpa sig erkännande genom att  försöka bli kompis med sina elever. Han eller hon får 
sannolikt problem med att fortsätta att vara kompis och samtidigt bli lärare för att ställa krav 
och leda arbetet i klassrummet. Ett andra exempel kan vara när en person har ett så stark 
personligt engagemang att gränsen mellan den privata och den professionella livsfären 
gradvis och smygande upplöses. En inte ovanlig följd av ett sådant överengagemang kan vara 
utbrändhet (Svedberg 2000). 
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2.5 Forskning om duktiga lärares ledarskap 
 
Wikberg (1998) tar upp ledarskap och menar att en skicklig lärare måste forma de sociala 
relationerna mellan vuxna och barn och mellan barnen i skolan. Det är lärarens sätt att hantera 
och utveckla gruppen och dess sociala gemenskap som är viktiga. Dessa lärare använder sig 
av olika metoder för denna sociala träning. Några nyckelbegrepp för träningen är respekt 
beröm och individuell intresse. Wikberg betonar också vikten av en tydlig gränssättning från 
lärarens sida, lekar och spel, konstnärliga aktiviteter, samlig och samtal i ring, omedelbar 
konfliktlösning, ärlighet och öppen kommunikation, möbleringen i klassrummet som 
underlättar samarbete, sociala projekt som skogsvandringar, kanotturer och liknande för att 
befästa ömsesidig lojalitet. Läraren ska även vara en förebild för eleverna. Vad du säger som 
lärare har stor betydelse. Men det du faktiskt gör att all betydelse i världen. Här kommer 
kroppsspråkets betydelse in .Barnen läser ofta direkt av lärares avsikter och sinnestämningar. 
    Enligt Charles (1984) så är det genom disciplin som man lyckas bäst som lärare. Disciplin 
medför en sund atmosfär i klassrummet, främjar inlärning och ger eleverna en känsla av att de 
verkligen presterar något att glädjas åt.  Han menar att människor i allmänhet inte betraktar 
disciplin som ett led till framgångar i skolan. I stället tänker de disciplin som en kontroll som 
är nödvändig för att kväva utbrott och förebygga dåligt uppförande, hålla ordning på eleverna 
och lära dem att respektera vuxna. Men i verkligheten är disciplin den bästa metoden att 
försäkra sig om att eleverna ska lyckas i skolan. 
    Om man ser till de ledarstilar som jag tidigare tagit upp i arbetet så har de olika åsikter om 
hur man blir en bra ledare. Kounin menar att man som en skicklig lärare ska ha en god 
planering och genomtänkta beslut. Läraren bör också ägna särskild uppmärksamhet över hur 
hon/han startar och avslutar olika avsnitt och skapa mjuka övergångar mellan dessa .Glassers 
modell visar att goda val resulterar i gott uppförande, och att ett gott uppförande är den enda 
framkomliga vägen om man vill nå framgång i skolan. Dreikurs modell visar hur eleverna 
hela tiden strävar efter att bli accepterade i klassrummet och hur ett accepterande gör det 
möjligt för eleven att bli framgångsrikt, till skillnad från de falska mål som medför 
misslyckande. Makarna Canters modell visar hur läraren kan uppträda bestämt i klassrummet 
och därmed förhindra förvirring, hjälpa eleverna att koncentrera sig på sina uppgifter och 
kräva ett lämpligt uppförande, vilket allt bidrar till elevernas framgångar. Burnard lägger 
tonvikten på beteendemodifiering som visar att läraren ska använda sig av belöningar för att 
få eleverna att bete sig på ett visst sätt. Gordon anser att en god ledare framförallt ska skapa 
en gott förhållande mellan sig själv och dem han leder (Stensmo, 2000).  
    Fontana (1984) tar upp olika egenskaper som en god lärare bör besitta. 
 

1. Rättvis: Den rättvisa läraren bryr sig om eleverna, respekterar dem och ser till så att 
alla får samma möjligheter till hjälp och stöd i undervisningen 

2. Humor: En lärare med humor är en person som eleverna kan skratta tillsammans med 
och som även kan skämta tillbaka med sina elever. Men här är det viktigt att göra 
skillnad på ironi och skämt. En ironisk lärare är ofta inte omtyckt. 

3. Vara sig själv, ha självkontroll och tålamod: När man som lärare kan vara sig själv i 
klassrummet har man oftast en god självkontroll och blir sällan arg då hon/han stöter 
på olika hinder. Detta i sin tur leder till att man som lärare har tålamod och det prövas 
då vissa elever exempelvis har inlärningssvårigheter. 

4. Förklaring av saker och ha god tid för eleverna: Läraren möter upp eleverna på deras 
egen nivå och förklarar så att de förstår. Dessa lärare frågar oftast mer än ger färdiga 
svar 

5. Investering i en bra klassrumskontroll: Genom att läraren besitter en bra 
klassrumskontroll skapas en bra inlärningsmiljö för eleverna i klassrummet 
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Åberg (1994) tar upp följande punkter på hur en lärare ska vara för att klassrumsklimatet ska 
påverkas positivt: 
 

• ” Ofta och tydligt tala om sitt mål när det gäller relationer och stämningen i 
klassrummet. 

• Är  uppmärksam på klimatet i klassen och relationerna mellan eleverna och vis behov 
hjälper eleverna att bearbeta problem. 

• Ordentligt klargör vilka normer och regler som gäller och följer upp eventuella 
överträdelser. 

• Vet vad han vill med sin undervisning och diskuterar sina mål med eleverna 
• Har ett vänligt och demokratiskt sätt gentemot eleverna och ger dem medinflytande 

och ansvar. 
• Är noga med att förklara, informera och uppmuntra. 
• Anpassar sitt beteende och sina förväntningar efter elevernas utvecklingsnivå” (a.a. s. 

23)  
 
Svensson (1998) anser att man behöver ha goda ämneskunskaper, känna till olika 
undervisningsmetoder och arbetssätt och kunna anpassa sin undervisning efter elevens behov 
och förutsättningar. Viktigt är även att man ska vara en skicklig ledare och veta hur man 
organiserar arbetet i skolan. Vidare så ska även en skicklig ledare ha ett bra självförtroende, 
vara resultatinriktad, ha höga ambitioner och ganska stora krav både på sig själva och på 
andra. De har även en god social kompetens, dvs. ”en förmåga att ta folk”. Man säger ibland 
att en viss person är född till ledare medan andra ”helt saknar” ledaregenskaper. Men här 
menar Svensson att vi ej föds  till ledare. Det är något som vi utvecklas till och så småningom 
kan bli. Vissa har visserligen en personlighet som gör det lättare för dem att bli skickliga 
ledare, medan andra har svårare för det. Svensson fortsätter med att skriva att det inte finns en 
ledarstil som alltid är bäst oavsett uppgiftens natur och hur gruppen ser ut. Utan det bästa 
ledarskapet är ett situationsanpassat ledarskap. Man utövar det ledarskap som situationen 
kräver. Så en skicklig ledare ska kunna utöva olika slags ledarskap och ha en förmåga att 
välja den ledarstil som fungerar bäst då.  
    Liknande tankar finner man hos Åberg (1994) och Nilsson (1993). Åberg anser  att det är 
viktig för ledaren att kunna variera sitt ledarskap allt eftersom gruppens behov skiftar. Han 
menar att en grupp genomgår olika utvecklingsfaser och läraren måste således anpassa sitt 
ledarskap efter i vilken fas gruppen befinner sig i. Nilsson anser att man som lärare måste  
anpassa sitt ledarskap efter gruppens behov och han beskriver fyra faser som gruppen 
genomgår. När gruppen är nybildad anser Nilsson att ledaren ska koncentrera sig på 
uppgiftsfunktioner, vara tydlig i sitt ledarskap och styra ganska mycket. När gruppen blivit 
mer van kan ledaren låta samspelsfunktioner få större utrymme. Den tredje fasen innebär en 
delaktighet i ansvar, planering, beslut, arbete och utvärdering. Den fjärde fasen är en 
delegeringsfas, då medlemmarna är så pass mogna att de kan vara självstyrande. Ledaren 
behöver bara ingripa vid större förändringar eller vid kriser i gruppen. 
    I Sverige har den största undersökningen  om vad som utmärker framgångsrika lärare gjorts 
av skolverket (Svensson, 1998). De fick fram att de lärare som lyckats bäst har dessa 
förmågor: 
 

• Höga förväntningar och krav på sina elever. 
• De trodde att de kunde  få även  svaga, stökiga, omotiverade och okoncentrerade 

elever att lyckas i skolan. 
• Följde noga upp hur väl eleverna tillgodogjorde sig undervisningen.  
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• Ett demokratisk med tydligt och bestämt ledarskap. 
• Utförde läraraktiva arbetsformer dock inte en ensidig traditionell katederundervisning 

utan förde en dialog med eleverna. 
• Gav många läxor. 

 
Enligt Jenkins ( 1960, läst i Malten 2000 ) ,som  gjort en rad undersökningar  om skolans 
undervisning,  så ska en framgångsrik lärare behärska följande ledarfunktioner.  
 

• ”Försöker inte förneka sin auktoritet och makt 
• Lägger i stället ned möda på att klarlägga var auktoritetsgränserna går mellan 

lärarens och klassens beslutsområden. 
• Klargör vilka möjligheter eleverna har till självständigt agerande och beslutsfattande. 
• Låter eleverna ta konsekvenserna av sina beslut. 
• Stimulerar eleverna att formulera syften och mål. 
• Hjälper eleverna att utvärdera  och se hur de lyckats” ( a.a. s.57). 
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3. METOD 
 
 
3.1 Metodval 
 
För att ta reda på hur människor upplever och resonerar kring någonting, i min studie hur 
lärare ser på ledarskap, är det enligt Bell (2000) lämpligt att använda en kvalitativ metod för 
insamling av materialet. Vid valet av intervjuform valde jag att använda mig av en lätt 
strukturerad intervju. Detta innebär enligt Trost (1993) att frågor och frågeområden är fasta. 
Man ställer frågorna i den ordning som det passar den intervjuade och följdfrågor formuleras 
beroende av tidigare svar. Frågorna jag använde var av öppen karaktär där intervjupersonen 
hade möjligheter att formulera sina svar på det sätt som  han/hon uppfattade frågorna.  Med 
denna studie kan jag inte och jag har hellre inte för avsikt att visa på några allmängiltiga 
slutsatser om nyexaminerade lärares tankar om ledarskap. Dock tror jag att man kan se vissa 
tendenser av mönster. 
 
 
3.2 Urval 
 
Jag har valt att intervjua fem stycken lärare, fyra kvinnor och en man. Från början var antalet 
lärare sex men på grund av tekniska missöden så föll en intervju bort (se 3.5 fördelar och 
nackdelar med metoden). Jag har tidigare träffat de intervjuade. Urvalet av lärare är byggd på 
kontakter och det är mer en slump än uträkning att de varierar i ålder och ämnestillhörighet. 
    De två kriterierna jag hade när jag valde intervjupersonerna var att dels så fick de inte ha 
jobbat mer än ett år efter sin lärarexamen och dels så var de tvungna att vara 1-7 lärare. 
Varför jag enbart valde 1-7 lärare beror på att jag själv ska utöva mitt yrke i dessa årskurser 
och vill då se hur dessa lärare såg på ledarskap. Anledningen till att intervjupersonerna inte 
fick ha jobbat mer än ett år efter sin lärarexamen var att jag ville att de skulle ha sin första tid i 
yrket färskt. Jag har låtit de lärare som deltagit i min undersökning vara anonyma eftersom jag 
vill förhindra att de ska känna sig utpekade eller på annat sätt känna obehag inför mina 
studier. 
 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
För att kunna öva mig att intervjua och testa frågornas relevans så genomförde jag en 
provintervju, en så kallad pilotintervju. Patel och Davidson (1994) skriver att en pilotintervju 
är att föredra innan man går ut och aktivt intervjuar, detta för att man ska vara säker på att 
frågorna man använder undersöker rätt fenomen. Personen i pilotintervjun är en person jag 
känner och intervjun utfördes under lugna förhållanden hemma hos pilotpersonen. Intervjun 
gick bra men ett par justeringar gjordes i samråd med pilotpersonen. Denna intervju tog 
ungefär en halvtimme. Resterande fem intervjuer genomfördes  under lugna förhållanden på 
tid och plats som intervjupersonerna bestämde. Något motstånd inför förfarandet visade ingen 
av intervjupersonerna. Allt som sades under intervjun fanns på band och skrevs ut ordagrant. 
Tiden för intervjuerna begränsade jag i förväg till att vara som längst en timma , viket visade 
sig vara en rimlig avgränsning.  
 
Under intervjun ställde jag frågor och förtydligade dessa om det behövdes. Jag gav även 
följdfrågor på lärarnas svar då jag tyckte att det behövdes för att förtydliga eller för att 
understryka deras åsikter. Personerna som jag intervjuade visste enbart att jag skrev ett arbete 
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om nyexaminerade lärares tankar om ledarskap och att jag ville intervjua dem om deras tankar 
om just ledarskap. Dock var de införstådda med att de gjorde intervjun helt anonymt. De var 
alltså på det klara med att deras svar inte på något sätt skulle kunna härledas till dem eller 
deras skola (Bell, 2000). För att öka chanserna till en bra intervju försökte jag använda mig av 
Merriams (1994) tips om att: 
 

 Vara neutral och icke bedömande 
 Låta blir att argumentera 
 Lyssna på ett reflekterande och intressant sätt 
 Även känna av icke-verbala budskap. 

 
 
3.4 Bearbetning 
 
Intervjuerna skrevs ut så ordagrant som möjligt. Jag lyssnade igenom banden flera gånger och 
kontrollerade så att de överrensstämde med det nedskrivna materialet. Därefter utgick jag från 
frågorna och samlade ihop de olika svar jag fått. Jag tog varje fråga var för sig och försökte se 
samband och likheter dem i mellan. Jag är medveten om att jag kunnat hitta fler mönster i 
lärarnas svar, men valde medvetet att inte göra det med tanke på omfattningen av detta 
arbetet. 
 
 
3.5 Fördelar och nackdelar med metoden 
 
Att endast intervjua fem lärare innebär att det inte går att dra några generella slutsatser om 
nyexaminerade lärares tankar om ledarskap och det är heller inte min avsikt. Dock tror jag att 
man kan visa tendenser av mönster, skillnader  och likheter och skapa tankar och funderingar 
kring ledarskap. 
    En stor fördel med intervjuer enligt Bell (2000) är dess flexibilitet. En skicklig intervjuare 
kan följa upp idéer, utforska svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i 
en enkät. Hur en respons avges (tonfall, mimik och pauser) kan ge information som ett 
skriftligt svar inte avslöjar. Svaren på enkätfrågor måste tas för vad de är men i en intervju 
kan man komma med följdfrågor och svaren kan fördjupas. Bell tar även upp de problem som 
finns med intervjuer. Dels så tar de ganska lång tid i anspråk och dels så kan man få svar som 
kan vara svåra att analysera. Ett annat problem enligt Bell är att man som ovan intervjuare har 
en tendens att ställa ledande frågor eller att man genom mimik, gester, tonfall påverkar den 
intervjuade åt ett visst håll. Jag har försökt att inte påverka den intervjuade och när jag lyssnat 
på banden så kan jag inte finna någon sådan situation, men som ovan intervjuare så kan detta 
ske utan att jag är medveten om det. 
    Kvale (1997) menar att det vanligaste sättet att registrera på är med hjälp av bandspelare. 
Fördelarna enligt honom är att man kan ägna större uppmärksamhet år intervjun och den 
dynamik som kringgärdar situationen. Det blir möjligt att reflektera och fördjupa intervjun då 
anteckningar inte måste föras över vad som sägs och parterna kan agera mer aktivt gentemot 
varandra. Det som kan vara mindre bra är att närvaron av bandspelaren kan uppfattas som ett 
störande moment, intervjupersonen kanske inte är lika avslappnad med en bandspelare som 
registrerar allt. Jag upplevde att bandspelaren snabbt glömdes bort och atmosfären var 
avslappnad. 
    Jag fick även erfara att bandspelaren kan skapa tekniska problem. När jag skulle skriva ut 
en intervju så snodde bandet in sig i bandspelaren och blev förstört. Jag valde bort denna 
intervju i undersökningen. Detta för att jag ansåg att intervjupersonen inte skulle svara på 
frågorna på samma villkor som de andra eftersom hon redan hade hört och funderat kring 
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frågorna en gång innan. Tyvärr så fanns det inte tid att stämma träff med någon ny person. 
    Kriterierna för min kvalitativa undersökning var att lärarna inte skulle ha jobbat mer än ett 
år efter sin lärarexamen. Frågan är då hur länge man anser att lärare är nyexaminerade. Dessa 
årtal varierar i alla böcker, från ett halvår till 3 år. Men jag tog beslutet på ett år eftersom jag 
ville att de skulle kunna reflektera om sin tid som lärarstudent och ville då att de skulle ha 
dessa år färskt i minnet. Jag kunde inte heller ha för kort tid från det att de varit klara eftersom 
de måste ha varit tvungna att arbetat som lärare ett tag för att kunna svara på frågorna som jag 
ställde. Det ultimata vad gäller denna studie vore att kunna intervjua fler lärare så att man fick 
ett större underlag, men tyvärr så skulle inte det gå ihop sig med den tid vi har till vårt 
förfogande.  
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4. RESULTAT 
 
Resultatdelen i detta examensarbete innehåller en redogörelse av den analys som gjorts av 
materialet från intervjuerna. Jag har valt att utgå från vissa av intervjufrågorna (bilaga 1) och 
svaren på dessa var och en för sig. Under följande rubriker skriver jag skillnader och likheter i 
de svar som lärarna gett. Jag kommer även att väva in citat från lärarna i texten för att belysa 
de svar som jag fått. Citat från lärarna skrivs med kursiv text. För att man som läsare ska se 
att jag tagit citat från alla fem intervjuerna så har jag markerat lärarna från A till E. Sist i detta 
kapitel för jag en sammanfattning av mina resultat i form av några slutsatser. 
 
 
4.1  Vilka ledaruppgifter har man i  klassrummet? 
Efter att jag sammanställt och bearbetat lärarnas svar så har jag kunnat se tre indelningar på 
ledaruppgifter som lärarna har i klassrummet. Det är uppgifter som är mer elevfokuserade, 
lärarfokuserade eller klassrumsfokuserade.  
 
4.1.1 Elevfokuserade uppgifter 
 
Individualisering 
Alla lärare var ense om att individualisering är jätteviktigt men att de har svårt att hinna med 
det i praktiken. Det var dock endast en lärare som konkret jobbade med individualisering. 
Denna lärare hade skapat en individuell arbetsgång till varje elev. Varje måndag fick varje 
elev i klassen ett personligt beting på vad den skulle göra kommande vecka. Detta beting tog 
hänsyn till vad eleven kunde, vad han/hon behövde träna på sedan förra veckans beting och 
hur mycket arbetsbörda eleven klarar av. 
 
” Individualisering är jättesvårt men är dock en viktig uppgift som man har som ledare. Men 
när man väl har kommit in i det och byggt upp rutiner kring det så finns det inget som är 
bättre” (E).  
 
” Individualisering är jätteviktigt men jag har svårt att planera för mig själv, hur ska jag då 
hinna med att planera för 26 olika elever” (D). 
 
Konfliktlösning 
Konfliktlösning inkluderar inte bara att lösa konflikter eleverna i mellan, utan lärarna anser att 
det är minst lika viktigt att lära eleverna att lösa konflikterna själva. 
 
” En viktig ledaruppgift är att reda ut det som händer” (C). 
 
”Jag anser att man som lärare har till uppgift att lära eleverna att lösa konflikterna själva. 
När de blir äldre så kan de ju inte lita på att någon annan löser konflikterna åt dem” (B). 
 
 
4.1.2 Lärarfokuserade uppgifter 
 
Undervisning 
Denna uppgift ansåg alla lärare utom en vara en viktig uppgift och var en av de första 
ledaruppgifterna som sades.  
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” Det jag först tänker på är att undervisa i de ämnen som jag har” (C). 
 
En lärare ansåg att undervisningen inte är lika viktig längre som förr. Utan det viktigaste är att 
eleverna tränas i att vara sociala. Hon poängterar dock att kunskapen kommer efter man lärt 
dem det sociala.  
 
” I dagens  skola så är det ju inte att undervisa, det är ju egentligen en väldigt liten del, det är 
ju mest socialt, hur man beter sig, hur man för sig. Eleverna måste klara sig socialt ute i 
samhället, vi lära dem för livet hur de ska bete sig. Men när man väl lärt dem det sociala så 
ska man även lära dem kunskap ” ( E). 
 
Planering 
Citaten nedan tycker jag talar för sig själva, alla lärarna är eniga om att planering är en viktig 
uppgift. 
 
”Som lärare har man en uppgift: att planera” (A). 
 
”Eleverna märker när du inte har planerat” (B). 
 
”Planering är A och O” (C). 
 
”Planering tar massor med tid, men är jätteviktig” (D). 
 
”Utan planering fungerar inte arbetet” (E). 
 
Organisatör 
I likhet med föregående punkt så fanns även denna ledaruppgift med bland alla svar. Lärarna 
anser att de är ”navet i cykelhjulet”. De håller allt på plats och ser till så att allt fungerar. Allt 
det praktiska runt om själva undervisningen tar väldigt mycket tid men behövs för att det inte 
ska bli kaos.  
 
” Man gör mycket praktiskt som ledare, ex dela ut papper, föräldramöten, läxor, uppgifter 
som de behöver ha, informera om olika aktiviteter, osv” (D). 
 
Vara ett föredöme 
Som lärare är det viktig att man är ett föredöme för eleverna. Att man beter sig på det sättet 
som man vill att eleverna ska bete sig. Att man behandlar dem med respekt så att de lär sig att 
respektera andra. En lärare ansåg att detta kunde vara jobbigt, då inte på skoltid, utan efter 
skolans slut. Hon menar att man måste hela tiden tänka på att man gör rätt ifall en elev ser.  
 
”Man försöker vara ett föredöme för dem, känns det som. Eller det blir ju så för jag kan ju 
inte undervisa om en sak och sedan vara på ett annat sätt, utan jag måste ju vara sådan som 
jag vill att de ska bli” (E) 
 
”Man kan inte lära dem att inte kränka sina kompisar och sedan kränka dem ” (D). 
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4.1.3 Klassrumsfokuserade uppgifter 
 
Att hålla ordning i klassrummet 
När jag bearbetat lärarnas svar så finner jag att detta är en ledaruppgift som alla lärare har 
gemensamt. För att kunna upprätthålla denna ordning så krävs det gemensamma regler och 
rutiner.  
 
”Att hålla  ordning i klassrummet är en viktig ledaruppgift. Men för att lyckas med detta krävs 
att man har utarbetat regler och rutiner för klassen, annars går det inte” (D). 
 
En lärare nämner också en sak som en elev har sagt till henne som hon anser visar hur viktigt 
det är att hålla ordning i klassrummet.  
 
” Det är synd att vissa bråkar för då får ju vi som vill lära oss inte det, det går ju ut över oss” 
(elev till lärare A) 
 
Skapa trygghet  
Det är viktigt att man som lärare skapar en trygghet i klassrummet. Eleverna måste få känna 
att de kan vara som de är i klassrummet. En lärare berättar att hon träffade en elev i klassen 
veckorna före skolan började. Eleven berättade att det skulle bli skönt att börja skolan igen. 
Läraren sade att eleven kom från trassliga hemförhållanden och den enda trygghet som han 
visste fanns, var i skolan,  där det fanns någon som brydde sig och där han visste vad man fick 
göra och inte göra. 
 
”Man är även en väldig trygghet för de här barnen, framförallt i tuffa områden där jag 
jobbar”(E). 
 
”Det gäller att bygga upp ett förtroende för dem. Så att de känner sig trygga. Så att 
klassrummet blir en trygg punkt i deras liv” (A). 
 

4.2 Vad har lärarna för ledarstilar i klassrummet? 
Här väljer jag att presentera lärarna en efter en. 

Lärare A anser sig 
 
 ” inte vara någon diktator men ända ingen mes som barnen kan göra som de vill med, utan 
någonting mitt i mellan”.  
 
Hon lägger stor vikt vid att försöka vara en positiv och glad ledare som lockar snarare än 
trycker ner. Hon poängterar starkt att regler och rutiner är väldigt viktiga, men hon är absolut 
inte rädd för att släppa på dessa regler om det krävs. Hon är inte rädd för att göra fel, utan gör 
gärna fel för att på så sätt upptäcka hur det ska vara i stället. Hon tycker det är viktig att 
handleda eleverna så att de lär sig att tänka själva. 
 
 ” Jag ska inte stå  och tala om hur det är och varför utan de själva får tänka ut varför” 
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Lärare B försöker vara ganska auktoritär så att eleverna vet vem det är som bestämmer ,men 
tillägger att han kommer att skifta sin lärarstil från att som nu vara ganska auktoritär till att bli 
mer av en handledare. Handledare anser han är mer som hans lärarstil. Men menar att man 
måste anpassa sitt ledarskap till vilken årskurs man undervisar i. Årskursen han har nu är en 
etta och de kräver en mer auktoritär ledare med mycket katederundervisning. Annars är han 
emot katederundervisningen, han tycker att det ska vara fritt i klassrummet ,men poängterar 
att det gäller lite äldre årgångar, de yngre måste lära sig de elementära grejorna först så att det 
funkar, men efter hand tycker han att  ledaren i klassrummet ska vara flexibel, det ska vara 
fritt.  
 
”Jag kommer att skifta min lärarstil från att vara rätt så auktoritär till att blir mer än 
handledare. För det är stor skillnad mellan årskurserna, denna årskurs som jag har nu kräver 
en mer auktoritär ledare” 
 
Lärare C anse sig vara en demokratisk ledare med alla dess egenskaper. Hon vill engagera 
eleverna i arbetet och framförallt lyssna till vad de har att säga. 
Hon försöker vara rättvis och hålla hårt på de regler som sätts upp. 
 
”Jag är en demokratisk ledare, jag frågar ofta eleverna vad de vill”. 
 
Lärare D vet inte direkt vad hon har för lärarstil. Hon försöker vara en demokratisk ledare och 
lyssna  mycket på eleverna. Hon försöker var tydlig men tycker det är jättesvårt. Hon anser 
det vara väldigt viktigt med humor, att man kan skämta om allt. Hon skulle vilja ha mer 
katederundervisning än hon har, men är rädd för att det är fel.  
 
” Jag känner att jag vill ha mer katederundervisning, men på lärarhögskolan så får man 
inpräntat att man inte ska stå där framme och prata själv, så man blir lite rädd för det” 
 
Hon vill heller inte vara en ledare som bestämmer allting in i minsta detalj åt eleverna utan 
vill att de ska tänka själva. Hon försöker lägga arbetet så fritt som möjligt. 
 
Lärare E lägger stor vikt vid tydlighet, struktur, regler och rutiner. Hon anser att eleverna ska 
veta exakt vad som ska ske under dagen och har därför många rutiner, allt  ska ske på samma 
sätt varje dag. 
 
 ”Eleverna vet vad som komma skall. De kan då samla sig på ett helt annat sätt än om det 
kommer som en överplumpning för dem ”. 
 
Hon undervisar också efter belöning/ bestraffning. Om eleverna sköter sig så får de en 
belöning och om de ej sköter sig så får de någon slags bestraffning. Belöningen kan vara att 
de  få längre rast, att de blir bjudna på glass, att de får titta på video och sådana sker som hon 
vet att eleverna tycker om. Bestraffningen  kan dels vara att de får gå ut och ta igen det de 
missar efter skoltid eller dels att de inte får var med om något roligt ex se på film eller roliga 
timmen. Hon poängterar dock att eleverna är helt med det klara med vad som kan hända om 
de missköter sig.  
 
”Som lärare säger man att om du inte sköter idag nu så får du inte vara med på slöjden. Hon 
menar att regler är till för att följas, har jag sagt en sak så blir det så, det är viktigt att hålla 
det man lovat” 
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Hon blandar mellan katederundervisning och handledning dvs. en kort genomgång och 
därefter en arbetsgång för hur de ska gå vidare. Hon individualiserar mycket och har en 
arbetsgång för var och en av eleverna. Detta fungerar bra, dels för att alla hela tiden vet vad 
de ska göra och man slipper man  serva dem hela tiden och dels så finns det inget utrymme 
för någon att flippa ur, de har ju hela tiden något att göra. 
 
4.3 Vilka ledaregenskaper ska en bra lärare besitta? 
Efter jag analyserat och bearbetat svaren kom jag fram till följande punkter. Dessa är 
uppradade med inbördes ordning efter hur många av lärarna som nämnt ledaregenskapen.  
Efter varje punkt skriver jag ett citat från lärarna för att tydliggöra. 
 
 Strukturerad: ”Barnen mår mycket bättre om det är struktur på allt”(E). 
 Konsekvent: ”Kunna hålla på de regler som man satt upp” (E). 
 Tålamod: ”Så att man aldrig tröttnar utan kan ta  saker om och om igen” (C). 
 Kan lära ut: ”Kunna olika metoder för hur man lär ut” (B). 
 Rättvis:  ”Allas lika värde” (C). 
 Goda ämneskunskaper: ”Som lärare måste du vara säker i det du lär ut” (C) 
 Tydlighet: ”Förenklar för mig och för dem”(D). 
 Flexibel: ”Kunna anpassa sig efter vad som händer” (A). 
 Positiv.  ”Att vända allt till det positiva” (E). 
 Självkritisk: ”Att man vet att man själv kan göra fel, kunna ta kritik” (A). 
 Demokratisk: Att lyssna på eleverna och ta till sig deras idéer” (D). 
 Humoristisk: ”Ett skratt förlänger livet” (A).  
 Engagemang: ”Väldigt viktigt, få med alla barnen, eleverna ska känna att man bryr 

sig”(B) 
 Motivera dem: ”Utan motivation från elevernas sida så är det svårt att lyckas”(B). 
 Våga vara ledare: ”Så att barnen vet vem som bestämmer så att ingen annan börjar 

styra” (B). 
 Ha bra föräldrakontakt: ”Det  underlättar mycket om man får föräldrarna med sig” 

(D).  
 Snabbtänkt: ”Det är så mycket beslut att fatta hela tiden” (A). 

 

 

4.4 Vad är svårt med ledarskapet i klassrummet? 
 Något som många ansåg vara svårt med ledarskapet var planeringen och organisationen av 

arbetet. Lärarna tyckte att det var väldigt många lösa trådar som hängde överallt, det var 
så mycket olika saker att tänka på, det var rörigt och svårt att få allt att häng ihop. 

 
”Man har så mycket med bara sig själv så man hinner inte med eleverna ibland. Så att 
organisera är svårt med ledarskapet. Det är så många bitar som ska falla på plats” (D) .  
 

 Många tyckte också att det var svårt med balansgången mellan olika saker. Det var svårt 
att hitta ett jämläge som passar klassen så att man inte tippar över åt något håll. Exempel 
på balansgångar kan vara: balansgången mellan att vara ledare eller kompis, balansgången 
mellan handledning och katederundervisning, balansgången mellan vilken nivå på 
undervisningen som man ska lägga sig på.   
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 Tre lärare ansåg att de saknade ämneskunskaper och metodikkunskaper. Lärarna hade 
utbildning i två ämnen exempelvis matte och no men förväntades undervisa och planera i 
alla andra ämnen också. Detta gjorde att de saknade kunskaper i hälften av de ämnena 
som de undervisar i.  

 
”Jättesvårt i och med att jag ju har gått matte och no men som lärare för en tvåa så har 
man även de andra ämnena, men jag känner inte att jag har den kompetensen. Känner 
mig handfallen ibland,  exempelvis vad ska jag lära dem efter alfabetet, varför vänder de 
på bokstäverna , varför har inte Pelle  lärt sig och läsa än, kommer det med mognad eller 
måste jag sätta in resurser” (E). 

 
 Det kom även upp att det var svårt att fatta alla beslut som måste fattas. Lärarna brottades 

hela tiden med om de fattade det rätta beslutet . 
 

” Det svåra är alla beslut som man ska fatta hela tiden, gjorde jag rätt nu, sade jag rätt 
nu till Kalle när han frågade det. För man vet ju ej konsekvenserna av det.” (A) 

 
 En lärare ansåg det vara svårt med rättvisan. 

 
”  Rättvisan är svår. Att få barnen  att förstå att rättvisa inte är att de ska få samma sak 
utan få det man behöver och  att man verkligen lyckas med det där” (D). 

 
 Konflikthantering och föräldrarna anses också vara svårt. 

 
”Svårt med konfliktlösning. Det kan vara jobbigt hur man löser konflikter, när ska du 
ingripa, när är det konflikt och när är det något som eleverna kan lösa själva och  kanske 
gynnar deras utveckling. Det är svårt att avgöra när man ska gripa in” (C). 

 
 
4.5 Ledarskap under utbildningen? 

 
Alla lärare svarade att det ända man hade lärt sig om ledarskap var på praktiken. Framförallt 
utvecklade man sitt ledarskap när metodiklärare från lärarutbildningen kom på besök. Dessa 
lärare från lärarhögskolan sade konkret vad de behövde utveckla i sin ledarroll. En lärare 
ansåg dock att lärarutbildningen var lite för slapp i det avseendet . Hon anser att metodik- 
lärarna måste vara mycket hårdare med att säga om man har de kvalifikationerna som 
läraryrket kräver. Om de inte gör detta så kanske det släpps lärare som för den skull inte håller 
måttet och som då bränner ut sig.   
 
 
”Att de förberedda mig är väl att ta i, det var ju främst på praktiken som man lärde sig på. 
Om man hade en bra handledare det vill säga, var ju det viktigaste”(C). 
 
    Flertalet lärare konstaterade att de absolut inte skulle vara en bra ledare om de inte hade 
gått utbildningen. Dock känner de att saknar fakta kring ledarskap, men har svårt att precisera 
vad för slags fakta det skulle vara.  En lärare efterlyser mer tips om hur man ska bete sig när 
man har en bråkig klass, när eleverna inte gör som man säger.  
    Något om många lärare saknade var verklighetsförankring i lärarutbildningen. De ansåg att 
lärarutbildningen lärde ut någon slags drömskola där ledarskapet aldrig ifrågasätts och där 
eleverna alltid gör som de blir tillsagda.  
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 ” Jag ville att man skulle göra roliga saker jämt och alla skulle syssla med  olika saker. Det 
gick ju bra under praktiken för då hade man ju inte hela ansvaret. Men så kom jag till 
verkligheten . Att leda så många olika elever och att ha 26 olika projekt i gång är svårt, därpå 
ska man ha sex roliga och stimulerande lektioner varje dag, det går inte ihop sig, så jag har 
blivit mycket mer tråkigare och fått ha sådana där tråkiga, vanliga lektioner som jag inte 
tycker om. Jag ville verkligen bli en lärare med en klass där alla jobbar på olika ställen och 
man skulle bara ha roliga och stimulerande lektioner. Men detta  är ju näst intill omöjligt så 
det är jag besviken på för det trodde jag att jag skulle klara” (D). 
 
 
 
4.6 Resultatsammanfattning och slutsatser 

 
Här kommer jag att lyfta fram några viktiga slutsatser som jag kommit fram till i min 
resultatdel. 
 
 Ledaruppgifter i klassrummet är individualisering, konfliktlösning, undervisning, 

planering, organisering, vara ett föredöme, kunna hålla ordning i klassrummet och skapa 
trygghet. Dessa ledaruppgifter varierar från lärare till lärare.  

 
 Ledarstilarna hos de intervjuade lärarna varierar men jag kan ändå se en dragning åt det 

situationsanpassade ledarskapet hos alla, där lärarna är medvetna om att olika situationer 
kräver olika ledarstilar. Men generellt kan man säga att lärare A vill vara en demokratisk 
ledare som ofta lyssnar på elevernas synpunkter och vill handleda eleverna till 
självständiga individer. Lärare B är väldigt tydlig vad gäller situationsanpassat ledarskap, 
men är för tillfället väldigt auktoritär. Lärare C anser sig vara demokratisk, men 
poängterar reglernas viktiga betydelse i klassrummet. Lärare D försöker vara en 
demokratisk lärare med en variation av katederundervisning och handledning. Lärare E 
lägger stor vikt vid tydlighet, struktur och rutiner. Hon undervisar efter belöning/ 
bestraffning och blandar mellan katederundervisning och handledning. 

 
 Hur en god lärare ska vara varierar från lärare till lärare men de sex ledaregenskaper som 

var mest frekventa var att läraren skall ha regler och kunna hålla på dessa, vara 
strukturerad, ha tålamod, kunna lära ut, vara rättvis och ha goda ämneskunskaper. 

 
 Det som alla lärare tog upp som var svårt med ledarskapet var är all planeringen och 

organisationen av arbetet. Även olika balansgångar var svårt som exempelvis mellan att 
vara lärare-kompis. Tre lärare ansåg att de saknade ämneskunskaper och 
metodikkunskaper. Fyra lärare tog även upp att det är svårt att fatta alla beslut som måste 
fattas. Andra svårigheter är rättvisa, konflikthantering och föräldrakontakten.  

 
 Ledarskap är någonting som man lär sig när man är ute på praktiken. Det som man inte lär 

sig där är svårt att ta igen på utbildningen. De flesta lärare anser att lärarhögskolan inte har 
förberett dem för yrkeslivet, vad gäller ledarskapet. Många lärare saknar 
verklighetsförankringen i utbildningen. 
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5. DISKUSSION 
 
5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med mitt examensarbete var att se vilken forskning som finns inom ledarskap och vad 
det innebär rent generellt för en nyexaminerad lärare. Med utgångspunkt i det jag funnit i min 
litteraturstudie och intervjuer kommer jag i min diskussion att diskutera mina slutsatser.  
  
 Gemensamma svar som de flesta lärarna tar upp som sina ledaruppgifter är 

individualisering, konfliktlösning, undervisning, planering, organisering, vara ett 
föredöme, kunna hålla ordning i klassrummet och skapa trygghet. Dessa 
ledaruppgifter varierar från lärare till lärare. Detta är ingenting man kan ändra på 
eftersom lärare är olika personligheter och jobbar under olika förutsättningar och detta 
är deras verklighet och deras ledaruppgifter. Dessa ledaruppgifter kan man även finna 
i litteraturen hos Stensmo (1997) och hos Turney (1992 läst i Stensmo, 1997).  

 
 Efter att ha studerat mina intervjuer så har jag kommit fram till den slutsatsen att man 

inte kan finna någon specifik renodlad ledarstil hos någon lärare. Detta finns även att 
läsa i Nilsson (1993) att varje lärare inte har någon renodlad stil utan anammar olika 
stilar i olika situationer, ett så kalla situationsanpassat ledarskap. Både Svensson 
(1998), Åberg (1994) och Nilsson (1993) anser att  det bästa ledarskapet är ett 
situationsanpassat ledarskap. Man utövar det ledarskap som situationen kräver. 
Lärarna i mina intervjuer ändrar sin ledarstil efter situationen och lägger tyngdpunkten 
på olika saker för att forma den ledarstil som passar dem och klassen bäst. En viss typ 
av undervisning och ledarskap i klassrummet passar en vis typ av lärarstil, men inte en 
annan typ och vice versen. Som lärare måste finna en god kombination av lärares 
undervisning och ledarstil och elevers lärstil.  

 
 Att peka ut några personliga egenskaper som utmärker en god lärare är svårt, för att 

inte säga näst intill omöjligt. Genom mitt examensarbeta har jag kommit fram till att 
det tyvärr inte finns några färdiga svar på hur man ska var som ledare för att få en 
fungerande klass. Svaren kommer alltid att bero på grupp, personlighet, situation, 
uppgift, årskurs och vad som hänt tidigare i gruppen. Dock kan jag se några 
egenskaper som flertalet lärare nämnde och som även gick att finna i litteraturen.         
Som lärare ska man klargöra vilka normer och regler som gäller och följa upp 
eventuella överträdelser (Åberg, 1994, Charles, 1984).  En lärare ska vara rättvis och 
ha tålamod (Fontana, 1984).  Den gode läraren behöver även ha goda 
ämneskunskaper, känna till olika undervisningsmetoder och arbetssätt (Svensson, 
1998). 
     Jag anser att en lärare har goda förutsättningar att bli en bra ledare om hon bara 
intresserar sig för ledarskap, läser om det, prövar på och reflekterar över det han/hon 
har gjort. Visst går det att få fram vissa egenskaper som gör en till en bättre lärare men 
mer än så är det inte eftersom de måste anpassas till lärare och till klassen. 

 
 Det som alla lärare tog upp som var svårt med ledarskapet var all planeringen och 

organisationen av arbetet. Allt detta tog så mycket lägre tid än vad de någonsin kunde 
tänka sig. Denna svårighet tar även forskare som Sardo-Brown (1996), Arfwedson 
(1993) och Stukat (1998) upp. Svårigheter med balansgången ledare- kompis kan man 
finna hos Svedberg (2000) som menar att många lärare blir kompis med eleverna för 
att bli erkända i klassen. Att lösa alla konflikter som kommer upp är svårt.  
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Många lärare brottas med om de ska gripa in, hur de ska gripa in eller när de ska gripa 
in. Här skriver Malten (1995) och även Colnerud  och Granström (1993) att detta kan 
utgöra problem för lärarna. Föräldrakontakten kan även skapa många problem och 
Stukat (1998) tar upp detta dilemma med föräldrar och menar att det inte är så enkelt 
som det låter. Andra svårigheter som en nyexaminerad lärare kan ha är brist på ämnes- 
och metodikkunskaper, alla beslut som måste fattas och att vara rättvis i alla 
situationer.  

 
 Lärarutbildningen har lärt dem väldigt mycket men dock så är det vissa saker som de 

nu i efterhand saknar. Det största som de saknar är kopplingen mellan praktik och 
verkighet. Både Arfwedson (1993) och Carlgren (1995 och 1990) tar upp detta 
dilemma  att lärarutbildningen betonar om hur det borde vara i skolan istället för att 
visa hur det faktiskt är. Ingen av de lärare som jag intervjuade var beredd på den 
påfrestningen som väntade dem. Lärarna medger att de har fått det mesta av ledarskap 
inom praktiken, men samtidigt så kan praktiken ge en felaktig bild eftersom man inte 
har hand om allting.  Avslutningsvis så vill jag poängtera att lärarna anser att de 
absolut inte skulle var någon bra lärare om de inte hade gått lärarutbildningen. 
     

 
5.2 Slutord 
 
Jag har funnit många och relativt samstämmiga svar på mina frågor. Litteraturen och 
intervjuerna har på många sätt bekräftat varandra. När de inte har bekräftat varandra så har de 
väckt frågor och funderingar inom mig som inte alltid har kommit ut på  papper men som jag 
ändå har haft nytta av.  
     Lärare som har arbetet i många år har sagt till mig att det första året är det värsta. Efter att 
ha skrivit detta examensarbete så förstår jag att de har rätt. Det är tufft att komma ut som 
nyexaminerad lärare. Som jag har kunnat utläsa i både litteratur och intervjuer så klarar inte 
lärarhögskolan att koppla samman teori med verklighet vilket gör att det blir en chock för 
många lärare som kommer ut.  
     Avslutningsvis så vill jag bara skriva att jag vid ett senare tillfälle fick veta att en lärare 
som jag intervjuat har slutat som lärare och tagit ett annat arbete, långt ifrån läraryrket.                   
Hennes beslut berodde på att det blev för mycket av allt. Hon oroade sig ständigt över allt 
som hon skulle göra och allt som hon inte hann med. Hon ansåg att varje dag var en kamp för 
att överleva och försöka att hinna med. Hon tyckte synd om hennes elever eftersom hon inte 
kunde ge dem den undervisning de var berättigad till. Hon saknade resurser till många elever 
sin klass. Hon sade även att lärarhögskolan inte förberedde dem på denna press som det skulle 
bli och allt runt omkring själva undervisningen. Hon har som sagt börjat på ett annat jobb och 
har för tillfället inga planer på att återvända till läraryrket. Lärarkåren har förlorat ,en som jag 
ser det, duktig och ambitiös lärare som kanske hade varit kvar läraryrket om hon bara hade 
blivit mer förberedd och fått en bättre start.  
 
 
5.3 Fortsatta studier 
 
I fortsatta studier så skulle jag vilja inrikta mig mer på varje frågeställning. Gå djupare in i 
mina frågeställningar. Tyvärr så fanns det ingen tid till detta i arbetet, som jag anser bara är en 
skrapning på ytan av vad som finns, en översikt. Men detta val gjorde jag efter den tid jag 
hade till mitt förfogande.  
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Fortsatta arbeten skulle kunna fokuseras mer på: 
 Olika ledarstilar: Kunna analysera vilken lärarstil en lärare anammar, detta genom 

både observationer och intervjuer.  
 Vilka svårigheter de nyexaminerade lärarna har och hur man ska kunna förhindra att 

dessa svårigheter uppstår.  
 Vilka ledaruppgifter det finns i ett klassrum. Vilka är viktigast? Hur kommer 

läraren fram till sina uppgifter? 
 Hur ska en bra lärare vara om man intervjuar både lärare och elever. Skiljer sig 

deras svar åt?   
 

Som ni märker är jag full av frågor och funderingar efter detta arbete. Detta arbete har skapat 
många funderingar men även gett mig många svar.  
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Bilaga 1.   
 
Intervjufrågor 
 

1. Vad tycker du ledarskap i klassrummet innebär? 

2. Vilka ledaruppgifter har du i klassrummet? 

3. Vad har du för ledarstil i klassrummet? 

4. Vilka egenskaper ska en bra lärare besitta? 

5. Vad tycker du är svårt respektive lätt med ledarskapet? 

6. Om du ser tillbaka på din tid som lärarstudent och nu lärare, kan du då se någon 

förändring  av din ledarroll? 

7. Fick du lära dig något om ledarskap på din utbildning som du har haft nytta av i ditt 

yrkesliv? 

 
 
 
 
 
 
 
 


