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ABSTRACT 

Ida Brantlind Persson 

 

Ledarskap  

- en studie om vilken ledare elever vill möta i skolvardagen 

Leadership 

- a study in what kind of teacher students would like to meet in school 

 

Antal sidor: 23 

 
Skolan är den största institutionen i barn och ungdomars liv och därför har man som lärare en 

fantastisk möjlighet att påverka deras utveckling. För att möjliggöra denna potential krävs 

dock att utlärning och ledarskap anpassas till grupp och individ. Genom åren har 

undervisningen gått från monolog till dialog och när nu social samhällsintegration smyger sig 

längre ner i åldrarna bör detta beaktas av lärarna. Undersökningen gjordes med en kvalitativ 

metod via gruppintervjuer och enskilt skrivande där eleverna fick svara på frågor kring 

vilken/vilka ledare de vill möta i skolan. Utefter det emiriska materialet har en 

litteraturundersökning om vad tidigare forskning säger kring ledarskap gjorts. Resultatet är att 

eleverna vill bli bemötta av lärare som visar självsäkerhet, är lugna, rättvisa, ser och 

intresserar sig för varje elev, ger möjlighet till eget ansvar, visar respekt och inte behandlar 

eleverna som barn. 
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Förord 
En dag på min verksamhetsförlagda utbildning lät jag elever göra en bedömning av mig som 

lärare. Jag delade in tavlan i klassrummet i två delar där det på en halvan stod vad jag gör bra 

och på andra halvan stod vad jag kan göra bättre. Sedan gick jag ut från klassrummet och 

eleverna fick skriva upp sina åsikter. När de var klara gick jag in igen och blev väldigt 

överraskad över hur mycket de skrivit på båda sidor. Eftersom jag blev nyfiken på många av 

sakerna började jag fråga och ett samtal utvecklades där jag fick motivering till det eleverna 

hade skrivit. Jag vill tacka de elever som var så ärliga och som fick mig att bli nyfiken kring 

vad det är för ledare de vill möta när de kommer till skolan. Jag vill också tacka Britt-Marie 

Jonsson som varit min handledare under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder och 

som jag kunnat diskutera mycket med och som stöttat mig under mina undersökningar. 

 

En annan person jag vill tacka är Per-Eric Nilsson som tagit sig tid att träffa mig ofta under 

min skrivprocess. Per-Eric har inspirerat mig och höjt min motivation otroligt mycket och det 

har verkligen känts bra att ha en person som trott på mig och engagerat sig så mycket. 

Jag hoppas detta examensarbete ska väcka funderingar kring det egna ledarskapet hos lärare 

och blivande lärare. Att våga granska sig själv kritiskt och ta del av andras åsikter. 

 

/ Ida 
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Inledning 
Jag har valt att skriva om ledarskapet i skolan och anledningen är att jag snart som 

nyutexaminerad lärare skall ge mig ut på fältet och möta barn och ungdomar i deras vardag. 

Jag blev sporrad till ämnet då jag lät eleverna göra en bedömning av mig som lärare. 

Elevernas svar var intressanta och lärorika vilket fått mig att tänka på hur jag som lärare är när 

jag ställer mig inför en grupp. Skolan utgör en stor del i deras uppväxt och de tillbringar ofta 

mer tid i skolan jämfört med hemma. Därför är det viktigt att de kommer till en plats där de 

kan känna sig trygga men också en plats de faktiskt känner att de vill komma till. För att 

eleverna skall få en stabil grund att stå på i framtiden och kunna utvecklas till goda individer 

är de vuxna kring dem viktiga och framförallt deras ledarskapskompetens. 

 

Jag har valt att inte lägga något genusperspektiv i undersökningen då jag anser att det inte 

borde spela någon roll om ledaren är man eller kvinna. Sedan kan ledarskapet mellan män och 

kvinnor i verkligheten skilja sig åt samt hur flickor och pojkar bemöter lärarna. Som lärare har 

man kanske redan en bild av hur man själv tillämpar ett ledarskap men detta examensarbete 

handlar om vilken ledare eleverna vill möta i skolan. 

 

Skolan är idag den största institutionen i barn och ungdomars liv. På fritiden möter eleverna 

sina föräldrar eller vårdnadshavare vilka ofta är deras vuxna förebilder men i skolan möts 

eleverna av många lärare som tillsammans måste ansvara för uppforstran utanför hemmet. Det 

är de vuxna som skall tillse att de unga utvecklas till goda människor som kan ta ansvar för 

sina handlingar. Skolan ska även fostra eleverna till demokratiska medborgare.  

 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga  

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar  

som det svenska samhället vilar på (Lgr11, s. 7).   

 

Skolans verksamhet skall alltså utefter läroplanen planeras och läggas upp undervisningen på 

så sätt att eleverna får med sig och respekterar samhällets värderingar, de mänskliga 

rättigheterna samt lära sig hur vårt samhälle fungerar i livet. För att skolan skall kunna fostra 

eleverna till goda samhällsmedborgare är det en fördel om verksamheten har goda ledare som 

vägleder ungdomarna i deras ungdom och ger dem möjligheten att utvecklas till egna 

individer och till ansvarstagande människor. Precis som i hemmet är det viktigt i skolan att 

det finns vuxna förebilder kring eleverna. 

 

Att vara lärare innebär per automatik att vara ledare.  Då läraren kommer in i klassrummet 

förväntas denne att leda gruppen och då på ett sätt som stimulerar gruppen och dess 

inlärningsbehov. Men för att kunna göra detta gäller det att ledaren vet vad som skall göras 

för att kunna ta initiativet till undervisning. Det finns olika ledartyper och olika former av 

ledarskap som används för att leda grupper. Då skolorna i Sverige startades på 1800-talet var 

det läraren som bestämde i klassrummet och det var vanligt med monologisk undervisning. 

Läraren var en sträng auktoritär person och eleverna förväntades att vara lydiga och följa 

instruktioner utan att ifrågasätta undervisningen. Det var läraren som hade all den enda rätta 
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fakta och eleverna skulle ta emot den fakta som berättades. 1969 kom en ny läroplan (Lgr 69) 

där bland annat betygen i ordning och uppförande försvann och även hemuppgifternas 

obligatorium som hädanefter skulle vara frivilliga (Wikberg, 1998). Demokratisk och 

grupporienterad undervisning kom på 1970-talet och lärarna fungerade som vägledare till 

eleverna. Istället för att föra en katederundervisning skulle eleverna arbeta tillsammans och 

läraren blev mer en i gruppen passiv person som gav sin hjälp då det efterfrågades. 

 

Under 1990-talet ändrades undervisningsmetoden och den auktoritäre ledaren skulle bort och 

istället skulle lärarna börja handleda eleverna genom lärandet, så kallad handledningsmetodik. 

Klassrummets miljö skulle dessutom ändras för att eleverna skulle känna sig mer delaktiga i 

undervisningen och lärarna blev rekommenderade att ta bort bänkraderna och istället bilda 

ring så alla kunde se varandra. En viktig punkt var också att läraren själva satt med i ringen, 

detta skulle bidra till större delaktighet och ge bättre utrymme för diskussioner (Glasser, 

1996). 

Definitioner av begrepp 

Jag väljer att kalla barn och ungdomar för eleverna i texten. Detta för att jag i huvudsak utgår 

från skolvärlden och i skolans värld är alla barn och ungdomar elever. I texten använder jag 

både lärare och ledare beroende på textsituationen. Båda begreppen har samma innebörd i 

texten eftersom en lärare samtidigt är en ledare. 
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Syfte och problemformulering 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken ledarroll eller ledarstil lärarna kan få 

inspiration från och som eleverna efterfrågar för att de skall motiveras och få en bra miljö i 

skolan. Som ledare utgår denne från en egen ledarskapsbas, men det intressanta är om en 

ledare kan vara flexibel i ledarrollen och anpassa sig efter eleverna och/eller gruppen oavsett 

hur man är som person och vilka förkunskaper man har med sig. 

 

Vilken ledare är det eleverna vill möta i dagens skola? Varför är det viktigt med ett gott 

ledarskap? Hur kan lärare utveckla sin ledarroll?  
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Litteratur och tidigare forskning 
I detta avsnitt tar jag upp vad fakta och tidigare forskning säger om ledarskap. Det finns 

väldigt mycket skrivit kring ledarskap men jag har valt ut de som för mig och mitt arbete varit 

intressant. I detta avsnitt presenteras ledarstilar, ledartyper, emotionell intelligens, 

auktoritet/auktoritär, faktorer som kan påverka ett ledarskap samt utvecklingsarbete. 

Olika ledartyper 

Det finns många olika ledartyper och ledarstilar. Det är ett ämne som det finns mycket 

observerat från, både gällande lärarnas ledarskap och rektorernas ledarskap som då fungerar 

som chefer över verksamheterna. Arbetet kommer att koncentreras på lärarnas ledarskap då 

det ligger närmre de personer som är i slutet av sin utbildning och snart skall ge sig ut på fältet 

som lärare. Att vara en bra ledare är viktigt för att kunna forma de kommande generationerna 

till att bli goda samhällsmedborgare som läroplanen förespråkar är skolans uppdrag. Det är 

också lärarna som träffar eleverna och inte rektorerna, utan rektorernas roll är att sköta 

verksamheten och stötta lärarna på ett sådant sätt att lärarna kan koncentrera sig på sitt 

uppdrag gentemot eleverna. Wikberg tar i sin bok Lärarens Ledarskap (1998) upp olika typer 

av ledare som eleverna kan möta i skolan. Hon beskriver en studie om hur tre olika karaktärer 

går in i en grupp för att se hur gruppen reagerar och agerar. De ledartyper som gestaltas är den 

auktoritäre-, den demokratiska och grupporienterade och låt-gå-ledaren. 

 

Den auktoritäre ledaren har all makt och är en dominerande person. Denne lärare bestämmer 

alla arbetsuppgifter samt bestämmer hur olika gruppkonstellationer skall se ut och det är 

också denne som tar alla beslut. Denna typ av ledarskap var vanligt innan läroplanen, Lgr 69, 

fattades (Wikberg, 1998). 

 

Den demokratiska och grupporienterade läraren ser till gruppens bästa. Denne utnyttjar och 

ser gruppens kvaliteter i sin ledande roll. Tillsammans med gruppen kommer man överens om 

beslut och arbetsuppgifter. Denne lärare uppmuntrar eleverna till självständigt arbete och 

leder eleverna genom diskussioner (Wikberg, 1998). Även om mycket handlar om demokrati i 

undervisningen låter inte denna typ av ledare släppa eleverna i fullständig frihet. Tillsammans 

med gruppen sätts mål upp som skall uppfyllas och sedan är det ledaren som måste visa 

respekt och lita på eleverna. Läraren måste också ta hänsyn till enskilda elevers särskilda 

behov för att kunna uppnå målen. 

 

Låt-gå-ledaren finns i stort sätt bara i klassrummet och verkar mest vara ointresserad av vad 

som försiggår i gruppen. Denne person är passiv och låter gruppen göra vad den vill och 

läraren lägger sig bara i då eleverna frågar efter hjälp.  

 

Dessa ledarstilar tar också Christer Stensmo (2008) upp med samma innebörd. Han beskriver 

studier som gjorts tidigare där grupper som var demokratiskt ledda var de mest entusiastiska 

och produktiva. De auktoritärt ledda var till en viss del entusiastiska och arbetade bara 

produktivt när läraren var närvarande och de låt-gå-ledda grupperna var lågproduktiva, 

frustrerade och förvirrade (Stensmo, 2008). 
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Olika ledarstilar 

Det finns olika sätt att leda en grupp men det gäller att man vet vad och hur man gör. Många 

människor har en naturlig förmåga att leda grupper och har lätt för sig att ställa sig i vilken 

grupp som helst. Andra har inte den naturliga förmågan att ställa sig i grupp och leda. Det kan 

bero på att man är osäker i sig själv eller att man inte kan greppa tag i att leda. Hur det än står 

till är det viktigt att kunna leda grupper för att klimatet för lärande skall tillfredsställas, vilket 

kan tränas upp. Om man tränar på sitt ledarskap kan ledarskapet sedan utvecklas. Lars 

Löwenborg och Björn Gíslason (2003) har i boken Lärarens arbete tagit fram olika 

ledarstilar. De menar att det är viktigare som lärare att veta hur man skall göra när man leder 

en grupp än hur man skall vara. Ledarskapet måste tränas upp ute på fältet och där hitta den 

ledarstil som passar en själv och grupperna som skall undervisas. Genom träning sker en 

utveckling i sitt eget lärande i ledarskap men för att kunna utvecklas måste man också ha 

förmågan att kunna reflektera över sig själv. Löwenborg och Gíslason (2003) skriver att det är 

en bra egenskap om läraren i utvecklingsprocessen inte är allt för självkritisk utan istället lär 

sig av sina misstag. Om en lärare har förmågan att kunna acceptera sina misstag och 

reflekterar över vad som hände kan sedan en ny strategi utvecklas och förhoppningsvis hittas 

det också en ny lösning till nästa tillfälle. Ett myntat uttryck som ofta sägs är att man lär sig 

av sina misstag. Om en lärare istället är självkritisk och inte accepterar sina misstag kan det 

hända att läraren står kvar och stampar i samma ruta och om det inte fungerar i gruppen 

kommer gruppen också att tappa fästet. En annan viktig faktor som läraren måste vara 

medveten om är att samma ledarstil inte fungerar i alla grupper. Alla grupper är individuella 

och i grupperna finns det människor med olika bakgrund, alltså måste en lärare kunna vara 

flexibel och tillsammans med gruppen hitta den stil som passar för alla parter. 

 

Det finns en skillnad mellan ledartyper och ledarstilar. Medan en ledartyp beskriver hur man 

kan vara är en ledarstil vad man kan göra. En ledartyp är en person och dess personlighet 

medan ledarstil är ett sätt att leda. Löwenborg och Gíslason (2003) har skrivit om olika 

ledarstilar vilka är det situationsanpassade ledarskapet. 

 

Styrande ledarstil: Då grupper eller enskilda elever behöver styras in på rätt spår. Denna stil 

är bra i nya grupper men också då gruppens sammanhållning fallerar. Läraren ger tydliga 

instruktioner om hur, vad, varför och även när. 

 

Tränande ledarstil: Läraren ger instruktioner kring arbetet och förklarar hur denne tänker 

men är öppen för dialog med eleverna. Eleverna är mer ansvarstagande och mogna och 

läraren fungerar mer som stöd och handledare. 

 

Stödjande ledarstil: Mycket av fokuseringen ligger på att vara ett stöd i gruppen och att även 

frambringa goda relationer. Styrningen är ett behov men läraren ska mest finnas till hands för 

gruppen eller enskilda elever och när hjälp efterfrågas skall denne ge den hjälpen. Läraren 

skall också vara vägledare och visa eleverna vägen fram. 
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Delegerande ledarstil: Läraren ger gruppen arbetsuppgifter som eleverna skall arbeta 

självständigt med. Viss styrning kan behövas men om eleverna känner att de kan vara 

självständiga så kan läraren lämna över. 

 

De olika ledarstilarna kan ses som en process i utvecklingen mellan lärare och elever 

(Löwenborg, Gíslason, 2003). När en lärare först träffar en grupp måste denne kanske vara 

mer styrande för att fånga gruppen och lära känna eleverna. Speciellt om eleverna är nya i den 

senare delen av grundskolan och sammanslagna med nya människor. Här kan läraren då 

berätta hur denne vill arbeta men också vara lyhörd för hur eleverna vill arbeta. Läraren och 

eleverna bör tillsammans komma på en lösning som är tillfredställande för elevernas lärande. 

Det är också i det stadiet läraren måste arbeta hårt för att få auktoritet samt visa ömsesidig 

respekt till eleverna. Under kommande tid måste sedan läraren se hur det går för de enskilda 

eleverna och gruppen för att bedöma om det är läge att släppa eleverna till att arbeta mer 

självständigt. Det är nu läraren ger eleverna möjlighet till att träna på sitt eget ansvarstagande 

för sitt lärande. När eleverna utvecklat sin förmåga till eget ansvarstagande kan läraren sedan 

gå över till den stödjande ledarstilen för att till sist släppa ansvaret helt till eleverna. Dock 

måste läraren känna av hur det fungerar i gruppen och även se till varje enskild individ. För 

även om gruppen över lag är mogna kommer det att finnas enskilda elever som behöver mer 

stöd då de inte hunnit utveckla sitt eget ansvarstagande.  

 

Det finns olika sätt att leda grupper och Arne Maltén (2000) har utefter andra forskare ställt 

frågorna vem är en ledare och vad gör en ledare? Dessa frågor är intressanta då det finns olika 

faktorer till dem. Den som är en ledare besitter antingen medfödda ledartalanger eller tränade 

ledaskapsfunktioner. Men för att kunna leda grupper har man även speciella egenskaper som 

finns i den egna personligheten. Dessa personlighetsegenskaper är kapacitet, färdigheter, 

ansvar, deltagande och status. Detta innebär att en ledare har intelligens och verbal förmåga 

och originalitet (Kapacitet), praktisk yrkeshändighet (Färdigheter), uthållighet, framåtanda, 

initiativkraft och förtroendeskapande förmåga (Ansvar), förmåga till samarbete, humor och 

socialitet (Deltagande) och till sist ställning och popularitet (Status). Ändå sägs det inte att det 

blir ledare av dessa egenskaper för att en person besitter dem samtidigt kan man inte enbart ha 

bra ledaregenskaper. Det är snarare samspelet mellan ledaregenskaperna och 

personlighetsegenskaperna som skapar en bra ledare (Maltén, 2000). 

 

Förutom personlighetsegenskaper hos en ledare behövs det en kompetens inom ledarskapet 

för att kunna leda. Det finns ett par huvudfunktioner inom ledaskapet. Informationsfunktioner 

där ledaren övervakar, spridning av information och agera talesman, beslutsfunktioner där 

ledaren fungerar som entreprenör, problemlösare, förhandlare och resursfördelare och till sist 

samspelsfunktioner där ledaren är symbolfigur, nätverksansvarig och visionär nyskapare. 

Andra funktioner i ledarrollen är Hantverkaren som vill producera, Djungelkrigaren som är 

ute efter makt, Organisationsmannen som värnar om sin verksamhet, Spelaren som vill ta 

risker och Utvecklaren som vill utveckla produkter och mänskliga resurser (Maltén, 2000).  
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Känslor och ledarskap 

För att en lärare ska kunna skapa en förståelse av det egna behärskandet måste denne känna 

sig själv (Wennberg, Norberg, 2004). Om man känner sig själv och kan behärska sig kan man 

även kontrollera sitt agerande i pressade situationer (Wennberg, Norberg, 2004). Det finns en 

modell som kallas EQ-modellen (emotionell intelligens) som utgår från en persons förmåga 

att uppfatta och tyda sina känslor för att sedan kunna förstå och tolka andra människors 

känslor. Modellen handlar om främst om självkänsla, självförtroende, självsäkerhet och 

självkännedom. Denna modell presenteras inledningsvis i Makt, känslor och ledarskap i 

klassrummet (2004) och ser ut såhär:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Skolan är en miljö där många möts och det är lätt att det uppstår konflikter och då är det 

viktigt att läraren eller mentorn kan ta hand om det. För att läraren ska kunna hantera en 

konflikt och framförallt en konflikt denne är inblandad i krävs behärskning. Dessutom är det 

viktigt att ge både sig själv och eleven utrymme att få lugna ner sig innan reflektion och 

diskussion kring konflikten kan göras. Om en lärare följer ett sådant exempel lär sig eleven att 

träna på reaktion och eftertänksamhet. Om elever inte får lära sig sådant kan det leda till att en 

aggressiv sida utvecklas (Wennberg, Norberg 2004). Alla har känslor och många gånger är 

(Wennberg, Norberg, 2004, sid. 6) 
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det känslorna som styr. Det är viktigt att läraren inte låter sina känslor styra för att dels utöva 

sin makt eller tillfredsställa behovet av bekräftelse. Ett gott ledarskap är att fokusera på eleven 

och dess utveckling (Wennberg, Norberg 2004).  

 

Det är bra med emotionellt arbete för att göra ett bra ledarskap. Det är svårt att motivera en 

grupp när det uppifrån ledning ställs höga och orimliga krav. I Hållbart ledarskap i skolan 

(2008) visar Andy Hargreaves och Dean Fink olika studier som gjorts när det gäller 

emotionellt arbete och en av undersökningarna har gjorts på flygvärdinnors omvårdande 

arbete. Flygvärdinnor är utbildade att ta hand om och vårda passagerare för att de ska då en 

behaglig flygtur vilket i sin tur leder till positiva och nöjda kunder. Men då flygbolagen är ute 

efter att gå med vinst i så stor utsträckning som möjligt och då avskedar personal blir 

belastningen större för de som blir kvar och det kvalitativa arbetet blir lidande. Detta 

resulterar till högra krav, tidsbrist och i en del fall till att personer blir utbrända eller slutar. 

Arbetet blir tillslut meningslöst och tappar sin charm. Detsamma gäller i undervisningen och 

skolledningen. Känslan av pressen hårt ställda krav och samtidigt arbeta med att motivera kan 

istället för att gynna missgynna.  

 

Skillnaden mellan auktoritet och auktoritär 

Det är inte alltid lätt att skilja på att ha auktoritet och att vara auktoritär. Även om orden är 

lika så har de olika betydelse. När en person är auktoritär är denne maktfullkomlig, kanske 

odemokratisk och väldigt sträng. En auktoritär person är väldigt styrande och innan en person 

får auktoritet är det lätt att personen blir auktoritär, just för att kanske inte tappa greppet i 

gruppen. En auktoritär ledare förväntar sig att eleverna skall lyda, precis som en lärare 

fungerade förr i skolan då allt läraren sa var lag. Förr var det också förbjudet att opponera sig 

mot läraren och skolan och om en elev gjorde det så kunde denna vänta sig ett straff, antingen 

av läraren eller av rektorn. På den tiden hade rektorerna en regelbok som de kunde följa om 

de var osäkra på hur de skulle ta tag i den olydige eleven (Löwenborg, Gíslason, 2003). 

 

I lgr11 står det att de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig 

ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen (Skolverket, 2011). 

Genom detta lär de sig samtidigt vad demokrati är och förhoppningsvis blir de medvetna om 

vårt demokratiska samhälle och hur demokrati fungerar. 

 

Det är lätt att människor i en maktposition använder makten och blir en auktoritär person. Det 

kan i en del fall vara en medveten handling och i andra fall vara en omedveten gärning. För att 

bli en kvalitativ ledare med kvalitativ undervisning krävs det att ledarna blir medvetna och 

ställer sin maktställning åt sidan. Ledarna måste inse att det är den personliga makt som är 

förknippad med auktoritär undervisning som är fiende till den kvalitet de försöker uppnå 

(Glasser, 1996, s.11). För att få en kvalitativ verksamhet måste auktoritära ledarna bort och 

istället måste lärarna börja handleda eleverna i undervisningen. Först måste det dock finnas ett 

ordentligt stöd hos skolledningen för att ens kunna börja en utveckling med kvalitativ 

undervisning (Glasser 1996). 
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Auktoritet är något man som person förvärvas och förtjänas i samverkan och kommunikation i 

gruppen och bygger på ömsesidig respekt. Auktoritet och makt är relaterade till varandra och 

båda delar behövs i en organisation (Löwenborg, Gíslason, 2003). Auktoritet kan delas in i tre 

kategorier: legal auktoritet som innebär att en person har en formell position och har rätt att 

fatta beslut, traditionell auktoritet som följer av arv och tradition och karismatisk auktoritet 

som byggs upp kring ledarens starka personlighet, karisma (Maltén, 2000). De tre 

kategorierna utesluter inte varandra men Maltén skriver att den legala auktoriteten borde vara 

central för ledare i allmänhet. Kan sedan ledarens legala auktoritet kryddas med lite karisma 

och personlighet är framgången säkrad (Maltén, 2000). 

 

Faktorer som påverkar ledarskapet 

Det är en förutsättning att lärare har en god ledarskapsbakgrund för att kunna tillämpa ett bra 

ledarskap i klassrummet, dock finns det andra faktorer som påverkar ledaskapet i skolan. 

Dessa faktorer är sådant lärarna inte kan påverka på en gång. De är indelade i sex ramar: 

politik, juridik, ekonomi, ekologi, teknologi och demografi (Stensmo, 2008). Den statliga 

politiken styr också skolan genom bland annat lagstiftning och läroplaner. Genom Skolverket 

blir sedan det som staten beslutar genomfört. Kommunerna styr genom att bestämma kring 

skollokaler, skolprogram, resursfördelningen samt antal lärartjänster som skall tillsättas. Det 

juridiska inom ramarna innefattar olika lagar som skolan styrs inom. Exempel på lagar är 

skollagen, skolförordning, brottsbalk, lagar om rättsövergrepp samt FN:s barnstadga om 

mänskliga rättigheter. En skolas ekonomi och materiella resurser påverkas av hur det 

ekonomiska läget i landet och kommunerna ser ut. Är det lågkonjunktur kan det resultera till 

mindre inköp av läromedel och tjänster som blir indragna. Ekologi har betydelse då det skiljer 

sig vart skolan är belägen, om det finns naturresurser och tillgången till utflyktsmål och 

utomhusbaserad undervisning. Teknologi innebär hur skolornas arkitektur, interiör, 

utformning av skolgård, korridorer och klassrummens storlekar. Demografi innebär att 

områdets födelsetal och befolkningssammansättningen. Annan påverkan är också om 

samhället är homogent eller mångkulturellt samt omgivningen runt omkring i samhället 

(Stensmo, 2008). 

 

Det finns stora krav på dagens framgångsrika ledare och dessa krav ställs från olika håll. 

Kraven är att varje ledare skall ha bland annat: god självinsikt, lever som han/hon lär, tydlig, 

engagerad, professionell, rationell, känslomässigt intelligent, mål- och resultat inriktad, 

internationell, pedagogisk visionär, en god lyssnare m.m. (Bruzelius, Skärvad, 2004).  Detta 

är bara några av de krav som finns för en framgångsrik ledare.  

  

Utvecklingsarbete 

Dagens samhälle är under ständig förändring och alla statliga institutioner påverkas av alla 

beslut som politikerna röstar fram. Eftersom skolan är en statlig och kommunal institution 

påverkas den ständigt och utefter de tagna besluten skall skolan sedan tolka och arbeta in det 

nya i de olika skolorna. Att utvecklas på en skola är en sak men sedan skall varje individ 

utvecklas vilket inte görs på helt egen hand. Den personliga utvecklingen sker via 
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kommunikation med andra genom att ta del av andras personligheter och attityder. Sedan 

bearbetar man och omvandlar det till att skapa en medvetenhet och kontroll på sin egen 

personlighet (Ludvigsson, 2009). Detta synsätt kan man omvandla till skolverksamheten. 

Skolledare och lärare kan genom samtal och förhandlingar ta del av varandras perspektiv på 

hur de ser på skolverksamheten. Sedan kan de också lära känna varandras olikheter genom att 

reflektera över tidigare samtal som resulterar i att skapa sin förståelse kring verksamheten. 

Reflektionen kring det som tidigare förhandlats skapar en social process (Ludvigsson, 2009). 

 

Sammanfattning 

Det finns olika ledartyper och en vanlig indelning som presenteras är den auktoritäre ledaren 

som bestämmer allt, den demokratiske ledaren som tillsammans med gruppen fattar beslut och 

låt-gå-ledaren som lutar sig tillbaka och ger fria tyglar. Makt och känslor går hand i hand och 

en ledare bör ha självkänsla, självkännedom, självförtroende och självsäkerhet för att utöva ett 

bra ledarskap. Det finns olika ledarstilar som en ledare kan använda i ett situationsanpassat 

ledaskap. Dessa stilar är styrande ledarstil, tränande ledarstil, stödjande ledarstil och 

delegerande ledarstil och kan ses som en process i ett utvecklingsarbete mellan elev - lärare.  

När en ledare får en ny grupp händer det lätt att denne blir en auktoritär person vilket innebär 

att denne bestämmer allt och förväntar sig att resten ska lyda. Auktoritet är en person som 

skapat förtroende och förtjänat i samverkan med gruppen och bygger på ömsesidig respekt. 

Faktorer som politik, juridik, ekonomi, ekologi, teknologi och demografi kan påverka 

ledarskapet. Den personliga utvecklingen som ledare, kan göras genom kommunikation med 

andra personer och bearbeta de upplevelser man upplevt och omvandla andras åsikter och 

attityder för att skapa medvetenhet och kontroll över sin egen personlighet. 
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Metod  
Det finns olika metoder som används för att besvara forskningsfrågor. Beroende vad 

forskaren är ute efter att få svar på måste det finnas grund till att lösa en frågeställning, vilket i 

sin tur avgör vilken undersökningsmetod som skall användas. Det finns två metoder som är de 

mest vanliga att använda sig av, kvantitativa- och kvalitativa undersökningar, dock finns det 

andra metodformer (Bryman, 1997). Kvantitativa undersökningar ger oftast resultat som kan 

staplas i diagram och uträkningar medan kvalitativa undersökningar utgår från individer 

känslor och handlingar. Jag kommer i fortsättningen koncentrera mig på kvalitativa metoder 

då undersökningarna till uppsatsen gjorts ur ett kvalitativt synsätt. 

 

Den vanligaste undersökningsmetoden inom kvalitativa metoder är deltagande observation 

vilket innebär att forskaren ägnar sig åt undersökningspersonerna för att få en heltäckande 

bild av dem under en lång tid (Bryman, 1997). Ostrukturerade intervjuer är också en metod 

som är vanlig. Den innebär litet styrande samtidigt som undersökningspersonerna ges större 

utrymme att utforma sina svar och kommentarer. Ytterligare en metod som blir allt mer vanlig 

inom kvalitativa metoder är det gruppintervjun (Bryman, 1997). 

 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning då jag faktiskt är ute efter vad eleverna 

anser är en bra ledare i skolan. Jag vill veta vilken ledare de vill möta i skolan varje dag. Som 

lärare finns en uppfattning hur man är som ledare och kör på den stil de tror fungerar. Men 

samtidigt ska även eleverna känna att de får ut något av undervisningen och känna stöd från 

lärarna. För att jag skulle kunna ta reda på elevernas synsätt var mitt metodval att använda 

mig av kvalitativ undersökning med ledanade frågor där intervjupersonerna kunde svara fritt i 

en gruppintervju i klasserna samt en skrivande reflekterande text kring ledarskapet i skolan.  

 

Urval 

Jag valde att göra undersökningen i en årskurs 8 med 24 elever och en årskurs 9 med 27 

elever. Jag har själv inriktat min utbildning till grundskolans senare år och därför är det mest 

relevant för min del att ta reda på vad eleverna i dem årskurserna tycker, tänker och känner. 

Jag vill veta om svaren skiljer sig mellan årskurserna samt se om det kan handla om en 

mognadsprocess. Att jag inte valde att göra undersökningen i årskurs 7 beror på att eleverna 

var nya i skolan och jag ansåg att de inte riktigt var mogna för att genomgå en undersökning. 

Valet av skola och klasser gjordes ur en bekvämlighetssynpunkt då skolan låg geografiskt 

nära där jag befann mig för tiden då undersökningen gjordes. Bryman (1997) tar upp att 

undersökningar kan göras ur en bekvämlighetssynpunkt. 

 

Genomförande 

Hela temat ledarskap planerades i tre lektioner (bilaga 1) som innehöll eftertänksamhet genom 

att göra ställningstagande, diskussioner i smågrupper/helklass, problemlösning och 

skrivuppgift. Beroende på vilken grupp det varit har de fått olika arbetsuppgifter eftersom 

dynamiken i grupperna är olika och jag har tillgodosett gruppernas förmågor och mognad 
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genom diskussion med ordinarie lärare och observationer i deras dagliga undervisning. Min 

tanke med att göra en sådan här lektionsserie var att förutom se vad för form av ledarskap 

eleverna efterfrågar också få dem medvetna kring deras bemötande med lärare och kanske 

också öppna deras ögon för vad deras rättigheter samt skyldigheter är i elevernas skolvardag. 

Lektionsserien gick in på en hel del konflikthantering men det är också då det blir märkbart 

med hur viktigt ett bra ledarskap är. 

 

Varje elev fick själva avgöra om de ville vara med i diskussionerna. Klasserna delades in i 

små grupper där de diskuterade frågorna först för att därefter diskutera dem i stor grupp. 

Dessa gruppdiskussioner tog sin tid och fyllde en hel lektion. Nästa gång jag träffade årskurs 

9 fick de i uppgift att skriva en reflekterande text kring en lärares ledarskap. Att årkurs 9 fick 

skriva en reflekterande text var ett medvetet val då de mognadsmässigt var mer utvecklade i 

skrivprocess än årskurs 8. Dock var även denna uppgift frivillig. 

 

En forskare ska föra fältanteckningar vilket är viktigt för en kvalitativ forskningsmetod. Det 

ska göras senast vid dagens slut då en undersökning genomförts för att inget ska missas. 

Anteckningarna ska vara väl utförda och detaljerade. Anteckningarna ska vara levande och 

tydliga för att man inte ska hamna i en situation där man frågar sig vad som menas med ett 

visst uttryck. Den viktigaste utrustningen forskaren behöver är anteckningsblock och penna, 

ibland också inspelningsbar bandspelare som blivit mer vanligt (Bryman, 2006).  

 

Under tiden jag arbetade med eleverna skrev jag ner minnesanteckningar för att behålla 

underlaget när det var som fräschast. Efter varje gruppdiskussion satt jag en stund för att få 

ner mina upplevelser, svaren på frågorna som ställts samt skrev av tankekartorna vi ritat upp 

på tavlan tillsammans, exempelvis positiva egenskaper en bra ledare ska ha och negativa 

egenskaper en ledare inte ska ha.  

 

Årskurs 9 fick skriva en reflekterande text där de fick reflektera med egna tankar hur de vill 

bli bemötta av ledarna i skolan. De skrev också hur en ledare bör vara för att de ska få ut det 

bästa möjliga av undervisningen. Detta material har jag läst och sedan tagit med i arbetet 

genom att skriva deras tankar och åsikter ur ett övergripande synsätt. De flesta elever skriver 

liknande i sina texter och detta kan bero på att den stora gruppdiskussionen ägt rum lektionen 

innan.  

 

Gruppdiskussion 

Att vara en del i en grupp kan ibland vara tryggare och mer inspirerande än att på egen hand 

tänka ut sina åsikter. Ibland kan det vara så att man inte förstår en fråga men inte vågar säga 

ifrån medan andra har en bra tolkningsförmåga och tar till sig frågor som de sedan bearbetar. 

Ibland kan man inspireras av andra och utefter varandra ta till sig fakta eller andra saker som 

berikar egna åsikter. Att intervjua i grupp kallas för fokusgrupper eller gruppintervju. 

Begreppen är lika men det finns tre skäl till att skilja dem åt. En fokusgrupp inriktar och 

fördjupar sig inom ett tema medan gruppintervju kan behandla många olika frågeställningar. 
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Gruppintervjuer används ofta när tid och pengar behöver sparas medan fokusgruppers syfte 

inte är en besparingsåtgärd. Forskare som arbetar med fokusgrupper är intresserad av hur 

individer invänder som gruppmedlem vid diskussion av en viss fråga samt se hur människor 

reagerar på varandras åsikter. De vill även få en bild av samspelet i gruppen (Bryman, 2006). 

Forskare som använder sig av fokusgrupper arbetar med kvalitativ forskning och intresset 

ligger i att få fram hur deltagarna uppfattar frågeställningarna som presenteras. Utefter det 

utformar forskarna en ostrukturerad situation för att åsikter och synsätt skall komma fram 

(Bryman, 2006). 

 

Det blev gruppdiskussioner, först i små grupper och sedan i stor grupp under mina 

undersökningar. Den stora gruppen är fokusgruppen men för att eleverna skulle känna sig 

trygga samt lyssna och ta del av varandras tankegångar kring ett bra ledarskap, delades den 

stora fokusgruppen in i mindre grupper. Diskussionernas syfte var att få fram elevernas tankar 

och synsätt kring ett bra ledarskap. Årskurs 8 var livliga och hade mycket att komma med. I 

klassen gick en tjej som tog kommandot i diskussionerna och hon hade många åsikter kring 

temat. I samma klass fanns också en kille som hade övertag på diskussionen jämfört med de 

övriga i klassen men alla höll med både tjejen och killen. I årskurs 9 var diskussionerna 

lugnare och det upplevdes att alla tog ungefär lika mycket plats. Att det var livligare i årskurs 

8 hade mer med gruppdynamiken att göra. Det var en livlig klass där många ville ta plats och 

synas. Däremot i årskurs 9 var dynamiken lugnare och de hade en helt annan 

sammanhållning. Anledningen till detta kan vara personligheterna i klasserna, att de i årskurs 

9 känner varandra så pass bra och vet sina roller i gruppen. I årskurs 8 fanns det mer 

dominanata personer som tig platsen och de andra var nog så vana att de tillät dessa personer 

göra detta. 

 

Bearbetning och analys 

Jag valde att först göra min empiriska undersökning efter att jag börjat fundera på vilken 

lärare eleverna vill möta i skolan. Efter att ha planerat en lektionsserie kring ledarskapet i 

skolan fick jag in det material jag behövde för att gå vidare i arbetet. Idéer till frågeställningar 

togs fram och arbetet fortsatte. 

 

Arbetet med empirin började med att gå igenom vad som fåtts in. Under bearbetningen kunde 

faktorer och egenskaper ses som togs ut för att ha underlag i sökandet av litteratur och tidigare 

forskning. Under arbetet med empirin skrevs allt ner i det som sedan skulle komma att bli 

både resultat och bilaga till arbetet för att inte något skulle falla bort.. När det var klart började 

arbetet med att läsa igenom den litteratur som tagits fram och få ner det i skrivande form. När 

stora delar av litteraturkapitlet var klart började arbetet med metoddelen genom att läsa in 

olika metoder. Till slut redigerades resultatkapitlet för att till sist avsluta diskussionen och 

slutsatsen. 

 

Om jag skulle göra om arbetet igen skulle jag först ha läst metodlitteratur för att på så sätt 

kunna planera in arbetet på ett effektivare sätt och få en bild över vad forskning och 

undersökningar innebär. Att börja med empirin ser jag inte som en nackdel eftersom jag blev 
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inspirerad av eleverna genom utvärderingen av mig. Sedan har jag kunnat söka i litteraturen 

och tidigare forskning för att få grunden till arbetet. De stora svårigheterna har varit att få ner 

allt i skrivande form. Man har så mycket i huvudet som man kan få fram i talet men att få ner 

det i skrift är svårt. 

 

Trovärdighet/Äkthet 

Inom forskning ska det prövas om undersökningarna och slutsatser håller. Inom kvantitativ 

forskning ser man om mätningarna stämmer genom valditet och reabilitet som är två viktiga 

begrepp. Dock finns det kvalitativt inriktade forskare som diskuterat hur relevanta begreppen 

egentligen är för kvalitativa undersökningar eftersom undersökningarna inte har samma 

mätning som kvantitativa undersökningar (Bryman, 2006). Istället har begreppen utvecklats 

och valditet handlar mer om huruvida man observerar, identifierar eller mäter det man säger 

sig göra. En annan utveckling av begreppen är extern reabilitet som står för vilken 

utsträckning undersökningen kan upprepas, intern reabilitet som betyder att forskarlagen (om 

det är fler än en) kommer överens om hur man ska tolka det de ser och hör, intern valditet 

som innebär att det finns en bra överensstämmelse mellan forskarens observationer och 

tidigare teoretiska idéer och till sist extern valditet som rör generaliseringen till andra sociala 

miljöer och situationer. Dock kan problem uppstå för forskarna eftersom de har tendenser att 

använda sig av fallstudier och ett begränsat urval, till skillnad från den interna (Bryman, 

2006). En motsvarighet till reabiliteten inom kvalitativ forskning är pålitlighet vilket innebär 

att forskarna ska anta ett granskande synsätt för att kunna göra en bedömning på en 

undersöknings trovärdighet. 

 Det finns också kriterier på autenticitet/äkthet som Alan Bryman (2006) tar upp, vilka väcker 

frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser.  

 Rättvis bild – ger undersökningarna en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som 

finns i den grupp som studerats? 

 Ontologisk autenticitet – kommer undersökningen hjälpa de människor som 

medverkat att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och miljö de 

lever i? 

 Pedagogisk autenticitet – har undersökningarna gjort att deltagarna får en bättre bild 

av hur andra i miljön upplever saker och ting? 

 Katalytisk autenticitet – huruvida undersökningen gjort att de medverkande kan 

förändra sin situation? 

 Taktisk autenticitet – har undersökningen gjort att de medverkande fått större 

möjligheter att vidta de åtgärder som krävs? 

 

Dessa kriterier uppfattas som provokativa och har inte haft något större inflytande och hur 

dessa påverkat forskningen är entydligt.  

Jag har i mina undersökningar varit delaktig i klasserna och min roll var att strukturera 

lektionstillfällena och leda intervjufrågorna för att få dem delar jag varit intresserad av. Det är 

lätt att intervjuer och/eller diskussioner leder utanför ramen för vad som skall undersökas men 

samtidigt är det utvecklingen av svaren från eleverna som varit intressanta och ändå på något 
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vis nödvändiga. Detta för att de själva ska få reflektera över sin situation vilket följer de två 

sista i äkthetskriterierna. Undersökningarna jag genomfört kan upprepas och ändå få liknande 

resultat vilket styrker extern reabilitet, men den kan också användas för att utveckla elevers 

syn på ledarskap och hur de vill och behöver bli bemötta i skolan. Eftersom jag är själv som 

observatör är det enbart mina tolkningar som kan räknas och inga oklarheter kan uppstå. Mina 

observationer och genomförande samt resultat styrker mycket av tidigare forskning och idéer 

vilket ingår i den interna valditeten. Undersökningen kan också prövas till andra sociala 

ungdomsmiljöer och eftersom urvalet ibland är begränsande blir också resultatet kvalitativ. 

 

Etiska kriterier  

Vid genomförandet av lektionerna/undersökningarna följdes de forskningsetiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning framställt av Vetenskapsrådet (2011). Det 

finns fyra olika krav: informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanterna som intervjuas/undersöks får 

vetskap om undersökningens innehåll och syfte. En forskare ska också informera de som är 

med i undersökningen om deras samtyckeskrav vilket innebär att personerna i studien ska 

samtycka om att vara med och få kännedom om att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ingår i uppsatsen ska ges 

konfidentialitet. Alla personuppgifter kommer att sparas på ett sätt där obehöriga inte kan 

tillgå dessa. Nyttjandekravet innebär att allt material som samlas in kommer endast att 

användas för undersökningen. Dessa etiska krav tar även Bryman (2001) upp i sitt kapitel 

Etiska frågeställningar.  

Det var viktigt för mig att eleverna kände sig trygga med mig och därför träffade jag dem 

tillsammans med deras lärare ett par gånger innan själva undersökningen. Jag passade på att 

undervisa lite. Detta för att eleverna skulle lära känna mig och skapa ett förtroende till mig. 

Eleverna fick information kring undersökningen muntligt och presenterat på overhead. De 

fick veta att mitt syfte var att ta reda på vilken ledare de vill möta i skolan och att det var 

frivilligt att delta i undersökningen. Under min period på skolan skrev jag på ett 

sekretessformulär och eleverna fick veta att jag arbetade precis som övriga lärare på skolan 

under sekretess. Inga personuppgifter behövdes för min undersökning och därför har inga 

sådana skrivits. Alla texter är anonyma och eleverna i årskurs 9 fick information om att det 

bara är jag som kommer läsa dessa. Det klargjordes också att det var frivilligt att skriva den 

reflekterande texten.  
 

Metodkritik 

Om jag skulle göra om undersökningarna idag skulle jag valt att diskutera i mindre grupper på 

4-6 elever. Även om klasserna delades in i smågrupper för att diskutera frågorna för att de 

skulle få en möjlighet att reflektera innan de svarade i helklass, hade jag helst velat sitta 

avskilt i de mindre grupperna. Anledningen är för att jag tror att det blivit lugnare både för 

mig som undersöker och eleverna som intervjupersoner. Egentligen är grupper över 6-10 

personer för hög eftersom det förväntas av forskaren att varje individ i grupperna har mycket 

att säga om frågeställningarna (Bryman, 2001). Det är svårt att få elever att öppna sig när de 
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sitter i helklass även om de satt tillsammans i sina smågrupper. Dessutom är skillnaderna stora 

mognadsmässigt även om det bara skiljer ett år mellan klasserna.  

 

Texterna som årskurs 9 skrev är öppna. Det upplevs ärligt när varje enskild elev får berätta 

om sina åsikter, synsätt och eventuella upplevelser. I detta moment kunde eleverna skriva utan 

att någon kamrat kunde döma eller ifrågasätta. Att låta undersökningspersoner enskilt få 

skriva utefter ett par frågeställningar är en bra metod om man vill ha fram kvalitativ data. 

Kvaliten på materialet hade förmodligen inte varit lika bra om eleverna i grupp skulle 

diskutera frågorna och sedan skriva ner vad de kommit fram till. I ett sådant läge hade 

forskaren inte fått fram allas åsikter och synsätt. 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har jag presenterat min arbetsprocess i undersökningarna. Jag har gjort en 

kvalitativ undersökning där jag under ett par lektioner träffat en årskurs 8 och en årskurs 9 för 

att ta reda på vilken typ av ledare de vill möta i skolan. Under lektionerna fick jag genom en 

gruppdiskussion fram hur en bra ledare är. Årskurs 9 fick dessutom skriva en reflekterande 

text om ett bra ledarskap. Urvalet gjordes ur ett bekvämlighetsperspektiv för tiden och platsen 

jag befann mig vid under undersökningarna. Arbetet med undersökningarna är trovärdiga då 

de följer delar av de trohets- och äkthetskriterier som Byrman (2006) listar upp. 

Undersökningarna följer de etiska kriterierna framtagna av Vetenskapsrådet.  
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Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultaten på de två moment jag arbetat med i undersökningen. 

Resultaten presenteras var för sig med efterkommande analys kopplat till teorin. 

 

Det är intressant att se hur eleverna ställer sig till hur de vill bli bemötta i skolan och vilken 

typ av ledare de vill bli ledda av. De är mycket väl medvetna om hur de ser på skolans roll 

och de vet också vad de egentligen måste göra för att kunna få den ideala skolan och ledaren 

de önskar.  

 

Elevernas syn på lärare via diskussioner 

I två klasser, årskurs 8 och 9 ställde jag frågan om vad bra respektive mindre bra lärare är och 

de listade upp olika egenskaper lärare har. De menade att de stött på både lärare de tycker är 

bra och lärare de inte tycker är bra. Synen på bra ledarskap i årskurs 9 var att läraren måste 

vara bestämd, respekterad och högljudd så att deras talan går igenom samt att en bra ledare är 

cool. De menade också att kommunikation är en viktig aspekt där lärare – elev måste 

respektera varandra, lyssna på varandra och vara ärliga mot varandra. Deras lista på vad en 

bra respektive mindre bra lärare är såg ut såhär: 

 

Bra    Mindre bra 

- rolig    - skrikig 

- rättvis    - orättvis 

- lugn    - mesig (förlorad respekt) 

- ger möjlighet till eget ansvar 

- karisma som gör det mer roligt att lyssna och är rolig 

- kan säga till 

 

När jag frågade vad dem menade med att en bra lärare skall vara rolig menade de att läraren 

skall kunna vara skämtsam och även förstå skämt. Det är också viktigt att läraren är rättvis, 

speciellt vid betygsättningar. De ska heller inte särskilja eleverna och visa att de har favoriter. 

Det är också viktigt enligt eleverna att läraren är lugn och talar i lugn ton men ändå högt och 

tydligt så talet kommer fram. En elev i gruppen tryckte på att en lärare skall ha karisma. Jag 

frågade vad eleven menade och svaret var att läraren skall vara bra och rolig att lyssna på för 

att fånga deras uppmärksamhet. Till sist tyckte gruppen att en bra lärare skall kunna säga till 

då gruppen är stökig eller om det finns andra situationer som inte är helt acceptabla. De 

menade då att om en lärare är lugn och sansad med sin karisma och sedan denne ryter till så 

lyssnar eleverna mer på den läraren än om det varit en annan lärare som alltid är skrikig. De 

menade på att man då blir rädd för denne lärare och ser till att vara tyst och följa instruktioner. 

Eleverna tyckte att mindre bra lärare är skrikiga, orättvisa och mesiga. Då de sa mesiga 

menade de att lärare som lyser igenom osäkerhet också får det tillbaka och eleverna tappar 

respekten för dessa lärare. De tyckte också att om en lärare alltid är skrikig så tröttnar de och 

orkar inte längre lyssna. 

 



19 

 

Jag frågade om det fanns ett ansvar hos eleverna för att en lärare skulle kunna vara bra och de 

sa då att elever måste visa respekt för läraren. Jag ställde samma fråga i kategorin mindre bra 

lärare och eleverna menade då att deras ansvar i ett sådant läge är att ändå visa respekt för den 

läraren men att också ta eget ansvar i dennes undervisning. De tyckte också att deras ansvar 

var att prata med läraren i fråga för att kunna påverka. Det handlar ändå om deras skolgång. 

 

Samma sak gjordes i årskurs 8. Jag valde denna klass då den är en väldigt livlig klass men 

spretig sammanhållning. Deras syn på bra ledarskap var bra, snäll respektive sträng beroende 

på situation, kunna leda samt vara rättvis. 

Precis som i årskurs 9 fick de lista upp en bra respektive en mindre bra lärares egenskaper: 

 

Bra    Mindre bra 

- snäll    - pratar ”sluddrigt” 

- bra undervisning   - dålig undervisning 

- håller ordning i klassrummet  - oordning i klassrummet 

- visar respekt    - visar ingen respekt 

- ger möjligheter till frihet   - orättvis 

- pratar tydligt   - ger inga möjligheter till frihet 

- utbildad    - dålig lyssnare 

 

Deras syn på ledare skiljde sig inte mycket med årskurs 9 men de nämnde att en bra lärare är 

utbildad. Jag frågade varför och svaret var att för att kunna lära ut något till eleverna gäller det 

att kunna sitt område annars tappar dem förtroendet. I övrigt tyckte de att det är viktigt att en 

bra lärare visar respekt och ger möjligheter till frihet, pratar tydligt och håller ordning i 

klassen, vilket är en intressant aspekt då gruppen är svår att hålla ordning på. Detta då andra 

lärare sagt att det är en svår grupp samt att jag själv fått erfara det under mina observationer. 

Men jag ställde ändå frågan till dem varför de ibland stökar till det och de menade på att de 

gör det medvetet för att testa lärarnas tålamod. Jag frågade också om de som elever har ett 

ansvar till de bra respektive mindre bra lärarna och det hade de absolut åsikter om. Elevernas 

ansvar i båda fallen var att visa respekt, lyssna, komma i tid, vara tysta, göra uppgifterna och 

ha med alla saker. De nämnde även att om man har en lärare som gruppen inte fungerar med 

och inte är bra, är elevernas ansvar att säga ifrån. Antingen direkt till läraren eller gå via 

mentorn.  

 

Analys 

Eleverna är klara med vilket ledarskap de vill möta i skolan. De vill ha rättvisa, respekt, lugnt 

och eget ansvar. De vill ha lärare som är trygga i sig själva och kunniga i undervisningsämnet. 

Dessa egenskaper visas i Wennberg, Norbergs (2004) EQ-modell. En ledare behöver 

självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och konflikthantering för ett komplett 

ledarskap. Jag valde deras EQ-modell för att den listar upp egenskaperna en ledare bör ha på 

ett tydligt och förståligt sätt. Dock finns det mängder av andra modeller som förklarar 

emotionell intelligens. Eleverna visar tydligt att de vill bli ledda av ledare som kan behärska 

sig och hantera eleverna. Årskurs 8 erkände dock att de är ute efter att testa lärarnas tålamod 
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och det intressanta är att se vilken medvetenhet de har om sitt agerande och ansvartagande 

men som de ändå inte följer.  

 

Eleverna vill ges möjlighet till att ta eget ansvar för sitt lärande men för att de ska kunna få 

det måste läraren veta att det fungerar. För att ens komma dit kan man använda sig av det 

utvecklingsarbete jag tagit upp tidigare av Löwenborg, Gíslason (2003), det 

situationsanpassade ledaskapet. Ledaskapet i en ny grupp kan börja med en styrande ledarstil 

för att sedan gå över till den tränande ledarstilen, till stödjande för att sedan släppa taget och 

gå helt över till en delegerande ledarstil. Processens gång blir då från årskurs 7 upp till årskurs 

9 eller när den nya gruppens stadie börjar. Det finns olika ledartyper, den auktoritäre, den 

demokratiske och låt-gå-ledaren som Wikberg (1998) skrivit om. Om man ska se till eleverna 

vill de möta den demokratiske ledaren. Eleverna säger själva att de inte vill ha skrikig, 

orättvis, dålig lyssnare och ingen möjlighet till frihet som ledare vilket kan kopplas till den 

auktoritäre ledaren. Eleverna vill heller inte ha oordning i klassrummet och dålig undervisning 

vilket kan kopplas till låt-gå-ledaren.  

 

Elevernas egna reflektioner i text 

Eleverna i årskurs 9 fick i uppgift att på egen hand reflektera över hur ett bra ledarskap i 

skolan är. En del av eleverna har i sina reflektioner tagit upp händelser de själva fått uppleva 

och utgått från det och andra har genom eftertänksamhet skrivit generella egenskaper en 

ledare bör inneha. De egenskaper en ledare bör ha enligt de flesta elever är rättvis, lugn, 

respekt, tydlighet, positiv och karisma.  

Eleverna är väl medvetna hur de vill bli bemötta och hur de själva ska bemöta lärarna och 

varandra i vardagen. Många av eleverna skriver att de vill bli bemötta med respekt av de 

vuxna för att de ska kunna ge samma respekt tillbaka. Ett par andra elever skriver att de inte 

vill bli behandlade som små barn vilket de ibland upplever. Eleverna vill ha mer frihet och 

möjlighet till eget ansvar.  En lärare ska inte vara skrikig för det orkar inte elever lyssna på 

utan de menar att en lärare ska vara lugn och när sedan klassen är stökig ska läraren bli arg 

och ryta ifrån vilket de menar skapar mer respekt. En elev skriver att eleverna behöver känna 

att dem är vänner med läraren och att ha en bra kontakt med läraren underlättar för eleverna. 

De flesta elever skriver att om läraren känner eleverna bra och skapar en relation kan denne 

anpassa lektionerna så eleverna blir mer intresserade. En elev tror att om läraren intresserar 

sig för elevernas fritidsintressen och visar engagemang i eleverna och tror på dem är en bra 

lärare. Samma elev skriver att en bra lärare har förståelse för eleverna och ser alla individer. 

En elev tar upp att en bra lärare är utbildad och kunnig i sina ämnen.  

 

Några elever tar upp om ansvar i sina texter. De skriver att det inte bara är läraren som har ett 

ansvar i elevernas utbildning utan att det är upp till eleverna att följa de instruktioner de får. 

En lärares undervisning ska vara varierande så att eleverna inte tröttnar. Eleven som skrev det 

menar att eleverna blir mer motiverade och tröttnar inte på lektionerna. 

 



21 

 

Analys 

Elevernas texter är väldigt lika och de har ungefär samma syn på hur en bra lärare är och hur 

de ska bemöta eleverna. Eleverna tycker att läraren ska vara rättvis, lugn, inneha respekt, 

tydlig, positiv och karismatisk. Dessa egenskaper återkopplas till EQ-modellen (Wennberg, 

Norberg, 2004). Om en lärare har självkänsla, självförtroende, självkännedom och 

självsäkerhet kan denne möta med en trygghet de söker. Eleverna efterfrågar möjlighet till 

mer frihet i undervisningen vilket kan kopplas till Löwenborg och Gíslasons stödjande- och 

till och med delegerande ledarstil. Eleverna har en önskan om att lärarna ska lyssna och lära 

känna eleverna och visa mer intresse för eleverna. Återigen kopplas detta till EQ-modellen. 

En del i modellen är empati och en del är kommunikation. Detta kan också kopplas till 

Malténs (2000) modell i det deltagande personegenskaper och ansvartagande 

personegenskaper. Kapacitet och färdigheter är andra personliga egenskaper Maltén (2000) tar 

med i sin modell och hör samman med att en lärare ska vara utbildad för att vara en bra 

ledare. 

  



22 

 

Diskussion 
Det finns mycket forskning kring ledarskap, både inom skola som organisation och inom 

företagsorganisationer. Idéen till arbetet kom när jag började fundera över mitt sätt att leda 

och började rannsaka mig själv samt fråga elever jag undervisat. De gav då en ärlig feedback 

på hur jag var och vad jag kunde göra bättre. Deras åsikter sporrade mig samtidigt som jag 

blev intresserad av att höra vilka förväntningar på lärarna de har när de kommer till skolan. 

Som jag nämnde i början av avsnittet finns det mycket forskning kring ledarskap men vad 

säger egentligen eleverna om ledarskapet i skolan? Jag började fundera över hur jag skulle 

ta reda på det och började planera en lektionsserie kring just ledarkskap. Av materialet jag 

fick utformade jag de frågor jag ville inrikta mig på och ta reda på, Vilken ledare är det 

eleverna vill möta i dagens skola? Varför är det viktigt med ett gott ledarskap? Hur kan 

lärare utveckla sin ledarroll? 

 

Det finns många sätt att leda en grupp. Ledarskapet ingår i en utvecklingsprocess och är som 

Löwenborg och Gíslason (2003) tar upp det situationsanpassade ledarskapet. De skiljer också 

på en ledartyp och en ledarstil. En ledartyp är en person och dennes personlighet medan 

ledarstil är ett sätt att leda. Den ledare eleverna vill möta är den ledaren som respekterar 

eleverna, behandlar dem som små vuxna, ger möjlighet till frihet men som ändå håller 

ordning och reda i klassrummet. Alla grupper är olika eftersom det finns så många 

personligheter och om man ska lyckas som en bra ledare måste en ömsesidig respekt skapas 

mellan lärare och elever. Det är läraren som är ”chefen” i klassrummet och det är också denne 

som sätter gränserna. Vad gäller undervisningsinnehåll kan läraren efter en genomgång av 

mål som ska uppnås ta med eleverna i en demokratisk situation och låta dem vara med och 

bestämma innehållet och tillvägagångssätt för att nå till målen, precis som läroplanerna säger. 

Eleverna vill vara styrda genom att få instruktioner till de uppgifter de får, samtidigt som de 

vill ha möjlighet till mer frihet i sitt lärande. Eleverna vill också att lärarna ska se varje 

enskild individ och intressera sig mer för elevernas fritidsintressen. Wennberg och Norberg 

(2004) har ritat upp en Emotionell intelligens, EQ-modell där det största steget handlar om 

självkännedom. En ledare bör känna sig själv och kunna kontrollera sina egna känslor och 

även namnge känslor som dyker upp i olika situationer och hantera dessa. Nästa steg handlar 

om en människas empati för andra. En ledare måste kunna ta till sig andras känslor och 

identifiera andras känslor och kunna lyssna på andra. Vidare i stegen handlar det om ansvar, 

att kunna ta ansvar för sitt känsloliv och ta konsekvenser kring sitt eget handlande. Nästa steg 

innefattar kommunikation, att ta ansvar för sin egen kommunikation och med andra. Det sista 

steget på toppen är konflikthantering, vilket innebär att kunna använda olika verktyg för att 

lösa vardagliga konflikter. Om en ledare kan hantera hela känslotornet som nyligen beskrivits 

är grunden för ett bra ledarskap satt. Maltén (2000) tar upp en liknande modell där olika 

egenskaper för ett bra ledarskap tas upp (kapacitet, färdigheter, ansvar, deltagande och status). 

Maltén menar att ett samspel mellan dessa egenskaper förutsätter ett bra ledarskap. När en 

ledare har fått status har ledaren fått auktoritet. Auktoritet är något alla ledare bör få i en 

grupp men för att komma dit måste samspelet, kommunikationen och förtroendet mellan 

ledare och gruppen stämma. I alla läroplaner finns det idag uppsatta mål och riktlinjer som 

både elever och lärare tillsammans skall uppnå. Det är då viktigt att en lärare ser till elevernas 
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behov och är lyhörd över hur de ser på vägen att uppnå målen. Om en lärare ger eleverna 

möjligheter att få vara med och bestämma och tillåter elever att opponera sig får läraren också 

en annan roll och på sätt också auktoritet. Visserligen måste läraren vara den styrande biten 

men om eleverna får vara mer delaktiga i sitt eget arbete får gruppen också en annan stämning 

och arbetsmoral. Om eleverna får presenterat vad de skall uppnå men själva kan påverka 

vägen dit kanske de också får en annan motivation till att arbeta. Ofta fungerar människan 

som så att när man blir tvingad till att göra saker som man inte själv kan påverka har man inte 

samma motivation till arbetsuppgifterna som man haft om man själv fått vara med och göra 

upplägget. Om läraren är utbildad och intresserar sig för sitt ämne blir motivationen högre hos 

eleverna. Elever är duktiga kännare genom att titta på en lärares kroppsspråk och sättet att 

leda. De är medvetna om att de kan vara lite besvärliga men de medger att det är för att testa 

lärarna. Egentligen är det inte så konstigt, alla barn testar föräldrar för att se vart gränserna går 

så det är rätt naturligt att de även testar gränserna hos lärarna.  

 

Utvecklingsarbete är viktigt och framför allt hos lärare. Samhället och tekniken utvecklas 

ständigt och elever är duktiga på att följa med i utvecklingen. Det är då relevant att även 

lärare följer trenderna för att hänga med det eleverna pratar om. Likaså är det bra att skolorna 

följer tekniken för att hålla sig modern. Ett annat utveklingsarbete är den personliga 

utvecklingen. Om varje lärare genom samtal med kolleger och chefer talar om lärarens sätt att 

leda och se hur andra leder, kan läraren ta med sig sina nya erfarenheter, analysera dem för att 

till sist ta till sig den nya erfarenheten och omvandla den till sin egen. Alla lärare borde få 

feedback från framför allt eleverna. Under varje termin brukar lärare och elever gå igenom 

hur eleverna ligger till mot gentemot målen och betygen. De diskuterar tillsammans fram en 

arbetsplan för att eleverna ska uppnå dessa på den nivå de vill vara. Detsamma borde göras 

mellan elever och lärare. En lärare borde våga låta eleverna utvärdera denne och föra en 

diskussion med eleverna, ta till sig det eleverna säger och bli mer medveten om det positiva 

och ta sig an bristerna. Att analysera sig själv kritiskt är nyttigt för den egna utvecklingen. En 

elev nämnde att en lärare ska vara utbildad vilket innebär en viss kompetens i de ämnen 

läraren undervisar i, men en lärare måste ha en viss kompetens inom ledarskap också för att 

förstå ledarskap i sig och vad ett ledarskap innebär (Maltén 2000). Förutom de stora 

huvudfunktionerna, informations-, besluts- och samspelsfunktioner, inom ett ledarskap är 

hantverkaren, organisationsmannen och utvecklaren några ledarroller som eleverna vill möta 

för att skolvardagen ska vara intressant. Omvandlat från en företagsorganisation till 

skolverksamheten är hantverkaren läraren som vill producera bra undervisning som visar sig i 

elevers motivation vilket leder till bättre betyg, organisationsmannen värnar om 

skolorganisationen och framför allt sina elever och utvecklaren vill utveckla elevernas 

personligheter och studiesituation.  

 

Det ställs många och höga krav på en ledare i skolan. Stensmo (2008) tar upp faktorer som 

påverkar ledarskapet. Dessa faktorer är politik, juridik, ekonomi, ekologi, teknologi och 

demografi. Förutom dessa faktorer som påverkar ledarskapet ställs det krav från skolledning, 

kolleger, föräldrar och elever. Om en lärare är trygg i sin personlighet, ärlig, flexibel och kan 

acceptera brister kan också denne lärare omvandla dessa egenskaper till ett gott ledarskap. 

Bruzelius och Skärvald (2004) skriver att en framgångsrik ledare har god självinsikt, lever 
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som han/hon lär, är tydlig, engagerad, professionell, rationell, känslomässigt intelligent, mål 

och resultatinriktad, internationell, pedagogisk visionär och en god lyssnare. Dessa 

egenskaper vill eleverna möta.  

 

Undersökningarna gick som planerat även om jag hade ändrat ett par saker om jag skulle göra 

om den igen, till exempel att prata med eleverna i mindre fokusgrupper. Det var intressant att 

lyssna på eleverna och läsa deras texter. Man tror kanske att man själv gör ett bra jobb och 

försöker hela tiden göra allt rätt men kanske till inget resultat. De svar jag fick var som jag 

hade tänkt mig men nästa steg är sedan att hitta balansen på hur man som lärare ska bemöta. 

Som skrivits tidigare är ledarskapet en utvecklingsprocess och man får förhandla fram ett sätt 

med sig själv samt ett sätt med eleverna som passar i klassrumsmiljön. Det är mycket som en 

lärare ska ha ordning på men som Wennberg och Norberg (2004) menar är att ett gott 

ledarskap är att fokusera på eleven och dess utveckling. Nu när jag fått veta hur eleverna vill 

bli bemötta kan jag börja utveckla mitt eget ledarskap genom att vara lyhörd i varje grupp jag 

möter och prova mig fram genom de olika ledarstilarna och ledartyperna som tagits fram. Jag 

måste också vara säker på mina ämnen och ha en väl planerad undervisning. Men den största 

utmaningen är att möta varje enskild individ och arbeta med deras egna utveckling och 

säkerhet samtidigt som man ska hålla samman gruppen. 

 

Slutsats 

Ledaskapet i skolan är komplext. Det finns olika ledarstilar och ledarroller som kan användas. 

Det finns faktorer som påverkar ledarskapet och de grupper som ska ledas är olika. Det krävs 

mycket kunskap om hur grupper fungerar, hur varje enskild individ fungerar, hur systemet 

fungerar och hur man som lärare själv fungerar. Elever vill ha rättvisa, bli respekterade, ha en 

god relation till läraren, få möjlighet till att ta eget ansvar och möta en lärare med kunskap i 

sitt ämne. För att skapa en god stämning i gruppen är en idé att prata med gruppen genom att 

diskutera framtida mål. Läraren ska också berätta vad som gäller i klassrummet för att 

arbetsmiljön ska bli bra. Det är enligt eleverna viktigt att läraren lär känna varje individ och 

ser dem för att skapa ett förtroende. En framgångsrik ledare är den som känner sig själv och 

har en förmåga att hantera andras känslor, vågar låta sig själv andra ge kritik samt att lära sig 

av egna misstag. En utveckling av frågeställningarna som ställts i detta examensarbete är att 

undersöka hur elever ser på kvinnligt och manligt ledarskap, om eleverna gör skillnad i sitt 

beteende mellan kvinnliga och manliga lärare och hur lärare själva ser på sitt ledarskap i 

klassrummet. 
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Bilaga 

Inledning lektion 1 

Lektionsplaneringen och temat presenterades och en förklaring till ämnet gavs till eleverna. 

Målen med uppgiften visades och vi gick tillsammans igenom målen för att eleverna skulle 

skapa en förståelse kring uppgiften samt vad det var jag ville få ut av planeringen. Sedan 

ställdes ledande frågor om hur en bra respektive dålig lärare är. Eleverna fick diskutera i 

par/mindre grupper och sedan togs frågorna upp i helklass. En mind-map ritades upp på tavlan 

allt eftersom eleverna kom med synpunkter till ledarskap. Frågor som eleverna fick tänka på 

och svara var: Vad är en ledare? Vem är ledare? Hur utmärker sig en ledare? Varför behövs 

det bra lärare i skolan? 

Eleverna fick också lyssna på en text hämtat från Nationellt prov i svenska 2010 som ingick i 

delmomentet hörförståelse. Denna text handlade om en lärare som särbehandlade killar och 

tjejer i en klass. Efter att eleverna lyssnat på texten ställdes frågor kring texten: Hur gör 

läraren här? Är det rätt eller finns det bättre pedagogiska tillvägagångssätt? Hur hade ni 

känt er i situationen? Händer det idag att lärare skiljer på flickor och pojkar? 

 

Lektion 2 

Klassen delades in i små grupper och sedan fick varje grupp olika scenarion med en konflikt 

som de skulle finna en eller flera lösningar till. I årskurs 9 bad jag även eleverna att skriva 

korta manus till en sketch där de skulle visa scenariots problem och sedan den lösning de 

kommit fram till vara den bästa. I årskurs 8 fick eleverna diskutera scenarierna i små grupper 

och sedan redovisa muntligt en lösning. Till varje lösning bad jag eleverna att tänka på vilka 

konsekvenser deras lösningar kunde få. 

 

Lektion 3 

I årskurs 9 fick eleverna skriva egna reflektioner kring lärarrollen i skolan. Hur texten skulle 

utformas fick de presenterat för sig. Dels med frågor de skulle fundera över och eftersom det 

var under en svensklektion skulle de också tänka på hur de disponerade texten och vilket 

språk de skulle använda.  Detta var deras uppgift: 

 

Reflekterande text 

o Hur skall en ledare/lärare vara i skolan för att DU skall få ut så mycket som 

möjligt av din skolgång? 

o Reflektera över hur läraren skall göra i sin undervisning för att undervisningen 

skall underlätta inlärningen? 

o Hur är en bra lärare? 

 

Att tänka på när du skriver 

o Tänk igenom hur och vad du vill skriva 

o Disponera din text (inledning – själva ämnet – avslut) 

o Använd ett korrekt skriftspråk och tänk på vilka ord du använder och hur du 

formulerar dig. Glöm inte stavningen. 

 



 

Anledningen till uppgiften förutom att eleverna skulle använda sin förmåga att reflektera över 

en lärares roll och elevers roll i skolan var att de också skulle träna sig att skriva en text. I 

framtiden på gymnasiet och eventuellt vid vidare studier kommer de att få skriva texter där de 

skall reflektera och analysera. 

 

Lektion 4 årskurs 9 

Denna lektion fick årskurs 9 spela upp sina sketcher de skrivit manus till. Efter varje sketch 

följde diskussioner kring scenarierna och följdfrågor från mig och min handledare. Vår tanke 

med de efterkommande diskussionerna var för att medvetandegöra eleverna om hur vardagen 

i skolan ser ut och vad de kan göra om någon konflikt skulle uppstå. Det blev också fråga om 

elevernas moral om det skulle inträffa i deras närhet någon gång.  

 

Reflektioner kring arbetsprocessen 

Även om det bara är ett år som skiljer sig mellan årskurserna är det stor skillnad på eleverna. I 

årskurs 8 har eleverna dels fått sina första betyg vid höstterminens slut och deras mognad och 

motivation i skolan är inte på samma nivå som årskurs 9. Eleverna i årskurs 9 är på 

sluttampen av grundskolans senare år och deras betyg hänger här på intaget av deras 

gymnasieval. Jag vill poängtera att detta är en generell beskrivning av gruppen då alla elever 

är individuella personer med olika ambitioner.  

 

Det är en stor fördel om man känner grupperna när undersökningar av detta slag skall göras 

och efter att ha observerat grupperna ett par veckor innan fanns det en kännedom om hur 

grupperna fungerade. Att jag valde att inte låta klassen i årskurs 8 skriva en reflekterande text 

grundade jag på att de inte hade tillräckligt med skrivträning för att klara av den textformen. 

Gruppen är också orolig och omotiverad på svensklektionerna och detta på grund av att deras 

lektioner ligger som sista lektionen alla dagar de har svenska. Dessutom finns det en dag då 

gruppen haft en tidig lunch vilket gör att de sent på eftermiddagen är trötta med lågt 

blodsocker. Skolans lösning på problemet som snabbt upptäcktes av läraren är att dessa sena 

eftermiddagar låta eleverna äta frukt som skolan står för. Detta gör att det går minst en 

halvtimme eftersom eleverna får läsa då de äter frukten. Gruppen var dock inte utan 

skrivuppgift. Gruppen i årskurs 9 har en annan mognad och även fått träna mer på att skriva 

texter. Även om de inte diskuterade lika mycket som årskurs 8 så hade de ändå mycket de 

ville skriva ner och berätta.  

 


