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“[...] början är det viktigaste av allt, särskilt när det gäller en ung och 

späd natur. Ty det är framför allt då, som den får den form och prägel, 

som man önskar att giva den.”  

– Sokrates i Platons Staten 

  



 
 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är huvudsakligen uppdelade i två delar. Den första delen (1) 

handlar om att ta reda på vilken typ av ledarstil som Läroplanen (GY11) pläderar för. Den 

andra delen (2) är att ta reda på hur den ledarstilen som läroplanen främjar står sig ur en etisk 

synvinkel. För att ta reda på den ledarstilen som läroplanen framhäver (1) så utförs det i 

studien en modifierad begreppsanalys för att plocka ut riktlinjer och fraser i läroplanen som är 

relaterade till lärarens ledarskap. Dessa riktlinjer och fraser plockas ut med hjälp av olika 

definitioner som pedagoger har använt för lärares ledarskap. Denna studie visar att både 

behavioristisk inlärningspsykologi och ekologisk psykologi inte kan används utan 

komplement då de brister på olika punkter. Behavioristisk inlärningspsykologi faller främst då 

den inte fokuserar på gruppen och relationer mellan elever, vilket läroplanen främjar under 

flera riktlinjer. Ekologisk psykologi har inte den individfokusering som läroplanen också 

kräver. Den gren av psykologi som kan användas utan komplement av lärarna i deras 

ledarskap är humanistisk psykologi, som täcker läroplanens fokusering på både individerna 

och gruppen. I diskussionsdelen av uppsatsen besvaras den andra delen för uppsatsen (2) 

genom en etisk diskussion. Ur en etisk synvinkel finns det en blandetik i lärarnas ledarskap, 

dock är fokus på en humanistisk uppfattning som läroplanen faktiskt deklarerar på den 

inledande sidan att läroplanen bör vara. Detta skapar koherens men vad som saknas är en 

tydlighet att en humanistisk psykologi bör användas, då riktlinjerna faktiskt deklarerar detta 

bör det också finnas en tydlighet i vilken typ av ledarstil läraren bör använda i sin arbetsmiljö. 

Det har visats i undersökningar att för prestationen angående betyg för eleverna att ledarstilen 

hos lärarna inte har spelat så stor roll, därmed bör ledarstilen fokuseras så att eleverna 

doktrinernas till demokratiska människor och kunna se samhället med kritiska ögon. Då krävs 

både ett kollektivt och individuellt fokus från lärarens ledarstil, vilket läroplanen ur denna 

aspekt lyckas med, dock utan tydlighet. 
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1. Inledning 
Lärarens ansvar och administrativa arbete i skolan har varit ämne för debatt under de senaste 

åren. Det administrativa arbetet kräver en del tid för lärarna som de inte anser att de har. Själva 

undervisningen och planeringen för undervisningen sägs komma i kläm med allt arbete lärarna 

har med den administrativa delen av lärararbetet. En undersökning visade att lärare lägger två 

timmar per utvecklingssamtal och utöver det tillkommer uppgifter såsom betygssättning, 

skriftliga omdömen, frånvarorapportering och det undersökningen kallar för andra 

administrativa uppgifter.1 Dock finns ytterligare en uppgift som lärare har som också är 

tidskrävande men har inte fått samma debatt. Det är den etiska aspekten som lärare måste arbeta 

utefter. Läroplanen (GY11) innehåller flera riktlinjer relaterade till etik. Jag har tidigare skrivit 

ett examensarbete inom etik om lärares utbildning och hur en utvidgad och fördjupad utbildning 

inom etik skulle hjälpa lärarna att hantera riktlinjerna som är författade i läroplanen. Det har 

visat sig att dessa innehåller inkoherens genom att  läroplanen innehåller punkter ur olika etiska 

teorier och därmed blir motsägelsefull.2 Bara detta gör att det tar längre tid att tolka och bearbeta 

läroplanens etiska riktlinjer.  

 

I denna uppsats så undersöks dock ledaregenskaperna som är författade i läroplanen. Därmed 

undersöks vilken eller vilka ledarstilar som framhävs av läroplanen. Denna ledarstil jämförs 

med ledarstilar som baseras ur psykologiska teorier och slutligen utvärderas denna ledarstil som 

läroplanen framhäver ur ett etiskt perspektiv. Detta för att få fram vilken ledarstil som 

läroplanen implicit föredrar och hur denna ledarstil ses ur ett etiskt perspektiv. Det är viktigt 

för lärarna att följa läroplanen och läroplanens riktlinjer för att få en unison och professionell 

lärarkår. De etiska perspektiven tar också tid för lärarna att bearbeta och lärarna kan inte enbart 

eller egentligen aldrig gå på enbart magkänsla utan behöver grunda sina etiska överväganden 

ur bland andra läroplanen. De psykologiska ledarstilarna som används kommer främst ur 

Christer Stensmos verk Ledarstilar i klassrummet, som är ett vanligt verk för ledarutbildare och 

Stensmos verk utgör ett ramverk för uppsatsens analys av läroplanen. 

 

                                                 
1 Elisabet Rudhe, ”Administration tar allt mer tid från lärares kärnuppdrag”, Lärarnas nyheter, 2012. 
2 Johannes Finnman, De normativa etiska teorierna som verktyg för lärare - En grundsten för lärares yrkesetik, 
2015, s14f. 
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1.1 Syfte, tes och frågeställning 
Denna uppsats har som sitt syfte att undersöka det ledarskap och den ledarstil som läroplanen 

främjar. Den typ av ledarskap som läroplanen främjar genom sina riktlinjer analyseras ur ett 

etiskt perspektiv för att avgöra huruvida denna typ av ledarskap ställer sig ur en moralfilosofisk 

synvinkel.   

 

x Hur beskrivs lärarens ledarskap och ledarstil i den nuvarande läroplanen (GY11)? 

x Vad innebär de identifierade ledarskapsegenskaperna ur ett etiskt perspektiv? 

 

1.2 Metod och material 

1.2.1 Avgränsningar 

Det som har undersökts i läroplanen för gymnasieskolan är de 17 första sidorna, det vill säga 

de två första kapitlen. Det är dessa två som är allmänna och gäller lärare och i vissa fall även 

annan personal som befinner sig i skolmiljön. De är rubricerade ”Skolans värdegrund och 

uppgifter” och ”Övergripande mål och riktlinjer”.3 I denna undersökning är det två kapitel som 

inte granskas i denna uppsats och de kapitel är namngivna Examensmål för alla nationella 

program och Gymnasiegemensamma ämnen, dessa har valts bort då de inte gäller för samtliga 

lärare och kontexten för undersökningen är att finna en eller flera ledarstilar i läroplanen. 

Givetvis är det möjligt att det skulle kunna finnas ledarstilar även i de bortvalda kapitlen men 

dessa är då specifikt för ett program eller för ett ämne, vilket detta examensarbete inte 

inkluderar i resultatet. 

 

I denna undersökning ligger fokus på lärarnas ledarskap. Det är det vill säga lärarnas ledaskap 

i sin lärarroll, främst när de håller lektioner, men också i andra områden såsom konfliktlösning 

och vid mobbningssituationer. Det finns förstås också ett ledarskap vid planering av olika kurser 

som läraren har ansvar för, vilket också ingår i denna uppsats. Dock kommer uppsatsen inte att 

gå in på specifika situationer, utan fokus är på läroplanens ledarstil och hur den kan påverka 

verksamheten och samhället. Det som inte ingår är övrigt ledarskap i skolan, det vill säga lärares 

ansvarsområden inom exempelvis olika ämnen, där lärare kan ha ansvar för ett helt ämne i sin 

skola. Ett politiskt ledarskap finns också inom skolans värld där politikerna har auktoritet att 

göra skolreformer och andra ändringar i skolan och hur den skall utföras. Det ingår inte i 

                                                 
3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s5ff. 
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uppsatsens syfte, dock är tesen och argumenten möjligtvis applicerbara även där, vilket är fullt 

möjligt, men det är inget som kommer diskuteras ytterligare. Det finns även rektorns ledarskap 

över skolmiljön, budget men även hur lektionerna bör hållas. De har givetvis en påverkan på 

samtliga lärare och därför har en viss påverkan på denna studie. Dock ligger inte heller något 

fokus på rektorns ledarskap. Denna uppsats berör, som nämnt, lärarens individuella ledarstil 

och ledarskap. Detta val har gjorts med tanke på hur en lärares ledarstil påverkar eleverna, 

därför har några typer av ledarskap undanskjutits i denna undersökning. Det är också fokus på 

gymnasielärare, eftersom min examen är just som gymnasielärare. Denna uppsats resultat 

kommer möjligtvis att beröra ledarstilen hos lärare för lägre åldrar än gymnasiet. Uppsatsen 

kommer dock inte bearbeta skola för tidigare åldrar utan det lämnas för eventuell vidare 

forskning. 

 

1.2.2 Ledarskap 

Ledarskap – Kjell Granström definierar att ledarskap i klassrummet handlar om huvudsakligen 

två delar, kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser och förmåga att leda 

klassrumsarbete och hantera grupprocesser. Granström medgiver att dessa definitioner inte är 

heltäckande eller uttömmande men samtidigt ger dessa enkla definitioner möjlighet att 

synliggöra viktiga mönster i en lärares ledarskap. Granström skiljer också lärarskap från 

ledarskap genom att lärarskap handlar om ämneskunskaper och förmågan att förmedla 

kunskaper och färdigheter. Dock menar Granström att ledarskap och lärarskap är intimt 

förknippade i lärarens arbete, då båda behövs i arbetet med eleverna.4  Christer Stensmo gör en 

lite mer nyanserad och avancerad definition, men till stora delar innebär den ungefär samma 

sak som Granströms. Han menar att ledarskap i klassrummet innebär att både leda och 

organisera skolklassen i fråga som ett arbetande kollektiv (grupprocesser). Det gäller att frågor 

som disciplin, ordning och elevomsorg, som innefattar att gruppera elever för olika 

arbetsuppgifter (klassrumsarbete) och individualisera elevers arbete och lärande.5 Tillägget som 

Stensmo gör är att definiera några av dessa uppgifter som ingår i lärarens ledarskap, såsom att 

organisera klassen och lägger till begrepp såsom disciplin, ordning och elevomsorg, som 

kommer av ett gott ledarskap. Granström beskriver också tre vanliga arbetsformer, där läraren 

agerar enligt sitt ledarskap, som är helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete.6 En 

                                                 
4 Kjell Granström, ”Treaspekter på lärares ledarskap i klassrummet”, Gunnar Berg, Frank Sundh & Christer 
Wede  (red.), Lärare som ledare: i och utanför klassrummet, 2012, s32ff. 
5 Jakob Billmayer, ”Lärares ledarskap i svensk film och TV”, Gunnar Berg, Frank Sundh & Christer Wede  
(red.), Lärare som ledare: i och utanför klassrummet, 2012, s71. 
6 Granström, s35. 
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lärare bör, enligt Granström, kunna hantera alla tre typer av arbetsprocesser för att anses ha ett 

gott ledarskap i sin undervisning och avslutar med följande: ”Ett professionellt ledarskap i 

klassrummet bygger på att lärare vet vad och hur man gör”.7  

 

Ledarskap är enligt Per Dahlin de processer som läraren försöker skapa som är nödvändiga för 

att påverka elevers beteenden för att nå bestämda mål. Dessa mål kan vara betygs- och 

kunskapskrav men också att försöka ändra andra beteenden, såsom mobbnings- och 

konfliktsituationer.8 I Arne Malténs verk finner vi att ledarskap är försök att påverka beteenden 

hos en individ eller en grupp individer. Det är också att tillrättalägga förhållanden så att gruppen 

eller individen skall nå uppställda mål.9 

 

Dessa olika definitioner och förklaringar till ledarskap inom skolan kommer att användas 

genom denna uppsats. Jag har inte valt att ta någon ställning till vilken jag anser vara den mest 

beskrivande definitionen utan som sagt kommer jag att använda alla de nämnda när jag letar 

efter riktlinjer i läroplanen som har med ledarskap att göra. Detta kommer att förklaras 

ytterligare i nästa delkapitel.  

 

1.2.3 Tillvägagångssätt och teori 

I denna uppsats har läroplanen undersökts ur ett ledarskapsperspektiv. Undersökningen gjordes 

med hjälp av textanalys. Detta gjordes för att få undersökningen att bli så objektiv och saklig 

som möjligt.10 Vad man ofta gör i en textanalys, som ofta är en typ av innehållsanalys vilket 

även är metoden som denna undersökning använder sig av, är att räkna förekomsten av ord. 

Detta för att kvantifiera begrepp vilket skapar ett systematiskt sätt att beskriva en texts 

innehåll.11 Det är då viktigt att veta vem mottagare av texten är för att läsa ur mottagarens 

perspektiv, även avsändaren har betydelsen då det kan finnas eventuella vinklingar från 

avsändarens sida som kan påverka hur texten bör tolkas.12 Göran Bergström och Kristina 

Boréus menar att det inte alltid är meningsfullt att räkna ord utan det kan också betyda hur något 

sägs.13 I denna undersökning kommer inte antalet ord ha någon särskilt betydelse utan vad som 

                                                 
7 Granström, s44. 
8 Per Dalin, Skolutveckling: teori, 1994, s173f. 
9 Arne Maltén, Det pedagogiska ledarskapet, 2007, s8. 
10 Göran Bergström & Kristina Boréus, ”Innehållsanalys”, Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens 
mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2005, s53. 
11 Ibid, s50. 
12 Ibid, s51. 
13 Ibid, s80. 
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undersöks är förekomsten av begrepp och ord som kan relateras till ledarskap, eftersom det 

ligger i uppsatsens syfte att undersöka ledarskap i läroplanen. I föregående delkapitel beskrevs 

ledarskap och det som skall kunna relateras till ledarskap skall vara sådant som lärare gör för 

att påverka grupprocesser, 

x leda och organisera skolklassen, 

x påverka disciplin, ordning och elevomsorg, 

x påverka elevers beteenden för att nå bestämda mål, 

x påverka enskilda elever i skolarbetet, 

x och/eller tillrättalägga förhållanden så gruppen eller individen når uppställda mål. 

 

Många av dessa punkter kan relateras med varandra och/eller går in i varandra. Givetvis skulle 

man kunna hävda att några av punkterna säger precis samma sak, men för att minska antalet 

gränsfall i läroplanens riktlinjer så har jag tagit med samtliga punkter. Alla punkter kommer 

från pedagogiska verk som presenterades i föregående delkapitel. Det är riktlinjer och 

påståenden i läroplanen som kan relateras till dessa punkter är de som säger något om ledarskap. 

För denna uppsats är det dessa riktlinjer och fraser som är intressanta. Dessa kommer att skrivas 

ned i undersökningsdelen för att analyseras med hjälp av de ledarstilar som finns i 

litteraturöversikten, för att se vilken ledarstil läroplanens ledarskap liknas mest. 

 

Analysmetoden består av att se vilka ledarstilar som har stöd av läroplanen att praktiseras i de 

svenska skolorna. Detta görs genom att jämföra de tre stora grenarna av psykologiska 

discipliner av ledarstilar (behavioristisk inlärningspsykologi, ekologisk psykologi och 

humanistisk psykologi) med läroplanen och undersöka hur kompatibla dessa ledarstilar är med 

läroplanen. De grundläggande dragen hos ledarstilarna jämförs det vill säga med det resultat 

som studien har fått ut av läroplanen. 

 

Steget som kommer efter analysen är själva diskussionen, vilket kommer ha större betydelse än 

i många andra uppsatser och undersökningar. Eftersom uppsatsen har i sitt delsyfte att 

undersöka ledarstilen/ledarstilar som kan finnas i läroplanen ur ett etiskt perspektiv så kommer 

diskussionen vara en filosofiskt lagd sådan. Etik är en direkt gren ur, men finns också i, 

filosofin. Etik handlar inte särskilt mycket om empiri i jämförelse med teori i form av 

argumentation, analys, vad som är gott och så vidare. Det vill säga saker som inte alltid kan 

mätas i empiri utan i frågor om värdering. Här används ingen typ av metod, dock så kan en typ 
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av textanalys relateras till denna del av uppsatsen. Det finns en typ av textanalys som kallas 

diskursanalys är också är förknutet med filosofi och etik. Diskurs är användning av språk som 

en social praktik och diskurs analys är analysen av hur text fungerar i en sociokulturell praktik.14 

Eftersom diskussionsdelen baseras på undersökningen och analysen, vilket är en text, så är 

diskursanalys relevant även för den etiska diskussionen om läroplanens ledarskap. Det är i 

texten (läroplanen) det undersöks vilken typ av ledarskap som föredras av läroplanen (texten). 

Därför kommer det inte att bara hållas en etisk diskussion om läroplanens ledarskap på ett 

praktiskt plan, utan också på ett teoretiskt plan. En typ av diskursanalys är en genealogisk sådan. 

I denna typ av diskursanalys, som namnet avslöjar, så undersöks relationen med andra begrepp. 

Det är då fokus på begrepp som kan relateras till makt, såsom skolan relateras till den ledande 

regeringen när den aktuella läroplanen sattes i bruk.15 Läroplanen i sig kan relateras med andra 

ord med andra begrepp, vilket också kommer vara del av den etiska diskussionen, men i så liten 

utsträckning att det inte är frågan om en fullfjädrad diskursanalys då det skulle ta betydligt mer 

tid och plats, vilket inte denna undersökning har. Dock är det en del av argumentationen för att 

belysa eventuella problem eller fenomen som är relevanta. 

 

1.3 Litteraturöversikt 

1.3.1 Ledarskap och ledarstilar 

I denna del av litteraturöversikten så kommer ledarskap och ledarstil att ligga i fokus. Det som 

tas upp i denna del är sådant som kommer att användas för att analysera läroplanens ledarskap 

som identifieras under undersökningsdelen. Därför har det använts en bok (av Christer 

Stensmo, Ledarstilar i klassrummet) som ofta används i kurser inom lärarutbildning. Den 

boken bör förvisso inte ses som någon egenstående forskning även om Stensmo har delar i 

varje kapitel som är en slags forskning om varje ledarstil. Dock använder jag mig av detta 

verk i denna uppsats eftersom den är så pass populär bland lärarutbildare16 och därmed har 

lästs av många lärarstudenter och lärare vilket gör den aktuell för detta arbete. Den blir också 

aktuell då Stensmos bok är grunden för många lärare och hur de definierar sin egen ledarstil 

och är en av referenserna för många lärare. Detta arbete använder därmed litteratur som 

                                                 
14 Göran Bergström & Kristina Boréus, ”Diskursanalys”, Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens 
mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2005, s375. 
15 Bergström, & Boréus, s360. 
16 Linköpings universitet, Litteratur Pedagogiskt Arbete, HT15, 2015 | Uppsala universitet, Kursplan för 
Ledarskap och grupprocesser, 2015 | Stockholms universitet, KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA 
LÄROMEDEL: YP02LÄ 3,5 hp. Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 2012 | Högskolan i Halmstad, 
UVK 2 för grundlärare Âk F-3: Läraren som ledare 15 hp, 2015 
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troligtvis många lärare har haft tillgång till under sina år som studenter eller i efterhand. 

Därmed är valet av litteratur att ställa gentemot läroplanen en replikation av verkligheten då 

många lärare har tidigare kunskaper genom Stensmos verk och kan använda den mot 

läroplanen för att skapa och upptäcka sin ledarstil de skall ha under sin arbetskarriär. 

 

En återkommande referens i ledarskapslitteratur är Niccolò Machiavelli, menar Lars Svedberg. 

Machiavelli använde ett slags dåtida (1500-talet) kunskap om grupper, organisationer och 

ledarskap för att skriva sitt kändaste verk, Fursten, som än idag är ett känt verk. Det är ett verk 

som handlar om hur en despot skall effektivt styra sitt rike mer eller mindre genom lögner och 

därmed ha en rökridå till folket. Även om verket idag är inaktuellt för läraren och skolmiljön 

överhuvudtaget (och förhoppningsvis samhället i övrigt), så kvarstår tanken om grupper, 

organisationer och givetvis ledarskap.17 Christer Stensmo var docent och universitetslektor i 

pedagogik och skrev år 2012 artikeln Ledarstilar och psykologiska teorier. I denna artikel 

redogör Stensmo för, som titeln pekar på, ledarstilar och psykologiska teorier för lärare att 

använda i skolmiljön. Stensmo skriver att det är framför allt i tre grenar av psykologin som det 

pågår forskning och metodutveckling för ledarstilar, dessa är den behavioristiska 

inlärningspsykologin, ekologiska psykologin och humanistiska psykologin. Stensmo menar 

också att skolans verksamhet och lärarnas ledarskap bör praktiseras utefter vilken av de 

psykologiska teorierna som skolan väljer att använda.18  

 

Stensmo beskriver först den behavioristiska inlärningspsykologin, den grundar sig främst i 

Fredric Skinners tillämpning i kognitiv beteendeterapi. Om man som lärare skall använda denna 

teori i sitt ledarskap så handlar det mycket om att ge fasta regler som skall ge en struktur för 

läraren och klassen att effektivt ta sig an olika arbetsuppgifter, främst i klassrummet. Läraren 

behöver ställa upp regler om vad som förväntas ska bli gjort i klassrummet, även vad som inte 

får göras. Det som inte får göras skall inte vara överväldigande, utan förbuden bör vara få, 

istället skall fokus ligga på vad ska göras. När elever beter sig enligt vad de ska göra enligt 

läraren så belönas de genom beröm eller att exempelvis ge eleverna sista kvarten på lektionen 

att göra något som de anser roligt (förstärkning, kallar Skinner det). När eleverna gör något som 

de inte skall göra, det vill säga bryter mot ett förbud, så kan till exempel något som eleverna 

anser vara roligt ställas in (bestraffning, kallar Skinner detta). En metod inom behavioristiska 

                                                 
17 Lars Svedberg, Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap, 2000, s31f. 
18 Christer Stensmo, ”Ledarstilar och psykologiska teorier”, Gunnar Berg, Frank Sundh & Christer Wede  
(red.), Lärare som ledare: i och utanför klassrummet, 2012, s49. 
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teorin är teckenekonomi. Det kan vara klistermärken eller poäng för att förstärka beteenden 

som gör att eleverna får mer tid att lägga ner på arbete istället för att till exempel ”prata bort 

tiden”. Mycket handlar om att lägga tiden på skolarbetet istället för annat, det handlar om att 

spara tid och inte ha diskussioner vid varenda inträffat fall i klassrummet.19 

 

Den ekologiska grenen av psykologin grundar sig främst i socialpsykologen Kurt Lewins 

gruppteorier, medgiver Stensmo. Den ekologiska psykologin används av lärare genom att sträva 

för gemensamma mål, som hela klassen och läraren försöker att gemensamt nå. Detta sker 

genom att skapa gemensamma normer och skapa ett likformigt klassrumsbeteende. Läraren 

behöver också se till att arbetsfördelningen blir jämn när eleverna har grupparbeten och även 

upptäcka grupproller som eleverna tar. Det finns mycket tid för detta, då skolklasser ofta består 

över ett antal år. Fokus är då på en uppsättning av beteenden inom primärgruppen (skolklassen) 

istället för individuella individer. Detta krävs då klassrummet är en plats för 

mångdimensionalitet, det är det vill säga ett myller av händelser, en plats där många har olika 

erfarenheter, förmågor och så vidare. Det är mycket beslut som tas av läraren, det ska även 

planeras och sättas regler och rutiner, trots begränsade resurser för elever att nå personliga och 

sociala mål. Som lärare krävs en omedelbarhet, det vill säga att ta direkta beslut inför ett stort 

antal elever. Lärarna är därmed utsatta, vilket kräver mer av lärarens ledarskap än kanske någon 

annan yrkesgrupp. Därmed gäller det att ha kontroll över gruppen, snarare än de individuella 

eleverna i sig.20  

 

I den ekologiska psykologin gäller det att skapa struktur i myllret. Bara att två elever ska vässa 

pennorna kan innebär att en situation skapas som gör att tid försvinner på annat. Det gäller även 

att se till att själva möbleringen inte skapar distraktioner. Säkerhet och skydd för elever är 

viktigt, de agerar också för att skapa mindre distraktioner. Möbleringen bör också uppmuntra 

social kontakt mellan både elever och läraren. Det ska vara attraktivt och trivsamt, ett rum som 

av eleverna anses vara fint och fräscht har visat sig vara effektivt då elever hellre lämnar ett fult 

rum än ett fint rum.21  

 

Stensmo skriver att den humanistiska psykologin som påverkat lärares ledarskap främst grundas 

på Carl Rogers studier. Det handlar främst om motivation, det vill säga att motivera eleverna. 

                                                 
19 Stensmo, 2012, s50f. 
20 Ibid, s52f. 
21 Ibid, s53f. 
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Tanken är att motivation är det som sätter människan i rörelse, för att antingen uppnå eller 

undvika något. Det finns inre och yttre motivationer. Inre motivationer finns inom människan 

själv såsom känslor, behov, nyfikenhet och intressen. Dessa beskrivs som att de måste komma 

till uttryck. Yttre motivation är omvärlden, belöningar och påminner mycket om behavioristiska 

inlärningspsykologin. För läraren gäller det i sitt ledarskap att visa att målen som ska uppnås är 

värdefulla, för anser elever att målen är värdefulla så kommer de att försöka uppnå dem aktivt. 

Läraren måste därmed understryka vissa värden, att vara motiverande, inspirerande och visa 

målmedvetenhet. Målen måste presenteras som tydliga, adekvata, rimliga och slutligen 

verifierbara.22 

 

I ett annat verk av Stensmo, Ledarstilar i klassrummet, beskriver Stensmo sex stycken 

ledarstilar som kan brukas av lärare i sin praktik. Stensmo ställer upp dessa sex ledarstilar efter 

hos vem eller vilka kontrollen ligger i klassrummet, det vill säga hur mycket kontroll ligger hos 

läraren respektive eleverna. Hans tabell över kontroll ser ut enligt följande:23 

Lärarkontroll Elevers självkontroll 

Burnard Canter Kounin Dreikur Glasser Gordon 

 

Sonia Burnards ledarstil är en typ av beteendemodifikation som är en klinisk och pedagogisk 

tillämpning av den behavioristiska inlärningspsykologin.24 Denna är väldigt typiskt enligt 

behavioristiska inlärningspsykologin som redan är beskriven tidigare i detta avsnitt. Det handlar 

om beteendeanalys, positiv förstärkning och formning.25 Teckenekonomi är vanligt.26 Man vill 

som lärare med denna ledarstil minska olämpligt beteende och öka lämpligt beteende. Detta 

kan göras genom att ställa upp ett målbeteende och förklarar faktorer som gör detta beteende 

önskvärt. Att eleverna skall bete sig enligt ett önskat men komplicerat beteende görs stegvis 

och varje moment bör förstärkas (formning).27 Regler bestäms dock av lärare och elever 

tillsammans, detta mycket för att det sätter ett grupptryck på eleverna att följa reglerna.28  

 

Lee och Marlene Canters ledarstil kallas själv-säker disciplin. Denna typ av ledarstil baseras 

mycket på en självsäker lärare som skapar en atmosfär av trygghet, respekt och gemenskap, 

                                                 
22 Stensmo, 2012, s54ff. 
23 Christer Stensmo, Ledarstilar i klassrummet, 2000, s17. 
24 Ibid, s20. 
25 Ibid, s27ff. 
26 Ibid, s35. 
27 Ibid, s32ff. 
28 Ibid, s45f. 
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vilket är ett behov för eleverna om de skall prestera i skolan.29 Läraren vet vilken typ av ordning 

hen vill ha och vilka elevbeteenden, och skapar detta genom sin självsäkerhet.30 Det skapas 

också därmed en balans som balanserar relationerna mellan eleverna och mellan läraren och 

eleverna. Det är nödvändigt att diskutera reglar och förklara varför de finns och varför de är 

som de är.31 En lärare som använder denna ledarstil bör träna på hållning, kroppskontakt, 

röstläge, ansiktsuttryck och ögonkontakt.32  

 

Jacob Kounins typ av ledarstil baseras på disciplin och gruppledarskap. I denna ledarstil menar 

Kounin att lärarens framgång bror på uppmärksamhet och hantering av aktiviteter i 

klassrummet. Det handlar om att ha en närvaro och förstå vad som händer i klassrummet, något 

som brukar kallas att ha ”ögon i nacken”. Läraren behöver också visa att hen är medveten om 

vad som händer i klassrummet genom att kommentera de små händelserna som elever kanske 

tror att läraren inte uppfattar.33 Krusningseffekten är en term inom Kousins ledarstil. Det är den 

mängd saker som pågår i ett klassrum och det gäller för läraren att hantera det, som sagt att ha 

ögon i nacken.34 I sin praktik skall också läraren hjälpa samtliga elever och inte sluta hjälpa 

någon, oavsett hur långt före eller efter eleven är.35 Det gäller för denne lärare att ha kontroll 

över verksamheten och ha smidiga övergångar när det blir tid för andra arbetsuppgifter.36 

Läraren ser till att hantera klass som en grupp. Individualisering berörs inte i Kounins teori.37 

Kounin menar att elevansvar är när läraren håller elever ansvariga för sin egen 

klassrumsaktivitet. Läraren kontrollerar vad 25-50% av vad gruppen har gjort för att se så att 

eleverna har skött sig.38 

 

Rudolf Dreikur ledarstil som Stensmo kallar för Äkta och falska mål baseras på att människor 

strävar efter att känna samhörighet och en given plats på det sociala planet. Det handlar om att 

jämlikhet är basen för alla goda relationer.39 De äkta målen, som Dreikur kallar dem, är 

självdisciplin. Detta är nödvändigt för att både skolan och samhället skall fungera. För att arbeta 

mot gemensamma mål krävs ändå restriktioner och hänsyn till andra. Eleverna bör då av sin 

                                                 
29 Stensmo, 2000, s57ff. 
30 Ibid, s59. 
31 Ibid, s75ff. 
32 Ibid, s57. 
33 Ibid, s89ff. 
34 Ibid, s85f. 
35 Ibid, s101f. 
36 Ibid, s94f. 
37 Ibid, s110f. 
38 Ibid, s103f. 
39 Ibid, s115. 
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lärare få insikter om konsekvenser om olika val.40 Falska mål är elevers uppfattning om att om 

de beter sig på ett sätt så att de stör övriga elever, lärare och verksamheten överlag så skall de 

få en god roll på ett socialt plan.41 Detta är något som läraren måste undvika. Dreikur menar att 

disciplinerat beteende är en förutsättning för demokrati och därmed även för undervisningen. 

En demokratisk lärare vägleder elever, samtidigt som eleverna får vara med och bestämma 

reglerna.42  

 

William Glassers ledarstil baseras på realitet, kontroll och kvalitet. Arbetet som eleverna utför 

skall vara kvalitetsfokuserad, vilket ställer krav på läraren. Det ska vara meningsfullt för 

eleverna samtidigt som det är stimulerande och skall i sin tur öka elevernas livskvalitet.43 

Relationen mellan läraren och eleverna är viktig. Samtidigt skall läraren fokusera på här och nu 

istället för att prata om vad som har hänt tidigare, detta för att hålla eleverna fokuserade på 

uppgifterna som är nu.44 Läraren bör inte vara auktoritär utan agera mer som handledare.45 Det 

handlar om en fri vilja hos eleverna, med fria och egna val. Valen skall påverkas av lärare i 

form av en vägledande roll. Läraren skall i sitt ledarskap träna elever att utvärdera sina 

prestationer i relation till egna kriterier för vad som är av god kvalitet.46 Glasser uppmanar 

lärare att utmana elevernas värderingar och åsikter men samtidigt inte fokusera på elevernas 

problem och tillkortakommanden. Blir det fokus på enbart elevens misslyckande så tappar 

eleven självförtroende och får en felaktig bild av sig själv. Det är viktigt i Glassers teori att 

löften av läraren följs.47 Klassrumsmiljön måste vara trygg och hjälpsam, vilket både elever och 

lärare ansvarar för.48  

 

I Thomas Gordons aktiva ledarskap handlar det inte så mycket om att läraren skall ha kontroll 

över elevernas handling. Läraren skall istället lära eleverna att kontrollera sitt eget beteende och 

få dem att kunna förutse eventuella konsekvenser och kunna välja det beteendet som ger eleven 

bäst konsekvenser. Eleven skall också lära sig att ta konsekvenser av deras handling.49 Läraren 

bör skapa en fungerande kommunikation, genom att lyssna aktiv och skapa goda sociala 

                                                 
40 Stensmo, 2000, s116f. 
41 Ibid, s118f. 
42 Ibid, s124. 
43 Ibid, s154ff. 
44 Ibid, s155. 
45 Ibid, s165ff.  
46 Ibid, s169f. 
47 Ibid, s155. 
48 Ibid, s168f. 
49 Ibid, s189ff. 



 

12 
 

relationer i klassrumsmiljön. Eleverna skall kunna uttrycka sina behov, samtidigt som de skall 

kunna respektera varandras.50 Klassrummet kan dekoreras i glada färger och ett inrättande av 

en myshörna är inte fel. Även utifrån arbetsteman kan miljön dekoreras utefter. Dock skall inte 

klassrummet överlastas med dekorationer och så vidare.51 För Gordon är motivation viktigt. En 

lärare skall motivera eleverna att nå sina mål. Det kräver att läraren är uppmärksam och lyssnar 

på vad eleverna vill uppnå. Gordon menar också att individualisering viktigt, både i arbetsform 

men också i hur läraren hanterar eleverna. Varje människa är unik och skall behandlas därefter. 

Behöver en elev extra stöd så skall läraren vara där och lyssna.52 

 

En typ av ledarskap har identifierats av Robert K. Greenleef, skriver Carolyn Crippen i sin 

artikel The democratic school: First to serve, then to lead. Denna typ av ledarskap kallas tjänar-

ledarskap53 och innebär att ledaren, det vill säga läraren, i första hand tjänar samhället och i 

andra hand leder sina skolklasser. Ledare av denna typ beskrivs ha några essentiella egenskaper, 

såsom att vara en god lyssnare och därmed ha en förmåga att förstå andra människors 

kommunikation, ha empati för att förstå andra människors behov och känslor, ha en förmåga 

att förstå varför en verksamhet presterar dåligt och kunna förbättra den. En tjänar-ledare bör 

också kunna övertala människor att nå sina mål, också kunna vara en visionär med 

framtidstankar och utveckling både för sig själv och andra människor. Denna ledare bör också 

kunna förutse konsekvenser av en situation, händelse eller aktion, av sig själv eller andra 

människor. Crippen menar att Greenleafs tjänar-ledare är en demokratisk typ av ledare, som 

också kräver tid att utföra och alla i skolmiljön bör mer eller mindre inblandade på olika sätt.54 

Greenleafs ledarskapsroll skulle inte kunna införas över en natt hos en skola som är i en 

nödsituation utan Crippen menar att det behöver först göras en rad olika nödvändiga åtgärder 

för att detta ledarskap kan användas fullt ut, då det kan vara en stor omställning både för lärare, 

elever men också resterande del av skolverksamheten.55  

 

Robert C. Kelley, Bill Thronton & Richard Daugherty menar i sin artikel Relationships between 

measures of leadership and school climate att ledarstilar kan påverka skolklimatet, och 

kunskapen om att ledarstilar kan påverka och till och med förändra skolklimatet är en 

                                                 
50 Stensmo, 2000, s195ff. 
51 Ibid, s218. 
52 Ibid, s224f. 
53 Översatt från engelska; servant-leadership. 
54 Carolyn Crippen, “The democratic school: First to serve, then to lead” Canadian Journal of Educational 
Administration and Policy, Issue #47, December 5, 2005, s12ff. 
55 Ibid, s30ff. 
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betydelsefull kunskap. Detta gör att man som en grupp lärare i en skola kan påverka klimatet i 

skolan genom att reglera sin ledarstil, vilket kan vara svårt men ibland fruktbart. En viktig fråga 

är också relationen mellan ledarstilar och makt. Det är därmed viktigt att förstå hur makt 

relaterar till en ledarstil.56 Samtidigt menar Ishfaq Ahmed & Fehmine Tiaz Qazi i sin artikel Do 

students’ personality traits moderate relationship of teacher’s leadership style and students’ 

academic performance? Empirical evidence from institute of higher learning att det inte riktigt 

spelade någon roll för elevernas prestation, i deras studie, om läraren använde en auktoritär eller 

demokratisk ledarstil.57  

 

En annan ledarstil bygger på att läraren har full kontroll och undervisning bygger på 

helklassundervisning. Läraren mer eller mindre bara presenterar kunskapen för sina elever och 

eleverna försöker förstå och komma ihåg vad som har sagts. Läraren är då auktoritär i sitt 

ledarskap och kallades ”the kingdom of classroom” i den japanska skolan. Av detta, menar 

Granström, att det blir en tydlig hierarkisk struktur, vilket skulle dämpa eventuella 

grupparbeten. Denna ledarstil anses i Sverige och andra delar av Europa att vara ålderdomlig 

och ineffektiv. Dock används delar av denna ledarstil genom exempelvis genomgångar och 

presentationer. På universiteten i Sverige och många andra länder är det fortfarande vanligt med 

den auktoritära ledarstilen.58  

 

1.3.2 Läroplansundersökningar 

Eftersom det inte finns särskilt mycket forskning på läroplanen som kunde relateras till detta 

arbete så har studentuppsatser använts, där det fanns betydligt mer material att använda till 

denna uppsats. Dessa används främst i diskussionsdelen utöver i detta delkapitel för att 

poängtera liknande upptäcker från andra arbeten.  

 

I Marta Mesaros masteruppsats Synen på generell lärarkompetens i Läroplanen för 

grundskolan (Lgr 11) - En textanalys utförs en textanalys av läroplanen för grundskolan (Lgr 

11). Syftet med den uppsatsen var att tolka avsnittet om övergripande mål och riktlinjer i 

läroplanen för grundskolan. Detta görs för att identifiera vilken syn på generell 

                                                 
56 Robert C. Kelley, Bill Thronton & Richard Daugherty , “Relationships between measures of leadership and 
school climate” Education, Vol. 126 No. 1, 2005, s17ff. 
57 “Do students’ personality traits moderate relationship of teacher’s leadership style and students’ academic 
performance? Empirical evidence from institute of higher learning” International Journal of Academic Research, 
Vol. 3 No. 4, 2011, 397f. 
58 Granström, s35f. 
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lärarkompetens som präglar läroplanen för grundskolan. Mesaros uppsats kommer fram till att 

lärarnas arbete huvudsakligen grundas på mötet med sina elever. I mötet med eleverna skapas 

av läraren förutsättningar för måluppfyllelse och oftast förväntas att inta en ledande roll. 

Läroplanen betonar lärares initiativtagande, ledningskompetens, organisatorisk kompetens 

och aktivt agerande. Det som inte nämns i läroplanen är den didaktiska kompetensen, vilket 

författaren menar är kärnan i läraryrket, vilket resulterar att det inte finns med som nödvändig 

generell lärarkompetens för grundskolan. Inte heller står det några krav om administration, 

dokumentation och utvärdering.59  

 

Pär Norén undersöker i sin studentuppsats Frihet att lyckas – Progressiv pedagogik i 

läroplanen Lgr 11 om det finns stöd för progressiv pedagogik i läroplanen för grundskolan 

(Lgr 11). En typ av progressiv pedagogik är A. S. Neills progressiva pedagogik och är i 

jämförelse med vad författaren kallar för traditionell pedagogik att i progressiv pedagogik så 

väljer eleverna själva vad de vill göra under skoltiden. Denna frihet skall enligt teorin ge 

lyckliga, ansvarstagande individer och som då kan göra vad de vill med sina liv. Skolan blir 

därmed demokratisk då lärarna och eleverna bestämmer ihop. Norén hittar delvis stöd för 

denna typ av pedagogik i läroplanen då punkter som lärande, demokrati, mål och ledning 

stöds av progressiv pedagogik. Även elevinflytandet talar för den progressiva pedagogiken. 

Det som den progressiva pedagogiken faller på är kunskapsmålen, menar Norén. Därmed kan 

inte en fullt agerande pedagogik enligt Neill fungera i grundskolan under nuvarande 

läroplan.60 

 

I mitt examensarbete De normativa etiska teorierna som verktyg för lärare – En grundsten för 

lärares yrkesetik argumenterar jag för att även lärare skall lära sig grundläggande normativ 

etik i form av de etiska teorierna som exempelvis religionsvetar- och filosofistudenter. Detta 

då många passager i läroplanen (och de yrkesetiska principerna) kan vara svårtolkade utan 

grundläggande färdigheter i normativ etik. Några av riktlinjerna för med sig konsekvenser, 

många konsekvenser som en person som är utbildad i de normativa etiska teorierna skulle 

kunna förutse och möjligtvis kunna motverka. Ett problem som läroplanen har är att 

riktlinjerna ibland kan komma i konflikt med varandra i olika situationer som kan uppstå i 

skolan och läroplanen ger inget svar på hur dessa problem skall lösas eller bearbetas, därför är 

                                                 
59 Marta Mesaros, Synen på generell lärarkompetens i Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) - En textanalys, 
2013, s38ff. 
60 Pär Norén, Frihet att lyckas – Progressiv pedagogik i läroplanen Lgr 11, 2010 , s27f. 
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en grundläggande utbildning i etik nödvändig för lärarstudenterna. De etiska riktlinjerna 

saknar koherens och kan i många fall vara mer förvirrande för en lärare än ett hjälpmedel i 

situationer som kräver etiskt resonemang.61  

 

En liknande uppsats är Den ekande värdegrunden En uppsats om den filosofiska förankringen 

hos värdegrunden i läroplanen för gymnasieskolan 2011 av Samuel Ölund. Ölund undersöker 

i sitt examensarbete om de sex explicita demokratiska värden i läroplanen (GY11) som alla 

skolor förväntas förmedla och fostra efter. Dessa värden är människans egenvärde, alla 

människors lika värde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, och solidaritet mellan människor. Ölund gör en 

filosofisk analys av dessa begrepp och fraser och kommer genom sin argumentation fram till 

att läroplanen saknar en filosofisk förankring och att läroplanen ur en moralfilosofisk analys 

inte är koherent.62 Läroplanen saknar också motivation till varför den presenterar dessa 

demokratiska värden och värdegrunden som den gör, vilket gör att den inte vilar på något mer 

än på att det är ett styrdokument. Det närmaste man hittar en motivation, menar Ölund, är att 

läroplanen vilar på en ” kristen tradition och västerländsk humanism”, vilket är som att säga 

att ”därför att det har varit så länge” vilket inte betyder något utan ytterligare motivation.63 

 

Johan Westerlund gör i sin undersökning Nya kursplaner kräver nya uttrycksformer En 

innehållsanalys av kursplaner inom GY11 en innehållsanalys av olika kursplaner inom 

gymnasiet under nuvarande läroplan (GY11). Uppsatsen handlar främst om kursplaner och de 

uttrycksformer som förkommer i de olika kursplanerna och kunskapskraven. Dock gör 

Westerlund ett konstaterande som är relevant även för denna undersökning. Detta 

konstaterande är att passagen ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” i läroplanen (GY11) är vad, Westerlund kallar det för, en av de största utmaningarna i 

läroplanen för gymnasieskolan. Det konstaterandet grundas i att Westerlund menar att de 

olika eleverna en lärare kommer ha så kommer det betyda att förutsättningarna och behoven 

hos eleverna kommer se väldigt olika ut.64 

 

                                                 
61 Johannes Finnman, De normativa etiska teorierna som verktyg för lärare En grundsten för lärares yrkesetik, 
2015, s25ff. 
62 Samuel Ölund, Den ekande värdegrunden En uppsats om den filosofiska förankringen hos värdegrunden i 
läroplanen för gymnasieskolan 2011, 2014, s34. 
63 Ibid, s36. 
64 Johan Westerlund, Nya kursplaner kräver nya uttrycksformer En innehållsanalys av kursplaner inom GY11, 
2012, s2.  
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2. Läroplanens förutsättningar för ledarskap för lärare 
I detta kapitel, vilket kan ses som en undersökningsdel eller möjligtvis en resultatdel, kommer 

jag att redovisa vad läroplanen har för passager som går att relatera till ledarskap hos lärare 

(som presenterades på sidan sju under centrala fraser) med hjälp textanalys som beskrevs under 

metoddelen. En del av det som skrivs ner i denna del kommer inte direkt ha att göra med 

ledarskap, det vill säga till definitionen av ledarskap. Dock har de ett relevant band till 

ledarskap, vilket också gör att de måste vägas in för att undersöka vilka ledarstilar som stöds 

av läroplanen. Detta kommer att klargöras mer under analysen där textanalysen fortgår. Jag 

kommer dela upp detta kapitel efter hur läroplanen delar upp sina kapitel som är relevanta för 

denna undersökning. Läroplanen ger något av en ram för lärares ledarskap, innehåller den de 

krav som är nödvändiga för att ha lärare som agerar etiskt i sitt ledarskap? Detta kommer jag 

att återkomma till senare i senare kapitel.  

 

2.1 Kunskaper 
Skolan har ansvar för att lära sina elever hur en kunskapsutveckling går till, det vill säga hur 

eleverna får möjlighet att kunna ta till sig kunskap i olika former i fortsättningen. Vad som 

menas med detta är att elever skall få förmågan att kunna fortsätta ta till sig kunskap även efter 

eller utanför skolan. Detta kommer naturligtvis att bli främst lärarens ansvar. Läraren skall 

också förklara att det finns olika typer av kunskaper såsom de fyra F:en vilka är; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet, för att berika eleverna hur de kan lära sig olika typer av 

kunskaper. Det som läroplanen beskriver som väsentligt är att skolan måste kunna ge eleverna 

de bästa förutsättningarna för att eleverna skall utveckla sin egen kunskapsutveckling som skall 

hjälpa eleverna skaffa kunskaper resten av sitt liv. Lärarna skall uppmana eleverna att kunna 

lära sig att lära.65 I detta ingår att stimulera eleverna att använda sina kunskaper för att  

formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem, det vill. Detta kräver att läraren 

motiverar eller disciplinerar eleverna i sitt ledarskap. Eleven skall även bli självständig och på 

så sätt också söka sig till olika typer av litteratur och andra kulturutbud för olika anledningar. 

Eleverna skall också få kunskaper i kulturellt arv, mänskliga rättigheter, minoriteter, 

samhällsliv, demokratiska beslutsprocesser, källkritik, livsfrågor och socialt samspel och allt 

detta ur olika typer av perspektiv.66  

 

                                                 
65 Skolverket, 2011, s8. 
66 Ibid, s9f. 
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I sin undervisning skall läraren också utifrån varje enskild elevs behov ge förutsättningar för att 

alla elever skall kunna använda sina erfarenheter och tänkande. Elevernas självförtroende skall 

också stärkas i lärarens undervisning och läraren skall kunna vägleda till hur kunskap kan 

användas. Läraren beskrivs också att hen skall samverka med andra lärare för att eleverna skall 

uppnå målen och genom stimulans, handledning och stöd skall eleverna utvecklas och få extra 

stöd under svårigheter. Även elevernas erfarenheter om arbetsliv skall utnyttjas under 

utbildningens gång.67  

 

I sitt ledarskap som lärare så ansvarar med andra ord läraren för en kunskapsutveckling som 

också eleverna skall bli medvetna om för att kunna fortsätta ta till sig kunskap under resten av 

livet. De skall också bli medvetna om hur kunskap kan användas och att det finns olika typer 

av kunskaper som kan förvärvas på olika sätt. Läraren skall inte bara förmedla kunskaper om 

demokrati utan skall också undervisa enligt ett demokratiskt förhållningssätt, där kunskaper om 

mänskliga rättigheter men också källkritik och livsfrågor skall ingå. De skall också genom sitt 

ledarskap ge eleverna möjlighet att kunna använda sina erfarenheter och tänkande, vilket också 

deras självförtroende aktivt skall bejakas av läraren. Handledning, stöd och stimulans skall 

också användas i ledarskapet. En lärare kan inte enbart hålla en ”traditionell” 

katederundervisning med endast föreläsningar och genomgångar, enligt nuvarande riktlinjer 

inom kunskap och kunskapsutveckling i läroplanen, eftersom det starka demokratiska inslagen 

i läroplanen. Läraren skall också lära eleverna hur det går till att lära sig, och det i olika typer 

av kunskapsformer. Läraren måste också genomföra sin undervisning i en demokratisk form, 

förmedla självförtroende och handleda eleverna. Slutligen bör också läraren ge stöd och 

stimulans i sitt ledarskap, främja trygghet och få eleverna stimulerade. 

 

2.2 Normer och värden 
I kapitlet Normer och värden i läroplanen (detta kapitel har även givit namn åt detta delkapitel 

i denna uppsats) så finner vi inte så mycket som direkt har med ledarskap att göra, men mycket 

som påverkar ledarskapet hos en lärare. Därför är denna del med i denna undersökning. I ett 

senare delkapitel kommer detta att förklaras ytterligare. I skolan skall det så kallade ”etiska 

perspektivet” främjas. Den beskrivs att ha betydelser för många av de frågor som dyker upp för 

elever under deras utbildning. Därmed bör lärare innehava detta perspektiv i sin undervisning 

när det är aktuellt och på så sätt ge eleverna en grund för en förmåga till personliga 

                                                 
67 Skolverket, 2011, s10f. 
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ställningstaganden.68 I enlighet med skollagen skall utbildningen för eleverna utformas utefter 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som menar att människolivet är 

okränkbart, liksom individens frihet, lika värde hos alla människor, jämställdhet och solidaritet. 

Därmed skall skolan (inklusive läraren) påverka och stimulera eleverna att omfatta samhällets 

gemensamma värderingar (dessa är inte författade i läroplanen) och låta dem komma till uttryck 

i praktisk vardaglig handling. Skolan och läraren skall arbeta så att eleverna ska kunna göra 

medvetna ställningstaganden, grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar. Varje elev skall också respektera integritet och ta 

avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling och istället påvisa att 

hjälpa människor som har det svårt. En lärare skall också bidra till att varje elev skall kunna 

möta andra människor med respekt, oberoende av kultur, språk, religion eller annan social 

tillhörighet.69  

  

Lärarna har också i ansvar att medverka i utvecklingen av elevernas känsla för samhörighet och 

ansvar. I arbetet med eleverna skall också verka för eftersatta grupper i och utanför vårt land. 

Läraren skall i sitt ledarskap arbeta mot diskriminering och på så sätt också föregå med ett gott 

exempel. Olika värderingar, uppfattning och så vidare skall också diskuteras öppet, med läraren 

som handledare. Även skolans normer och regler skall användas i undervisningen.70 

 

Läraren skall alltså undervisa ur ett etiskt perspektiv. Det räcker inte här med att förmedla 

normer, regler, etik och så vidare, istället skall läraren faktiskt använda dessa begrepp i sin 

undervisning i olika sammanhang. Olika perspektiv och förhållningssätt skall kritiskt diskuteras 

med läraren som handledare och läraren bör då framgå med gott exempel. En lärare behöver då 

använda omvärlden för att ge exempel i sin undervisning på hur man främjar demokratiska 

värden och hur man respekterar människor med exempelvis en annan kultur och/eller religion.  

 

2.3 Elevernas ansvar och inflytande 
Skollagen och läroplanen säger att eleverna skall ges inflytande över sin utbildning. De skall få 

ta en aktiv roll i arbetet att vidareutveckla sin egen utbildning och informeras om allt som rör 

utbildningen. Läraren tillsammans med övriga skolan ska se till att varje elev tar personligt 

ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. De ska förmedla att eleverna har inflytande och kan 

                                                 
68 Skolverket, 2011, s7. 
69 Ibid, s11.  
70 Ibid, s12.  
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påverka sin utbildning och sitt arbete i skolan. Läraren ska också tillsammans med skolan som 

organisation se till att eleverna får kunskap och förmåga att arbeta i demokratiska former, som 

även bör främja demokratiska former i arbetsliv och samhällsliv.71 Läraren skall låta eleverna 

ha en påverkan genom sitt personliga ansvar över sitt eget lärande. Eleverna skall genom läraren 

få ett reellt inflytande på sin utbildning även genom arbetssätt och arbetsformer men också 

innehåll i undervisningen. Läraren skall också underlätta för elever som har svårt att framföra 

sina synpunkter att faktiskt göra det. Läraren skall också låta eleverna vara med att planera sin 

undervisning och dessutom låta dem utvärdera den.72 

 

En lärare skall i sitt ledarskap med andra ord vara demokratiskt lagd och låta eleverna utöva 

inflytande exempelvis på den undervisning de får av läraren. Eleverna skall också främjas att 

vara med att planera den kommande undervisningen genom läraren. Läraren ska aktivt påpeka 

att detta är möjligt och dessutom skall göras. Läraren påpekar också om att eleverna har ett eget 

ansvar och är en av beslutsfattarna i klassrummet men detta speglas också i arbetslivet och i 

samhällslivet. 

 

2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 
Under denna rubrik i läroplanen presenteras inte några riktlinjer direkt för lärare, utan det är 

rektorn som bestämmer hur fördelningen av uppgifter gällande utbildningsautonomi och hur 

arbets- och samhällslivet skall klaras. Givetvis faller mycket av detta på lärare av olika slag i 

form av handledare och vid olika temadagar gällande exempelvis arbetslivet så kan lärare få 

ansvar över en viss del. I sådana situationer är läraren skyldig med att bidra med underlag inför 

elevernas val av yrke och/eller utbildning, informerar om kurser och kunna vägleda eleverna 

hur deras kunskap kan utnyttjas. De bör då också bistå i hur universiteten och högskolorna 

kontaktas även hur ett jobb söks.73 Det är med andra ord inte mycket som har med ledarskap att 

göra under denna rubrik i läroplanen. 

 

I denna kategori behöver ingen riktig ytterligare sammanfattning göras mer än att en lärare 

kommer förmodligen hamna i en situation där hen måste medla om framtida yrken och 

utbildning. Detta kräver kunskap och även objektivitet, även en empatisk förmåga att kunna 

sätta sig in i elevens situation för att medla på ett välformulerat sätt.  

                                                 
71 Skolverket, 2011, s12. 
72 Ibid, s13. 
73 Ibid, s14. 
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2.5 Bedömning och betyg 
Lärarna skall bidra så att eleverna känner ett ansvar för sitt eget lärande och sina resultat i sina 

studier. Lärarna skall också bidra till att eleverna kan bedöma sina studieresultat och därmed 

sitt utvecklingsbehov i förhållande till kunskapskraven i de respektive kurserna som eleven 

har.74 Lärarna skall därutöver se till att varje elev får fortlöpande information i studieresultat 

och också upplysa om utvecklingsbehovet hos eleven. Läraren behöver även redovisa hur och 

på vilka grunder betygsättning går till. En skyldighet som lärare har är att utnyttja all tillgänglig 

information vid betygsättning, även att nyttja den information som eleven visar men som är 

hämtad från en annan plats än undervisningen.75  

 

Läraren bör i sitt ledarskap uppmana till en ansvarskänsla hos eleverna över sina studieresultat. 

Eleverna skall också få en uppfattning hur de ligger till i sina studier. Läraren behöver därmed 

förmedla hur betygen påverkar dem i framtiden och förmedla hur det går för eleven. Detta är 

något jag kommer återkomma till, då betygens påverkan på framtiden kan uppfattas som 

abstrakt hos eleven och ibland kan betygen stjälpa eleverna istället för att agera som morot. 

 

2.6 Sammanfattning av lärarens ledarstil enligt läroplanen  
I detta delkapitel sammanfattas resultatet. Sammanställningen består av att tydliggöra vad 

läroplanen implicit säger om lärares ledarstilar. För att ha tagit fram de passager som säger 

någonting om ledarstilar har jag studien, som tidigare givet, använt sig av delar ur olika 

definitioner av ledarskap. Jag återgiver den här nedan för att det skall bli enklare för läsaren att 

återigen titta på dessa punkter:  

Det som skall kunna relateras till ledarskap skall vara sådant som lärare gör för att 

x påverka grupprocesser, 

x leda och organisera skolklassen, 

x påverka disciplin, ordning och elevomsorg, 

x påverka elevers beteenden för att nå bestämda mål, 

x påverka enskilda elever i skolarbetet, 

x och/eller tillrättalägga förhållanden så gruppen eller individen når uppställda mål. 

 

                                                 
74 Skolverket, 2011, s14. 
75 Ibid, s15. 
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Som givet i tidigare i kapitlet så har även de passager i läroplanen som inte relaterar direkt till 

ledarskap även skrivits ned tidigare i kapitlet. Detta är för att vissa delar ur läroplanen indirekt 

påverkar ovanstående punkter om ledarskap och därför är relevanta för undersökningen då jag 

i uppsatsen försöker få fram vilka ledarstilar som läroplanen stöder. Jag har valt att dela upp 

sammanfattningen av lärarens ledarstil enligt läroplanen i fyra karaktärsdrag för att göra en 

tydlig struktur som gör det lättare både för mig som författare att strukturera upp denna 

sammanfattning men också för läsaren att läsa detta delkapitel. Det gör det också lättare i 

analysen att kunna referera till dessa karaktärsdrag vilket gör strukturen i den uppkommande 

analysen tydligare och lättare att förstå. I kommande sammanfattning har jag inga referenser 

med på grund av att det är en sammanfattning av kapitlet. De karaktärsdrag jag har valt utifrån 

läroplanen är: 

x Demokratisk 

x Ansvarsfördelande 

x Handledande och stimulerande 

x Omsorgsfull 

 

Under dessa fyra karaktärsdrag presenteras nedan de fraser som hittades i undersökningen som 

kan relateras till ledarskap under respektive karaktärsdrag. Några av dessa punkter under 

respektive karaktärsdrag skulle möjligtvis kunna kategoriseras under andra flera karaktärsdrag, 

men för praktiska enkelheten i uppsatsen har jag valt enbart en kategori för varje riktlinje. Alla 

karaktärsdrag kommer behandlas och vägas in i analysen så placeringen av riktlinjer under 

”rätt” kategori är inte av betydande vikt för analysen i kommande kapitel. 

 

Demokratisk 

x Demokratiska beslutsprocesser, värden och rättigheter förmedlas inte bara genom teori 

utan också genom praktik. 

x Elever uppmuntras att ha inflytande i sina kurser i planering, arbets- och 

undervisningsformer. Arbetsformerna skall vara varierande. 

x Är inte auktoritär utan diskuterar och analyserar öppet om värderingar och uppfattningar 

med eleverna och utforskar möjliga konsekvenser.  

x Uppmuntrar eleverna till att vara med i diskussion för att redovisa sina tankar och 

uppfattningar om saker och ting.  
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Ansvarsfördelande 

x Eleverna uppmuntras till att ta ansvar för sin utbildning och sina kurser. 

x Läraren främjar att eleverna tar ansvar för skolmiljön. 

x Läraren ansvarar för att eleverna når sina önskade mål genom att kontinuerligt ge 

eleverna information om hur de ligger till prestationsmässigt och påpekar vad som går 

bra och vad som behöver bli bättre. 

x Ger eleverna information om vad deras betyg kan generera för framtid gällande jobb 

och fortsatt utbildning.  

 

Handledande och stimulerande 

x Stimulera genom att använda exempel ur samhället. 

x Eleverna skall stimuleras så att eleverna utvecklas utefter sina förutsättningar. 

x Eleverna får stimulans och handledning i sitt lärande.  

x Successivt ges varje elev svårare och större uppgifter, vilket ger ett ökat ansvar. Därmed 

måste nivån eleverna ligger på ständigt kontrolleras. 

x Läraren handleder sina elever för att försöka nå sina önskade betyg. 

 

Omsorgsfull  

x Stöd till elever som är i behov av särskilt stöd. 

x Läraren skall tillsammans med annan personal och sina elever se till att skolan är en god 

miljö för utveckling och lärande. Den ska ge arbetsro men samtidigt vara stimulerande. 

x Agerandet från läraren skall vara så att det stärker elevers självförtroende. 

x Läraren skall utgå från elevers individuella och kollektiva förutsättningar, behov, 

tänkande och erfarenheter. 

x Medverka för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför närmaste 

gruppen.  

x Främja för likabehandling av individer men också grupper.  

x Uppmärksamma och ta nödvändiga åtgärder för att motverka och förebygga alla former 

av diskriminering.  

x Läraren klargör regler och normer i skolan och påvisar hur dessa påverkar elevernas 

arbete och framtid. 
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3. Analys av läroplanens passager som relateras till ledarskap 
I föregående delkapitel så sammanställdes resultatet med hjälp av fyra identifierade 

karaktärsdrag hos en lärares ledarstil enligt läroplanen. Dessa fyra karaktärsdrag med sina 

underpunkter kommer i detta delkapitel att utgöra grunden för en analys av vilken eller vilka 

ledarstilar som har stöd i läroplanen. I denna del har jag valt att dela upp ledarstilarna som 

skall jämföras med läroplanen i olika rubriker efter hur Stensmo har delat upp dem. Han 

delade upp ledarstilarna utifrån vilken typ av psykologi ledarstilarna härstammar ifrån, vilket 

jag som sagt också gör men lägger också till en rubrik med övriga ledarstilar för att jämföra 

de ledarstilar som inte har en grund i någon av de övriga psykologiska teorierna. Under varje 

ledarstil jämförs ledarstilen med läroplanens implicita ledarstil med hjälp av de fyra 

ledarskapskaraktärsdragen som identifierades i läroplanen. Jag använder i detta kapitel inga 

referenser då de redan är redovisade under litteraturöversikten.  

 

3.1 Behavioristisk inlärningspsykologi 
Jag inleder med de ledarstilar som baseras på den behavioristiska inlärningspsykologin. I 

denna typ av ledarskap beskriver Stensmo att läraren har mest kontroll, det vill säga högst 

lärarkontroll istället för elevers självkontroll i jämförelse med de andra psykologiska 

grunderna för ledarstilar.  

 

Burnards beteendemodifikation 

Demokratisk 

Burnards beteendemodifikation är den Stensmo menar att läraren har mest kontroll över 

undervisningen och klassrummet. Frågan är, trots lärarkontrollen, om Burnards ledarstil får 

stöd i läroplanen då läraren behöver vara demokratiskt lagd enligt läroplanen. Det är svårt att 

hävda detta. Läraren beskrivs ha en demokratisk typ av beslutsprocess, läraren skall 

tillsammans med eleverna bestämma reglerna för undervisningstiden. Detta dock främst för 

att sätta press på eleverna att faktiskt följa reglerna som skapats genom grupptryck. Det är 

också en del av samhället, att samhället bestämmer regler (lagar) genom en vald regering. I 

övrigt finns det inte så mycket demokratiska beslutsprocesser i Burnards teori. Eleverna skall 

vara med och bestämma regler men inte ha inflytande i planering, arbets- och 

undervisningsformer som läroplanen förespråkar. Läraren är i Burnards teori i hög grad 

auktoritär men Burnards teori är dock inte emot diskussioner med elever om värderingar och 

uppfattningar, inte heller talar teorin emot att uppmuntra elever att vara med i diskussioner. 
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Detta kan göras med hjälp av förstärkning eller formning, som Burnard kallar det, möjligtvis 

med hjälp av teckenekonomi. 

 

Ansvarsfördelande 

I lärarens ansvarsfördelning så bör elever uppmuntras till att ta ansvar för sin utbildning och 

sina kurser. Burnards teori säger egentligen ingenting direkt om det, men ingenting emot det 

heller. Förstärkning och formning kan användas av läraren för att uppmuntra eleverna att ta 

ansvar över sin utbildning. Detsamma gäller att eleverna skall ta ansvar för skolmiljön. Det 

finns som sagt inget uttryckt direkt om det, men ledarstilen kan enkelt anpassas utefter dessa 

passager i läroplanen utan att gå emot teorin. Lärarna skall också ansvar för att eleverna når 

sina önskade mål och ge information om hur eleverna ligger till och påpeka vad som kan 

göras bättre. I Burnards teori handlar det om förstärkning och formning för att eleverna skall 

nå sina mål, därför bör det inte finnas några hinder i teorin för att följa läroplanen. Läraren 

kan använda förstärkning och formning för att hjälpa sina elever nå sina mål och ge dem 

information om hur de ligger till och vad de behöver arbeta mer med. Läraren ger då 

understöd enligt förstärkning och formning. Läraren skall också ge eleverna information till 

hur deras betyg kan ge för arbete eller utbildning, vilket det inte finns några hinder för i 

Burnards teori, det finns samtidigt inget som direkt säger det, men som tidigare nämnt kan en 

lärare med Burnards teori fortfarande ta upp sådant för att förklara för eleverna vad deras 

betyg ger dem i slutändan.  

 

Handledning och stimulering 

Angående handledning och stimulering i ledarskapet i Burnards teori så är det en del av 

förstärkning och formning. Enligt läroplanen så skall läraren stimulera genom att använda 

exempel ur samhället som de lever i, vilket inte finns några förhinder för i Burnards teori. 

Eleverna skall av läraren också stimuleras så att de utvecklas utefter sina förutsättningar. I 

Burnard så skulle själva formningen och förstärkningen utvecklas efter sina förutsättningar. 

Vissa elever behöver mer förstärkning än andra och andra behöver till och med bli bestraffade 

ibland. Håller läraren på med teckenekonomi så kan läraren se hur eleverna ligger till och 

justera därefter med förstärkning och bestraffning för att få eleverna dit som läraren vill. Det 

är dock en fråga om eleverna utvecklas efter sina förutsättningar på detta sätt, men det är en 

fråga för samtliga ledarstilar, inte bara Burnards eller andra behavioristiska ledarstilar. 

Läraren skall också ge stimulans och handledning i sitt lärande. Stimulans sker genom 
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förstärkning, då eleven stimuleras. Handledning genom förstärkningsliknande förhållanden 

skulle också fungera enligt Burnards teori, läroplanen säger inte heller emot det. Läroplanen 

medgiver att uppgifter skall försvåras och göras större på ett successivt sätt vilket ger ökat 

ansvar hos eleverna. Nivån på eleverna måste ständigt kontrolleras. Detta fungerar också 

enligt Burnards teori. Med formning menas att eleverna successivt skall nå ett målbeteende, 

vilket tar tid. Detta skulle kunna göras i samband med att deras uppgifter blir svårare och 

större, ju längre eleverna har kommit i ”formningsprocessen” så klarar de av svårare och 

större uppgifter.  

 

Omsorgsfull 

Vad gäller omsorg så har inte Burnard så mycket att säga med sin beteendemodifikation. 

Tanken är att förstärkningen och formningen skall göra så att eleverna spenderar så lite tid 

som möjligt på annat än undervisningen och uppgifterna som undervisningen innebär. 

Därmed skall mobbning och konflikter minimeras. Elever kan, som läroplanen också påpekar, 

få stöd. I Burnards teori handlar det mycket i så fall om förstärkning som stöd. Frågan är om 

eleverna kan få särskilt stöd, om de behöver det. Det skulle kunna varieras med förstärkning 

och vad förstärkningen är för något. Det skulle kunna räknas som särskilt stöd, och därmed är 

Burnards ledarstil på detta plan kompatibel med läroplanen. Läroplanen beskriver också att 

läraren skall stärka elevers självförtroende, vilket också är tanken med förstärkning enligt 

Burnard. Positiv förstärkning skall ge elever självförtroende att ta hand om uppgifter och 

kunna uttrycka sig. Sedan är det förstås frågan om det verkligen gör det, vilket är en fråga för 

andra ledarstilar precis som för denna. Enligt läroplanen skall också läraren utgå från 

individuella behov och kollektiva förutsättningar i undervisningen. Det är svårt att säga att 

Burnard ger något direkt stöd för detta, men det finns inga direkta hinder för det heller. 

Teckenekonomi skulle kunna avslöja både förutsättningar och behov på något plan i form av 

att läraren kan se om några elever har problem med att följa reglerna. Mer avancerad analys 

än så går dock inte att göra med enbart Burnards förstärkning.  Att medverka för samhörighet 

och ansvar för andra människor, som läroplanen medgiver, finns det lite stöd för i Burnards 

ledarstil. Samhörighet sägs det inget om, men fungerar förstärkningen så kommer konflikter 

och mobbning minimeras, men det handlar snarare om att osamhörighet minskas och inte att 

samhörighet nödvändigtvis ökas. Inte heller likabehandling har direkt stöd i Burnard, läraren 

använder förstärkning hos elever vilket är en likabehandling, men det ger ju inte elever 

anledning att behandla andra människor lika, utom att läraren möjligtvis är en förebild. 
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Burnard - Sammanfattning 

Burnards teori kan inte vara en ledarstil som lärare, enligt läroplanen, enbart följer utan den 

måste kompletteras för att kunna användas. Det som stjälper teorin för att kunna användas 

fullt ut är de demokratiska beslutsprocesserna som undervisningen måste innehava. Den enda 

demokratiska beslutsprocessen som det talas om är att eleverna får vara med att bestämma 

regler i klassrummet. Läroplanen uttrycker sig i plural. Läraren ger inte heller eleverna ansvar 

till eleverna för att planera kurser och arbetsformer. Det finns också begränsningar i omsorgen 

från läraren i Burnards ledarstil, den säger inte så mycket om omsorg. Stöd till elever med 

särskilt behov skulle möjligtvis kunna göras med förstärkning och till och med bestraffning, 

men det är tveksamt. Det blir också svårt enligt denna teori att utgå från individuella behov. 

Att nå samhörighet med denna teori enbart är också svårt. Burnards ledarstil säger inte så 

mycket om omsorgsinriktade punkter. Meningen är att förstärkning och bestraffning skall 

motverka diskriminering, mobbning och konflikter, men det blir en utmaning utanför 

klassrummet. Det är också mycket som finns författat i läroplanen som Burnards ledarstil inte 

säger något om, därmed finns det inte direkt stöd just på de punkterna utan får indirekt 

motiveras med Burnards teori.  

 

Canters själv-säker disciplin 

Paret Canters ledarstil själv-säker disciplin liknar till stora delar Burnard, båda kommer som 

nämnt från den behavioristiska inlärningspsykologin. För att inte återupprepa tidigare 

passager alltför mycket så väljer jag att istället bara skriva kort om skillnaderna mot Burnards 

ledarstil. Canters ledarstil är det mycket fokuserat på läraren. Läraren skall vara självsäker och 

på så sätt skapa en atmosfär av trygghet, respekt och gemenskap, vilket det finns stöd för i 

läroplanen. Läraren skall agera mot en trygg miljö som stimulerar eleverna att göra sina 

arbetsuppgifter. I Canters ledarteori så skall också läraren veta vilken ordning hen vill ha och 

uttrycka den för eleverna, vilket gör att eleverna inte kan vara med och styra regler, vilket 

läroplanen förespråkar. Dock skall reglerna diskuteras så eleverna vet varför de existerar och 

till vilket syfte. I övrigt handlar det mycket om läraren själv, att vara självsäker och träna på 

att vara självsäker genom hållning, kroppskontakt och så vidare. Det finns inget direkt stöd 

för detta i läroplanen men samtidigt ingen invändning mot det. Denna teori kan inte heller 

användas som den enda källa till lärares ledarstil enligt läroplanen. Den behöver också 

kompletteras för att användas. Den faller på samma punkter som Burnards och dessutom att 
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eleverna inte får direkt möjlighet till att vara med att bestämma regler, gör att teorin, som 

nämnt, inte kan användas som en suverän källa för ledarskap enligt läroplanen.  

 

3.2 Ekologisk psykologi 

Kounin – disciplin och gruppledarskap 

Demokratisk 

Detta delkapitel inleds med Kounins ledarstil som baseras på disciplin och gruppledarskap. 

Vad gäller läroplanens demokratiska element så fallerar även Kounins teori. Kounin nämner 

inget om demokratiska beslutsprocesser. Kounins teori baseras på disciplin och lärarens 

ledarskap. Det är läraren, enligt Kounins ledarstil, som planerar och håller igång lektionen. 

Läraren tar beslut om hur eleverna går vidare med sitt arbete med smidiga övergångar för att 

spara tid och energi för eleverna. Det finns inget utrymme för några demokratiska 

beslutsprocesser och därmed kan inte värden och rättigheter fullt ut förmedlas genom praktik, 

inte heller som sagt demokratiska beslutsprocesser. Eleverna har inte inflytande som sagt i 

planering under själva lektionstillfället, men det är inte omöjligt att läraren skulle kunna låta 

eleverna planera tillsammans med läraren på lång sikt. Arbetsformerna är i Kounins ledarstil 

varierade precis som läroplanen även förespråkar. Dock är Kounins teori relativt auktoritär då 

teorin baseras på att läraren skall utöva disciplinära åtgärder och är suverän när det 

exempelvis kommer till att göra en övergång till en annan arbetsuppgift. Läraren skall visa 

hur hen är medveten om vad som försiggår i klassrummet och på så sätt visa auktoritet. Dock 

skall läraren uppmuntra elever att vara med i diskussioner, vilket läroplanen också främjar. 

 

Ansvarsfördelande 

Vad gäller ansvar och ansvarsfördelning så finns det vissa likheter mellan Kounins ledarstil 

och läroplanen. Kounin förespråkar ett visst elevansvar då eleverna jobbar i grupp, det gäller 

förstås att läraren behåller kontrollen genom att se vad som försiggår i klassrummet och även 

visa det. Eleverna skall uppmuntras att ta ansvar över sin utbildning och sina kurser, menar 

läroplanen. Det är möjligt att Kounins teori skulle fungera med detta, men hur mycket ansvar 

får de ta i sådana fall? Kounin lägger mycket kontroll hos läraren i sin teori vilket gör det 

svårt för eleverna att ta ett aktivt ansvar. Istället verkar det som att eleverna får ta ansvar över 

sin kurs genom att de gör precis det läraren vill, vilket förmodligen inte går hand i hand med 

läroplanens ansvar som baseras på mer demokratiska metoder av ansvar. Dock skall eleven, 

både enligt läroplanen och Kounin, ta ansvar över sin skolmiljö. Läraren skall enligt 
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läroplanen ansvara för att varje elev har möjlighet att nå sina önskade mål och kontinuerligt 

ge eleven information om vad som bör förbättras. Kounin har dessvärre inget svar på 

individuella åtgärder för elever utan fokuserar enbart på gruppaktiviteter. 

 

Handledande och stimulerande 

I lärarens handledande och stimulerande av eleverna så skall läraren stimulera eleverna med 

exempel ur samhället, vilket Kounins teori inte invänder emot. Läroplanen dikterar också att 

elever skall stimuleras så att de utvecklas efter sina egna förutsättningar. Kounin nämner inget 

om detta och som nämnt har inte Kounin något om det individuella mötet med eleverna. 

Eleverna skall också få stimulans och handledning, vilket de kan få på ett grupplan men inte 

på ett individuellt i Kounins ledarstil. Detsamma gäller när elever skall handledas utefter sitt 

önskade betyg, det går inte på ett individuellt plan enligt Kounins gruppinriktade teori. Dock 

kan uppgifterna successivt försvåras, som läroplanen förespråkar, för att utveckla eleverna, 

dock sker inte heller detta på ett individuellt plan. Dock skall läraren se till att alla elever får 

hjälp enligt Kounins ledarstil, men detta genom grupporienterade arbetsformer.  

 

Omsorgsfull 

Kounins teori får även bakslag vad gäller läroplanens passager som denna undersökning har 

kategoriserat som omsorgsfulla riktlinjer. Läroplanen idkar om stöd till elever med särskilt 

behov, i Kounins ledarstil så skall alla elever bemötas och undervisas, alla skall få hjälp. Dock 

särskilt stöd skulle kunna innebära mer individuellt stöd, vilket Kounins teori saknar. Läraren 

skall agera så att hen stärker elevernas självförtroende, enligt läroplanen. Det skulle Kounins 

teori kunna göra, möjligtvis begränsat då vissa elever möjligtvis behöver individuellt stöd. 

Läroplanen dikterar att läraren skall utgå efter både kollektiva och individuella behov, 

Kounins teori fokuserar på kollektiva behov men fallerar som tidigare nämnt på det 

individuella planet. Dock medverkar Kounins teori för samhörighet och ansvar för andra 

människor, vilket ledarstilen på många sätt fungerar. Grupparbetet skall också förebygga 

diskriminering, enligt Kounins teori, vilket också är enligt läroplanen.  

 

Kounin - Sammanfattning 

Kounins ledarstil faller på två stora begrepp som är viktiga i läroplanen och det är det 

demokratiska förhållningssätt som läroplanen förespråkar samt bristen av individuella 

förhållningssätt i Kounins teori. Läroplanen kräver en demokratiskt lagd lärare med inslag av 
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demokratiska förhållningssätt för att förmedla demokratiska värden. Läroplanen kräver också 

arbete på individuell nivå. Båda dessa saknar Kounins ledarstil. Denna ledarstil kan inte 

enbart användas av lärare i gymnasieskolan enligt läroplanen, utan måste kompletteras med 

demokratiska arbetsformer och en annan teori måste användas för de individuella 

arbetsformer, handledning och stöd som bör finnas. 

 

Dreikurs äkta och falska mål 

Demokratisk 

Dreikurs ledarstil Äkta och falska mål är näst på tur. Dreikur främjar, precis som läroplanen, 

en demokratiskt lagd lärare. Eleverna skall få vara med och bestämma i undervisningen, 

särskilt vad gäller regler. Detta förespråkar även läroplanen. Dreikurs lärare skall vara med 

även i planering och i bestämmandet av arbetsformer som är varierande vilket också går hand 

i hand med läroplanen. Det finns inga förhinder i Dreikurs teori om läroplanens förespråkar 

att prata om värderingar öppet med eleverna och även skall eleverna uppmuntras att vara med 

i diskussionen enligt den självdisciplin som Dreikur främjar. 

 

Ansvarsfördelande 

I läroplanens ansvarsfördelning så skall eleverna ta ansvar för sin utbildning och sina kurser 

vilket lärare skall uppmuntra eleverna att ta. Dreikurs teori gör detta med sin självdisciplin. 

Ett äkta mål, som Dreikur skulle kalla det, skulle kunna var att eleverna bör ta ansvar för sin 

utbildning och sina kurser och jobbar med sin självdisciplin för att nå det. Detsamma gäller att 

elever ska ta ansvar för skolmiljön och sina betyg, som läroplanen dikterar. Läraren behöver 

också ge eleverna information hur de ligger till för att de ska nå sina önskade mål, vilket 

Dreikurs teori inte har förhinder för. De äkta målen kan också motiveras av att ge eleverna 

information av deras skolgång betyder för framtida jobb och utbildning. 

 

Handledande och stimulerande 

Dreikurs ledarstil skulle kunna använda exempel ur samhället, som läroplanen dikterar, i 

undervisningen. Eleverna skall också, enligt läroplanen, stimuleras så att de når sina 

förutsättningar. Med äkta mål är det meningen att eleven skall göra det, dock har inte Dreikur 

några passager om individuella passager. Dock kan svårare och svårare uppgifter ges till 

eleverna så att de utvecklas stegvis, som läroplanen säger, och detta skulle kunna göras då de 

äkta målen följs mer och mer av eleverna, då dessa äkta mål kan ta tid att etablera så kommer 
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det också naturligt att arbetsuppgifter försvåras och förstoras med tidens gång. Läraren skall 

handleda eleverna så de når sina önskade betyg, vilket också Dreikur förespråkar. Dock 

saknas ett individuellt plan även här. 

 

Omsorgsfull 

Vad gäller Dreikur och läroplanens omsorg så saknas även här ett individuellt plan. Stöd till 

elever i särskilt behov finns inte riktigt på ett individuellt plan här, Dreikur skulle möjligtvis 

hävda att det inte behövs med de äkta målen. Både läroplanen och Dreikurs ledarstil 

förespråkar att eleverna skall ta hänsyn till att det är en god skolmiljö för utveckling och 

lärande, vilket Dreikurs teori gör genom sina äkta mål. De äkta målen skall också ge eleverna 

självförtroende, som läroplanen dikterar. Kollektiva förutsättningar kommer Dreikurs teori 

kunna tillfredsställa hos läroplanen men inte det individuella. Dreikurs ledarstil är dock 

överens med läroplanen om att främja för likabehandling av andra människor precis som att 

förebygga diskriminering. Dreikur menar att demokratin vilar mycket på självdisciplin och 

jämlikhet, vilket båda ger goda relationer. 

 

Dreikur - Sammanfattning 

Dreikurs ledarstil kommer till stora delar väldigt nära läroplanen. Dreikurs ledarstil är uttalad 

att vara en demokratisk sådan. Även om läraren har kontroll som lärare på mycket i skolan så 

främjas ett demokratiskt förhållningssätt och också genom arbetssättet hos läraren genom att 

lärarna har inflytande på planering och regler. Målet är också med Dreikurs teori att skapa 

demokratiska elever genom sin självdisciplin. Den är också aktivt för likabehandling av 

elever, som läroplanen dikterar. Dock saknas även här ett individuellt förhållningssätt och 

måste därmed också kompletteras för att kunna användas i gymnasieskolan.  

 

3.3 Humanistisk psykologi 

Glasser – Realitet, kontroll och kvalitet 

Demokratisk 

I Glassers ledarstil har ett demokratiskt förhållningssätt en stor betydelse. Precis som 

läroplanen förespråkar Glasser demokratiska beslutsprocesser, eleverna är med och 

bestämmer vad gäller planering, kursinnehåll och i övriga skolmiljön. De uppmuntras också 

ha inflytande och läraren agerar mer som en handledare än en auktoritär ledare. Elevernas 

åsikter och värderingar skall utmanas av läraren, precis som läroplanen också medgiver. 
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Glassers teori får stöd av läroplanen vad gäller de demokratiska inslagen och Glassers 

ledarstil talar dessutom aktivt om demokratiska beslutsprocesser och elevinflytande. 

 

Ansvarsfördelande 

Läroplanen och Glasser liknar varandra även i ansvarsfördelningen. Elever bör uppmuntras att 

ta ansvar över sina kurser och sin utbildning, menar de båda. Skolmiljön är ett ansvar som 

både lärare och elever säger läroplanen. Glasser menar att skolmiljön ansvaras av främst 

lärare, men elever skall uppmanas att ta ansvar också över skolmiljön. Skolmiljön är viktig i 

Glassers teori, det ger bättre förutsättningar med en trivsam miljö för eleverna. Läroplanen 

medgiver att läraren har ett ansvar för att eleverna når sina mål och skall hela tiden ge 

eleverna information hur de ligger till. Detta uttrycks inte explicit i Glassers teori, men det 

finns inga hinder för det heller, snarare tvärtom är Glassers lärare som sagt en handledande 

sådan och det läroplanen uttrycker är en typ av handledning.  

 

Handledande och stimulerande 

Det är redan nämnt en del om lärarens handledande i Glassers teori, dock skall det analyseras 

mer explicit här. Läraren skall enligt läroplanen stimulera med exempel ur samhället, vilket 

inte är några problem i Glassers ledarstil. Eleverna skall också enligt läroplanen stimuleras så 

de utvecklas enligt sina förutsättningar säger läroplanen. Glassers kvalitetsarbete är något som 

enligt Glasser skall göra att de utvecklas enligt sina förutsättningar. Även skall uppgifterna bli 

större och svårare med tiden, som även läroplanen förespråkar. Den handledande läraren som 

läraren bör vara enligt Glasser har klara stöd i läroplanen. 

 

Omsorgsfull 

Vad gäller läroplanen och Glasser i ämnet omsorg så finns även här starka likheter. Elever 

som är i behov av särskilt stöd skall få det enligt läroplanen. Glassers ledarstil menar att 

elever som har i behov av att jobba ensamma skall få det. Glasser menar också att elever som 

presterar svagare skall grupperas med elever som presterar starkare. De starkare eleverna kan 

då hjälpa de svagare eleverna. Elever som har svårt med disciplin gör läraren upp en plan 

tillsammans med eleven för att åtgärda detta. Läroplanen menar också att läraren skall bete sig 

så att det stärker elevernas självförtroende. Detta har även Glass med i sin ledarstil. Som 

nämnt skall läraren utmana elevernas åsikter och värden, men inte fokusera på elevernas 

tillkortakommanden. Glassers grupparbeten är meningen att skapa samhörighet mellan 
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eleverna, vilket läroplanen förespråkar. Detta skall skapa tolerans mot andra människor. 

Likabehandling av läraren är en viktig punkt i läroplanen, detta också för Glassers ledarstil. 

Diskriminering skall förebyggas med planer satta både av läraren men också av eleven som 

visar problematiskt beteende. Läraren är även handledare i disciplinära situationer. 

 

Glasser - Sammanfattning 

Glassers ledarstil skulle kunna användas enligt nuvarande läroplan och behöver inte 

kompletteras med en annan ledarstil. Det finns dessutom många anvisningar i Glassers teori 

som direkt kan knytas till läroplanen.  

 

Gordons aktiva ledarskap 

Gordon liknar på så många plan Glasser så att jag kommer bara i det här lilla avsnittet 

poängtera skillnader. Gordons ledarskap ger mer makt och inflytande hos eleverna än Glasser. 

Gordons ledarstil har därmed stöd läroplanens demokratiska punkter. Vad gäller ansvar är det 

samma sak, eleverna får mycket ansvar och läraren fungerar som en handledare. Eleverna lärs 

ansvar och får vara med och ta hand om skolmiljön och läraren hjälper till att nå de betyg de 

önskar. Handledning och stimulering hos Gordon går väl ihop med läroplanens. Eleverna 

anses hos Gordon som unika och skall få den hjälp de behöver och utvecklas efter sina 

förutsättningar. Även den omsorgsfulla delen i läroplanen är kompatibel med Gordons teori. 

Läraren skall medverka för samhörighet, även en likabehandling är viktigt. Läraren agerar för 

självförtroende hos elever, samtidigt som elever skall få veta vad de kan få för konsekvenser 

av deras handlingar. Därmed är också Gordons aktiva ledarskap kompatibelt med läroplanen 

utan några ändringar eller kompletteringar från andra teorier.  

 

3.4 Övriga ledarstilar 
I denna del har jag med övriga ledarstilar som inte har fått lika stort genomslag i 

ledarskapslitteratur inom pedagogiken. Denna sektion blir något kortare om varje ledarstil, 

dels för att det finns mindre text om dessa teorier och dels för uppsatsen skulle blivit alldeles 

för lång annars.  

 

Den ledarstil jag börjar med är ”kingdom of classroom”. Denna ledarstil finns det inte riktigt 

teorier för som de tidigare nämnda. Det handlar mer om att läraren är auktoritär och arbetar 

utefter att ha kontrollen själv över det mesta i verksamheten. Därmed faller denna typ av 
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ledarstil redan vid de demokratiskt förespråkande passagerna i läroplanen. Inte heller brukar 

en auktoritär lärare vara särskilt mycket handledare, utan mer stå vid katedern och föreläsa. 

Med en föreläsande stil, som auktoritära lärare har, så är det också svårt att upptäcka elever 

som är i behov av särskilt stöd. Det blir också inte lätt att prata om gemenskap och jämlikhet 

mellan människor då läraren inte sätter det exemplet själv. En lärare enligt den traditionella 

föreläsarstilen som Granström kallar för kingdom of classroom har nästintill inget stöd i 

läroplanen. 

 

Grennleafs ledarstil som kallas för tjänar-ledarskap menar att läraren skall tjäna samhället i 

första hand och i andra hand leda sina skolklasser. Denna ledarstil är lik Gordons på många 

punkter. Essentiella egenskaper enligt Greenleaf är att vara en god lyssnare (som Gordon 

också mer), vara förstående, ha empati och ha en förmåga att åtgärda när en verksamhet 

fungerar dåligt. Eleverna skall också vara med och bestämma och skolan ska vara 

demokratiskt upplagd. Dock menar Greenleaf att denna ledarstil tar lång tid att upprätta. 

Denna ledarstil är också kompatibel med läroplanen, precis som Gordons. Den har det 

demokratiska, mycket ansvar ges till eleverna, läraren är handledande och stimulerande och är 

omsorgsfull som försöker nå alla elever och läraren skall vara en empatisk sådan.  

 

3.5 Sammanställning 
Läroplanens riktlinjer främjar för en humanistisk psykologisk ledarstil. De båda humanistisk 

psykologiska ledarstilarna skulle kunna användas som de är och behöver inte kompletteras av 

andra ledarstilar för att kunna användas. De får därmed fullt stöd av läroplanen i alla fyra 

punkter som jag konstruerade av läroplanens riktlinjer. De har också båda kollektiva såväl 

som individuella inslag i sitt ledarskap. De ledarstilar baserade på behavioristisk 

inlärningspsykologi faller på att de inte har tillräckligt mycket demokratiska processer i 

ledarstilen, läraren har det vill säga väldigt mycket kontroll. De saknar också inslag av 

omsorgskaraktär. Den ekologiska psykologins ledarstilar fick två olika resultat. Kounins teori 

faller främst på det demokratiska förhållningssättet som läroplanen förespråkar. Det saknas 

också fokus på individuell nivå, då den ekologiska psykologin handlar om grupper och 

gruppdynamik. Dreikurs ledarstil håller dock bättre enligt läroplanen. Den har en uttalad 

demokratisk aspekt men faller också på en individuell nivå som läroplanen kräver. 
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Vad gäller övriga ledarstilar så föll ”kingdom of classroom” främst på det demokratiska 

förhållningssättet som den totalt saknar. Greenleafs ledarstil liknar Gordons aktiva ledarskap 

och den teorin får också stöd i läroplanen. Det är en demokratisk ledarstil som handlar om att 

tjäna samhället och vara en empatisk lärare. Läraren låter också eleverna ha väldigt mycket 

eget ansvar och agerar som handledare och försöker vara stimulerande för eleverna. 
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4. Etisk diskussion 
Med analysdelen avklarad är det nu dags för diskussionen. Denna diskussion kommer att utgå 

ur främst ett etiskt perspektiv, då uppsatsen har i syfte att besvara frågan huruvida den 

identifierade ledarstilen i läroplanen ställer sig ur ett etiskt perspektiv. Således blir denna 

diskussionsdel i denna uppsats främst skriven ur ett etiskt perspektiv. Detta underlättas med att 

denna del blir filosofisk lagd, då etik är en starkt förankrad filosofisk disciplin. Pedagogiken är 

också förankrad till filosofin, Platon, Aristoteles, Rousseau, Dewey men även modernare 

filosofer skrev om pedagogik. Dock innehåller ämnet pedagogik empiri till en högre grad än 

exempelvis etik. Pedagogik baseras till stora delar på empiri, det gör inte etik på samma sätt 

utan är en diskussion vad som är rätt och fel. Även i denna diskussion om rätt och fel innehåller 

inslag av empiri, som dock ofta används i kontext av en eller flera personers argument för en 

tes. Detta är i mångt och mycket kärnan i filosofi, det vill säga argumentation. Eftersom denna 

diskussionsdel fokuserar på det etiska, vilket är ett ämne som är starkt förankrat till filosofi, och 

denna diskussionsdel innehåller argumentation så kommer diskussionen vara filosofiskt till 

stora delar. Jag kommer därmed skriva på ett sätt som om denna del är skriven inom 

moralfilosofi, vilket gör att jag förmodligen bryter mot praxis i pedagogikämnet. Dock är min 

motivering till detta, som angiven, att etik är en förankrad del av filosofin och denna text 

kommer vara argumenterande, för att besvara frågeställningen för uppsatsen. Detta innebär 

också, enligt hur filosofiska verk kan se ut, att nya referenser kommer att tillkomma för att 

förstärka mina argument. 

 

Precis som Ölund utrycker i sitt examensarbete så vilar läroplanen på ”kristen tradition och 

västerländsk humanism”. Detta menar Ölund är ett problem för det finns ingen vidare 

motivation till varför läroplanen bör luta på just dessa två komponenter. Det enda som sägs är 

att den vilar på dessa två och den gör det för att det har varit så länge. Detta är förstås ett stort 

problem, kan vi inte motivera våra ställningstaganden så faller de platt. Särskilt i ett 

mångkulturellt samhälle som Sverige är så är det viktigt eftersom just ”kristen” och 

”västerländsk” används och står som de enda källorna till de värden som läroplanen förespråkar. 

Dock så följer ledarstilen som läroplanen förespråkar åtminstone en västerländsk humanism. I 

denna uppsats kom jag i analysavsnittet fram till att den humanistiska psykologins bidrag till 

ledarstilar är den som är mest kompatibel med läroplanens förespråkade ledarstil. Den 

humanistiska psykologin är i mångt och mycket baserad på det som läroplanen kallar för 

västerländsk humanism. Det handlar väldigt mycket om demokratiska förhållningssätt men 
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även en hel del om individen och hens utveckling, detta genom en persons ledarstil. Den 

humanistiska psykologin tillfredsställer därmed den västerländska humanismen som läroplanen 

explicit förespråkar, genom sina kollektiva och individuella fokuseringar för läraren. I denna 

aspekt är läroplanen koherent då den explicit skriver att läroplanen kommer att luta på bland 

annat västerländsk humanism och sedan implicit förespråkar en humanistisk psykologi, enligt 

resultatet i detta examensarbete.  

 

Bör det skrivas explicit i nästa läroplan att en humanistisk psykologi förespråkas i lärares 

ledarstil? Den humanistiska psykologin är den enda disciplin (med två understående teorier) 

som inte behöver kompletteras för att användas av lärare som ledarstil i gymnasieskolan. Det 

bör därmed nämnas att den humanistiska psykologin står som grund för lärares ledarstil 

eftersom det är den som förespråkas av läroplanen. Detta skulle också lösa ett av problemen 

med läroplanen som Ölund framför, att just nu vilar läroplanen på enbart frasen ”kristen 

tradition och västerländsk humanism”. Om läroplanen också får tillägget att ledarstilen vilar på 

humanistisk psykologi så kan det även hävdas att i alla fall ledarstilen baseras på humanistisk 

psykologi och den disciplinens forskning. Detta blir betydligt starkare argument då det inte vilar 

på ”att det alltid har varit så” utan på forskning inom en viss disciplin inom psykologi. Det 

skulle också kunna motiveras att just den humanistiska psykologin ligger som grund för att den 

fokuserar på både individen genom att alla skall få en undervisning som de kan ta till sig 

samtidigt som den fokuserar på grupper och därmed hur elever beter sig socialt. Det skulle 

också tydliggöra att det finns koherens i läroplanen om detta angavs explicit. Det skulle också 

hjälpa lärare att slippa göra en analys för att ta reda på vilken ledarstilen som främst passas att 

användas i skolan enligt läroplanen. Givetvis skulle detta kunna betyda att exempelvis 

lärarutbildare väljer att undervisa mindre om övriga discipliner, dock tror jag inte det är troligt 

då andra perspektiv är viktiga inom utbildning. Det är dock upp till lärarutbildarna huruvida de 

vill utforma undervisningen till lärarstudenterna. Jag tycker en tydlighet som att nämna att 

humanistisk psykologi är att föredra för att klara av att följa läroplanen så gott som möjligt kan 

vara nödvändigt för att göra det mer möjligt för lärare att faktiskt följa läroplanen. Annars kan 

det ske brister i professionalitet om lärarna inte följer läroplanen på grund av bristande tydlighet 

i läroplanen. 

 

Läroplanens riktlinjer för lärare är absoluta, menar jag i min uppsats De normativa etiska 

teorierna som verktyg för lärare. De är absoluta i den meningen att alla lärare måste vara 

medvetna om de riktlinjer som finns och väga in de relevanta riktlinjerna i varje etiskt dilemma. 
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Dock är riktlinjerna relativa i den meningen att läraren kan välja en annan riktlinje före en annan 

i ett etiskt dilemma. Det finns ingen uttalad metod för att välja vilken riktlinje som hålls högst 

i olika etiska dilemman, utan det faller helt på läraren att göra sådana beslut. Det finns inte 

heller någon rangordning mellan de olika riktlinjerna i läroplanen, vilket gör det ännu mer upp 

till läraren att avgöra vilken riktlinje som bör gälla i det specifika fallet. Detta gör att läroplanens 

riktlinjer kan vara svåra och tidskrävande att följa. Min lösning på detta i det examensarbetet är 

vidare utbildning i etik, dels eftersom att utbildningen idag är väldigt begränsad för olika 

lärarprogram runtom i landet och dels för att det krävs för att avgöra vilken riktlinje som bör 

gälla i olika fall. Det krävs kunskap om olika etiska teorier och olika möjliga moraliska 

fallgropar för att dirigera sig själv i de olika riktlinjerna. De olika riktlinjerna är dessutom ur 

olika etiska teorier, vissa påvisar dygd (som i dygdetik76), vissa påvisar positiva konsekvenser 

(konsekvensetik77) och andra viktiga plikter och rättigheter (pliktetik78). Det blir en blandetik 

som innehåller fler moraliska fallgropar och mer inkoherens än en förutbestämd etisk teori 

vilket ställer krav på lärare som moralisk agent och som moralisk dirigent79. De olika 

riktlinjerna i läroplanen liknar mycket en prima facie-etik. I prima facie-teorier finns bara 

plikter som inte är absoluta utan istället relativa. W.D. Ross som är en av de mest kända 

författarna om prima facie-plikter menade att varje etisk situation kräver en utvärdering om 

vilken plikt som gäller för just det fallet. Ross ger inte någon metod för att komma fram till 

vilken plikt som gäller i just det fallet, det gör inte heller läroplanen angående sina riktlinjer.80  

 

Anledningen till att Ross inte vill ha en absolut teori är för att exempelvis Kants absoluta 

pliktteori inte tar hänsyn till relationer. Att ljuga kan exempelvis vara moraliskt korrekt, menar 

Ross, i vissa fall. Det kan rädda relationen mellan två individer. Om jag exempelvis lovar att 

hålla hemligt något min vän har sagt till mig och jag sedan talar sanning (då jag tror på att aldrig 

ljuga) så förstör jag relationen med min vän och dessutom potentiellt sett sätter honom i en 

jobbig situation (i vissa fall till och med dödlig).81 Så enligt Ross teori så följer riktlinjerna 

                                                 
76 Dygdetik är teorin om att etik och moral vilar på dygd, det vill säga goda karaktärsegenskaper såsom snäll, 
ansvarsfull och modig. 
77 Konsekvensetik menas med att etik kan mätas med en aktions konsekvenser. Vilket innebär att jag som 
moralisk agent måste tänka på möjliga konsekvenser innan jag tar ett beslut. 
78 En etik som baseras på plikter kallas för pliktetik. I olika typer av pliktetik så främjas regler för att upprätthålla 
en etisk moralisk sfär. 
79 Moralisk dirigent är ett begrepp jag själv har skapat för att beskriva en moralisk roll inom den moraliska 
sfären. Med moralisk dirigent menar jag att det är en person som har auktoritet att påvisa vad som är rätt och fel 
hos en grupp människor, ofta en form av ledare i den aktuella sociala sfären. I ett klassrum bör det vara läraren 
som är den moraliska dirigenten som avgör eller påvisar som är rätt och vad som är fel. 
80 W.D. Ross, The right and the good, 1930, s31f. 
81 Ibid, s97. 
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etiskt godtagbara argument. Dock menar jag att det behövs verktyg, i form av utbildning i etik, 

för att kunna avgöra vilka riktlinjer som gäller i vissa specifika situationer. Dock är riktlinjerna 

tidskrävande för lärare att följa, det är dock tid som måste ges lärarna att göra de mest etiskt 

godtagbara beslut möjligt i sin arbetsmiljö som kan komma att påverka åtskilliga elevers 

prestation, välmående och framtid. Det behöver vara tidskrävande med etik för att utvärdera 

riktlinjer i olika situationer. 

 

Riktlinjerna har också liknelser med regelkonsekventialism, vilket är en teori där regler 

produceras för att skapa så gott utfall som möjligt. Dessa riktlinjer i läroplanen finns för att ge 

ett så gott utfall som möjligt för skolan, eleverna och samhället som möjligt. Eleverna skall bli 

demokratiska, toleranta, kunniga och så vidare och därför har reglerna producerats för lärarna 

för att ge de bästa utfall möjligt för alla parter sammanlagt. Detta liknar förstås väldigt mycket 

prima facie-plikter, vilket det också är till mångt och mycket. Det är mycket fokus på 

konsekvenser och därmed bör läraren enligt regelkonsekventialism hitta så goda utfall som 

möjligt. Även regelkonsekventialism anses tidskrävande, dock mindre än 

handlingskonsekventialism där varje handling behöver utvärderas för att få fram bästa möjliga 

konsekvens. I regelkonsekventialism är man som moralisk agent begränsad till ett set av regler 

att välja på i varje situation och därmed tar det etiska beslutet i teori betydligt kortare tid än i 

handlingskonsekventialism.  

 

Det har nu skrivits en del om läroplanen och dennas natur vad gäller etik och hur den kan 

uppfattas ur olika etiska discipliner. Ledarstilen i sig som läroplanen förespråkar, hur uppfattas 

den ur etiska discipliner? Eftersom skolans läroplan är en plan, så finns det ett mål med denna. 

Målet är att få eleverna att bli utbildade, inte bara i kunskap, utan även samhällets värderingar 

och demokratiska värderingar. Även verktygen skall finnas för eleverna att avgöra vad som 

anses gott respektive ont. Den humanistiska psykologin har ett liknande mål. Eftersom 

humanism handlar mycket om att individer har lika rättigheter och alla människor har ett 

gemensamt värde så finns det även en sådan plan i humanism och även humanistisk psykologi. 

I humanism hålls också bildning högt, detta väntas hjälpa människor att leva ett gott liv med 

andra människor.82 Detta går också hand i hand med skolans och läroplanens uppgift. Även om 

läroplanen innehåller riktlinjer som kan kopplas till individualism (som kan kopplas till 

humanism83) såsom att eleverna väntas ha eget ansvar och skall utvecklas enligt sin egen 

                                                 
82 John P McKay, A history of world societies, 2009, s427f. 
83 Ibid, s429. 
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potential så finns det andra tydliga ideologier och tankar i läroplanen. Westerlund påpekar i sin 

uppsats att en fras i läroplanen lyder ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” och kallar det också för en av de svåraste utmaningarna för lärarna. 

Denna skulle kunna kopplas till exempelvis Rawls etiska teori. Rawls menar att man skall 

försöka skapa ett samhälle att var du än hamnar i samhälle (genom födsel exempelvis) så skall 

du ha det så bra som möjligt. En person som föds och hamnar i rullstol skall exempelvis få hjälp 

av resten av samhället att få en rullstol, ett hem som är gjort med en rullstol i tanke och så 

vidare.84 I skolmiljön med frasen att eleverna skall få anpassad undervisning efter sina behov 

och förutsättningar får inte en lika ”enkel” lösning. Som lärare och som ledare behöver man då 

ta reda på vad behoven och förutsättningarna är såväl som att ta reda på vad bästa metod är för 

att lära eleven något utefter detta. Detta blir svårt i en klass på 30 elever och det är inte den enda 

klassen som en gymnasielärare har. Detta får inte heller inkräkta på andra elevers lärande. 

 

Det finns även socialistiska tankar i läroplanen, såsom likabehandling och så vidare. Poängen 

med det är att det blir spretigt mellan de olika etiska teorierna som blir inblandande vilket gör 

det svårt för en lärare att vara en koherent ledare. Pedagogiken i sig är tvärvetenskaplig och kan 

också uppfattas som spretig och inkoherent, vilket jag påvisade i min uppsats De normativa 

etiska teorierna som verktyg för lärare. Därmed kan läroplanen ha ärvt denna inkoherens av 

pedagogiken. Pedagogiken behöver vara tvärvetenskaplig då den innehåller etik (filosofi), 

sociologi, psykologi, historia, religionsvetenskap och så vidare. Dessa behövs (förmodligen) 

för att hantera eleverna och kunna vara en ledare. Behöver läroplanen vara inkoherent med sina 

implicita teorier precis som pedagogiken är? Det är en svår fråga vilket jag inte kommer att 

svara fullt ut på i denna uppsats, utan den frågan lämnar jag för en eventuell vidare forskning. 

Kort sagt med en koherent läroplan med sina etiska framlägg så blir det svårt för alla parter i 

samhället att acceptera den. Är den uttalad socialistisk eller möjligtvis konsekventialistisk så 

kanske den möter för mycket motstånd. Därmed kan det vara svårt att föra in enbart en 

moralteori. Därmed tror jag också att valet att vara enligt en prima facie-plikt i läroplanen så 

kan man som lärare använda både läroplanen som plikt- och konsekvensstyrd, även dygd 

påtalas hos läraren. Ledarstilen kan bli något delad av detta, då en ledarstil är något som tar tid 

att etablera. Håller sig läraren till en ledarstil så kan det bli så att hen grenar av till en 

konsekventialistisk ledare som använder sig av humanistisk psykologiska metoder för att uppnå 

goda mål för eleverna, en annan lärare använder mer plikter och regler i sin humanistiska 

                                                 
84 John Rawls, A theory of justice, 1971, s302s. 
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psykologi, vilket kan generera i två olika typer av lärare och goda diskussioner sinsemellan, 

vilket också kan ge mer professionella lärare som hela tiden måste påvisa varför de själva gör 

rätt. Det är möjligtvis också meningen att det skall finnas lärare som använder olika typer av 

ledarstilar, eller åtminstone olika metoder inom en ledarstil. En typ av ledarstil kanske inte 

gynnar alla elever i alla situationer utan även lärare av olika ledarstilar som också ger varandra 

tips är möjligtvis svaret. Dock kan det vara viktigt för lärare att se uppgiften som ledare i 

skolmiljön som objektiv med subjektiva inslag. En lärare bör kanske se sig själv som mer lärare 

än en person med olika ståndpunkter och fråga sig ”hur gör en lärare i detta fall?” istället för 

”hur gör jag i detta fall?” och använder sig därefter av riktlinjerna i läroplanen. Detta är något 

som Thomas Nagel skulle förespråka, som han gör i The view from nowhere. Han menar att 

metoden bör vara objektiv när människor handlar i olika etiska situationer, att se sig själv utifrån 

kan vara nyttigt. Dock är det subjektiva också nyttigt, för eftersom löften och relationer inte är 

objektiva utan subjektiva, 85 precis som Ross menar. 

 

Läroplanen utesluter användning av behavioristisk inlärningspsykologi och ekologisk 

psykologi fullt ut. Dessa kan inte enbart användas för sig själva då de inte fyller upp kraven för 

de demokratiska inslagen respektive de individuella. Dessa kan anses i mångt och mycket som 

”föråldrade”. Idag krävs att skolan arbetar med demokrati såväl som individernas individuella 

utveckling. Dock kan inslag av dessa teorier användas eller kompletteras av andra ledarstilar 

för att fungera med läroplanen som den ser ut idag. Läroplanen förbjuder inte explicit dessa 

teorier, då vissa inslag fortfarande kan användas för läraren i hens ledarstil. De fyller därmed 

fortfarande en funktion i hos lärarna. Som Norén påpekar så är det svårt att motivera att använda 

progressiv pedagogik för läraren som ledarstil. I Noréns exempel var det Neills progressiva 

pedagogik som undersöktes och förkastades då den inte fyller upp kunskapsmålen för eleverna. 

Dock kan förstås delar ur progressiv pedagogik också användas med komplettering av andra 

ledarstilar.  

 

Vad läroplanen gör för ledarstilar är att hindra ledarstilar som baseras på behavioristisk 

inlärningspsykologi eller ekologisk psykologi från att användas utan att kompletteras av andra 

ledarstilar. Även progressiv pedagogik får det svårt att användas som den enda ledarstilen för 

en lärare i skolan under nuvarande läroplan. Detta begränsar lärarens makt och kontroll genom 

att läraren inte kan ha en ”behavioristisk” kontroll av eleverna samtidigt som det i praktiken 

                                                 
85 Thomas Nagel, The view from nowhere, 1982, s9, s141 & s159f. 
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begränsar även elevernas kontroll genom ekologisk psykologi. De ledarstilar som baseras 

ekologisk psykologi når inte ända fram till läroplanens krav på en lärares ledarstil då den inte 

fokuserar på enskilda elevers behov utan försöker bemöta gruppen mer än individen för att 

elever skall lyssna och ta till sig kunskap. I en skola styrd av behaviorism när läraren är den 

stränga auktoriteten riskerar den skolan få elever som inte ifrågasätter auktoriteter. Den 

moraliska analysförmågan utvecklas inte fullt ut med auktoritära föräldrar och lärare, menar 

Jonathan Glover i Humanity: a moral history of the twentieth century. En auktoritär uppfostran 

innebär, enligt Glover, att personen tenderar i vuxen ålder att lyssna mer blint på personer med 

auktoritet. Det visade sig under andra världskriget att tyska soldater vars föräldrar var 

auktoritära vid deras uppväxt var mer benägna att följa befallningar från deras auktoritet än 

soldater som hade föräldrar som diskuterade problem med sina barn och var mer icke-

auktoritära under barnens uppväxt.86 Många av dem använde förmodligen inte behaviorism 

men exemplet påvisar att en uppfostran och läran för att diskutera moraliska problem måste 

existera i skolan, särskilt när inte någon annan än föräldrarna (eller målsman/målsmän) kan 

styra över den övriga uppfostran (med vissa begränsningar förstås, såsom lagar) som eleverna 

får i sina hem. Läroplanen talar emot den auktoritära ledaren vilket ger utrymme för 

diskussioner mellan elever och lärare, vilket måste anses som gott i ett demokratiskt samhälle.  

 

Den ekologiska psykologin lider också nederlag i den nuvarande läroplanen. Den ser inte 

individen utan kollektivet. Som nämnt har individualismens strömningar nått läroplanen, 

samtidigt som Rawls teori även passar in på att se till alla elever skall få så god undervisning 

som möjligt. Det finns även en socialdemokratisk tanke med detta, ”alla ska med” var en vanlig 

paroll inom socialdemokratin i Sverige mellan 2006-201087 och är också en vanlig association 

med Rawls rättviseteori. Vi ska se på samhället i stort men även se till att alla grupper är med 

och mår så gott som möjligt. Detta blir även temat under den nuvarande läroplanen, att för lärare 

se till att alla elever ses som individer i skolan och skall bemötas även individuellt. Eleverna 

skall inte bara ses som en grupp utan även som enskilda individer. Det är också mer värdigt att 

behandla elever som individer då en grupp som får en negativ association också annars kan 

reflektera på samtliga i gruppen. Den ekologiska psykologin kan således bara användas som 

komplement i lärares ledarstilar.  

 

                                                 
86 Jonathan Glover, Humanity: a moral history of the twentieth century, 2012, s328ff. 
87 Erik Svensson & Johanna Larby, Alla ska med? Invandringspolitik som en röstmaximeringsstrategi hos de 
svenska och danska socialdemokraterna, 2015, s15.  
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Den förespråkade ledarstilen i läroplanen associeras främst med de ledarstilar som kommer ur 

humanistisk psykologi. Det handlar om gruppen såväl som individen. Läraren motiverar elever 

istället för disciplinerar. En lärare vill fånga elevers uppmärksamhet istället för att ta den. Dock 

lämnas också ansvar och förtroende hos eleverna och då används lärare som handledare. 

Läraren behöver i sin ledarroll vara lyhörd, motiverande och kunna förutse händelser av sitt och 

elevers beteende. Detta är också en del i läroplanen som faktiskt är koherent när många andra 

delar inte anses var koherent. Skulle det dock skrivas ut att en humanistisk psykologi främst 

användas i skolorna så skulle även det göra att läroplanens ledarstil faktiskt vilar på forskning 

och inte tradition, som den nu påstås göra. En lärare skulle också kunna vara enligt Greenleafs 

lärare, en tjänar-ledare då läraren faktiskt har rollen att tjäna samhället genom att bland annat 

leda eleverna igenom sin skolgång och det som en dag blir vuxna individer i samhället. Tjänar-

ledaren bör enligt Crippen vara god på att övertala eleverna om att nå sina mål, det vill säga 

motivera. De skall också därmed vara en visionär för att kunna presentera det goda med 

skolgången och just den pågående kursen. Läraren bör också vara med och förbättra 

verksamheten genom att följa bland annat riktlinjer och läsa ny relevant forskning, vilket också 

läroplanen föredrar. Greenleafs ledare är mer en filosofisk vinkel på hur en lärare bör fungera i 

samhället än en ledarstil som uppstått ur empiriska studier. Dock faller denna filosofiska vinkel 

även bra in på läroplanens riktlinjer. Den visar också lärarens funktion i rollen som samhällets 

tjänare. En tjänare för människor är också en bra förebild för eleverna. En lärare med 

inställningen att vara tjänare mer än ledare kan också ge ett bättre klimat i skolan. Kelley, 

Thornton & Daugherty menar att ledarstilen som lärare använder påverkar klimatet och en 

lärare med humanistisk psykologi som diskuterar om problemen istället för att bara säga nej 

och dessutom en lärare som agerar som tjänare åt samhället skulle potentiellt skapa ett gott 

klimat i skolan. Ahmed & Tiaz Qazi menar att ledarstilen inte spelar roll för elevernas prestation 

betygsmässigt. Om detta är sant bör lärare då istället skapa en ledarstil som gör elever medvetna 

om moraliska värden och som kritiskt kan granska samhället. Elever som blir ifrågasättande 

elever med goda etiska underlag skulle kunna göra bättre beslut än elever som fått en auktoritär 

skolgång.  
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5. Avslutning 
Återgivande av frågeställningen för denna uppsats: 

x Hur beskrivs lärarens ledarskap och ledarstil i den nuvarande läroplanen (GY11)? 

x Vad innebär de identifierade ledarskapsegenskaperna ur ett etiskt perspektiv? 

 

Detta examensarbete fokuserade på en textanalys av läroplanens (GY11) riktlinjer och vad de 

förespråkar för ledarstil implicit. Denna textanalys gjordes genom att identifiera egenskaper 

som en ledare bör ha och använda det för att ta ut ledarskapsrelaterade paragrafer ur 

läroplanen. Läroplanens paragrafer delades före det in i fyra större egenskaper hos lärares 

ledarskap och dessa var; demokratisk, ansvarsfördelande, handledande & stimulerande och 

omsorgsfull. Under dessa huvudegenskaper delades ledaregenskaper som kunde identifieras 

med huvudegenskapen. Dessa användas för att gå igenom ledarstilarna som grundade sig på 

behavioristisk inlärningspsykologi, ekologisk psykologi och humanistisk psykologi. De två 

första förkastas av läroplanen att användas fullt ut då de saknar demokratiska principer 

respektive individens perspektiv. Humanistisk psykologi kan användas fullt i skolmiljön av 

lärare enligt läroplanen. Den har alla delarna hos en lärares ledaregenskaper, det vill säga; 

demokratisk, ansvarsfördelande, handledande & stimulerande och omsorgsfull.  

 

Ur ett etiskt perspektiv betyder det att lärare måste bemöta både gruppen och eleverna 

individuellt. Den humanistiska psykologin innebär både en demokratisk form och en form att 

bemöta elever individuellt. Läroplanen deklarerar att den vilar sig på en kristen tradition och 

en västerländsk humanism. Den första har jag inte bemött i denna uppsats, dock har den 

västerländska humanismen bemötts. Ölund menade att läroplanen är inkoherent, vilket jag 

också har påpekat i en tidigare uppsats jag har författat men just i aspekten att läroplanen 

deklarerar att läroplanen vilar på västerländsk humanism och att en humanistisk psykologi 

som ledarstil implicit förespråkas i läroplanens riktlinjer för lärare. Det skulle också vara 

tydligare om läroplanen påvisade att den lutar sig mot humanistisk psykologi för lärarnas 

ledarstil i skolan. Lärare skulle undvika problemen med att behöva analysera läroplanen för 

att komma fram till att läroplanens föredragna ledarstil är just humanistisk psykologi. Det 

skulle också påvisa att läroplanen är koherent vad gäller ledarstilen hos lärarna. Utöver det 

skulle det också påverka genom att riktlinjerna faktiskt lutar sig mot forskning och inte bara 

tradition (västerländsk humanism). Det vill säga bör det finnas en tydlig fras i läroplanen där 

den deklarerar att en ledarstil som baseras på humanistisk psykologi 
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Jag tycker att syftet och frågorna för uppsatsen besvarades, enligt de två ovan skrivna stycken. 

Metoden tycker jag fungerade bra. Det som hade kunnat göras annorlunda är att gå på enbart 

en definition av ledarskap, som användes i studiens modifierade innehållsanalys. Då hade 

blivit tydligare vad ledarskap är för denna uppsats. Anledningen till att flera definitioner och 

förklaringar till ledarskap användes var för att få en så bred definition som möjligt för att inte 

missa riktlinjer i läroplanen som annars skulle anses vara relaterade till ledarskap. Jag ville få 

så omslutande resultat som möjligt, men det kan ha varit en metod att enbart gå på en tydlig 

definition av ledarskap. Dock skulle några riktlinjer som många möjligtvis anser relaterar till 

ledarskap ha utelämnats. Därav tycker jag att flera definitioner och förklaringar var rätt väg att 

gå då det gav ett unisont resultat. 

 

Analysmetoden som användes var att använda ledarstilar, främst ur Stensmos verk, och 

jämföra dessa med riktlinjerna i läroplanen. Jag tycker det var korrekt av mig att välja att 

jämföra ledarskapet ur läroplanen gentemot ledarstilar som är utvecklade för skolan. Det som 

hade kunnat göras annorlunda är att använda annan litteratur för analysen än främst Stensmos 

verk. Min motivering till att använda Stensmo var för att den används av många lärarutbildare 

i landet och därmed är högaktuell för vad lärare har tillgång till för att utveckla sin ledarstil. 

Lärare har alla tillgång till sin tidigare utbildning (där Stensmo ingår) och de har tillgång till 

läroplanen. Därmed anser jag att den använda analysmetoden, även med Stensmo, är den mest 

korrekta med verkligheten, eftersom lärare som sagt använder läroplanen och har sin tidigare 

utbildning (där Stensmo ingår). Dock hade jag kunnat använda mig av Stensmo för att välja 

ledarstilar som skulle jämföras mot läroplanen och använt mig av förstahandskällor för att 

skriva ner vad ledarstilarna handlar om. Jag anser att detta vore korrekt, men det vore 

överflödigt. Den informationen som finns i Stensmo är den information som lärare och 

lärarstudenter tar del av direkt och är därmed mest lämpad som analysmaterial mot 

läroplanen.  

 

Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur väl överens praktiken hos lärarna är 

med läroplanen, det vill säga ur ett ledarskapsperspektiv. Följer lärarna läroplanen vad gäller 

riktlinjerna som relaterar till ledarskap? Det skulle krävas observationer av väldigt många 

lärare för att få en uppfattning om hur många lärare som följer läroplanens föredragna 

ledarstil. Intervjuer skulle förmodligen inte vara särskilt fruktbara då lärarna möjligtvis 

upplever att de följer läroplanen men i själva verket inte har tid att få en ordentlig vy över sig 
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själva då de sitter med mycket administrativt arbete utöver undervisningen. Det skulle 

givetvis kunna kompletteras med intervjuer då det är intressant att jämföra lärarnas egen 

uppfattning gentemot en utomstående. Detta för att påpeka att lärarna faktiskt inte har tid för 

självrannsakan med allt administrativt arbete de har. 
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