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Syftet med denna undersökning är att beskriva några lärares tankar kring ett pedagogiskt 
ledarskap. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod. Nio lärare på en 
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för att kunna utveckla sin verksamhet, men också för att kunna utvecklas som ledare. Det har i 
undersökningen kommit fram exempel på hur en god pedagogisk ledare, respektive mindre 
bra pedagogisk ledare kan te sig. Enligt respondenterna kännetecknas ett gott pedagogiskt 
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komplext och dynamiskt fenomen. Det innebär många svårigheter med att leda en grupp, men 
också lika många möjligheter, vilket undersökningen också visat. Detta ser jag som blivande 
lärare som en spännande och utmanande uppgift.  
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1 Inledning  
 

Lärarens ledarskap har sett ut olika ut genom tiderna men idag handlar lärarens ledarskap 

främst om att lärare ska leda lärande. Den traditionella bilden av en lärare som leder en 

skolklass, ett helt kollektiv har förändrats till en bild där läraren även måste upprätta en 

relation till varje elev. Individualiseringen har medfört att läraren har fått en annan roll; 

”läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 

för sitt arbete i skolan”. Vidare framhålls det att ”läraren skall tillsammans med eleverna 

planera och utvärdera undervisningen” (Lpo 94,2006: 13-14). I läroplanen står det skrivet att 

läraren ska uppmuntra eleverna till att ta eget personligt ansvar för sitt eget lärande. Läraren 

har därmed fått en handledande roll. Läraren ska verka för demokratiska arbetsformer i 

klassrummet; läraren ska tillsammans med eleverna planera undervisningen.  

 

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka några lärares syn på ett pedagogiskt ledarskap 

och hur de tänker kring sitt eget pedagogiska ledarskap. Jag blev intresserad av detta område 

under en period då jag läste en kurs inom allmänt utbildningsområde. Under mina 

praktikperioder har jag också fått en insyn i hur lärare fungerar som ledare i en grupp med 

elever och det har dykt upp vissa funderingar, bland annat varför en elev kan bete sig olika 

beroende på vilken lärare eleven interagerar med, men också hur läraren förhåller sig till 

eleven.  

 

1.2 Avgränsningar 
I mitt arbete kommer jag att göra avgränsningar vad gäller lärarens pedagogiska ledarskap. 

Det finns många spännande aspekter jag hade kunnat undersöka, bland annat om det är 

skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare på hur de ser på sitt ledarskap. En annan 

intressant aspekt hade varit om det är skillnad mellan en äldre lärare och en yngre lärare. Mitt 

arbete kommer bara att belysa hur enskilda lärare tänker kring sitt pedagogiska ledarskap, 

oavsett om de är män eller kvinnor eller hur gamla de är. En annan avgränsning som jag gjort 

är att jag endast har undersökt hur ett pedagogiskt ledarskap fungerar på gruppnivå och inte 

inom organisationsnivån.  
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2 Syfte  
Studiens syfte är att beskriva de intervjuade lärarnas inställning till ett pedagogiskt ledarskap, 

vad de anser om sitt eget pedagogiska ledarskap och hur de upplever möjligheter och 

svårigheter och vilka ledarstilar de använder sig av.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

• Hur ser de intervjuade lärarna på ett pedagogiskt ledarskap? 

• Hur tänker de intervjuade lärarna kring sitt eget pedagogiska ledarskap? 

• Vilka ledarstilar använder de intervjuade lärarna sig av? 

• Vilka möjligheter och svårigheter upplever de intervjuade med ett pedagogiskt 

ledarskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

3 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den litteratur som har relevans för min 

undersökning. Kapitel 3.1 handlar om ledarskap som en allmän definition, 3.2 om lärarens 

pedagogiska ledarskap, 3.3 redovisar olika ledarstilsteorier och slutligen 3.4 behandlar 

grupper och dynamik. 

 

3.1 Ledarskap - en allmän definition  
 

Det finns många definitioner på ledarskap. I Det pedagogiska ledarskapet hänvisar Maltén till 

vad olika forskare anser om begreppet ledarskap.  Förslagen är många men nyckelorden är 

bland annat; ”påverka”, ”socialt samspel i en påverkansprocess”. Han ger också en egen 

definition vilken är; ”den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda 

mål” (Maltén 2000:19). Thornberg har också tankar om definitioner på ledarskap. Thornberg 

skriver att ledarskap kan ses ur olika perspektiv. Dels pratar han om ett individperspektiv, där 

ledarskap ses ”som en fråga om ledarens personliga eller psykologiska egenskaper”. Det 

andra perspektivet; grupperspektivet, ”betraktar ledarskap som en social process eller 

grupprocess, […] upprätthålls i de sociala interaktioner som sker i gruppen” (Thornberg 

2006:84). Författaren framhåller att det senare perspektivet är mer inriktat på hur regler och 

normer uppstår och maktrelationer inom gruppen. Vidare beskriver Thornberg att en ledare 

kan inneha antingen en formell eller informell roll. En formell ledare är en person som har 

utsetts till att leda, till exempel rektorn som skolledare. Läraren är en formell ledare i sitt 

klassrum. En informell ledare är en ledare som formellt inte har utsetts men som ändå har en 

makt på grund av den gruppdynamik som uppstår. Grupper och gruppdynamik kommer att 

beskrivas längre fram i kapitel 3.4.  

 

3.2 Lärarens pedagogiska ledarskap 
Vad handlar då lärarens pedagogiska ledarskap om? Stensmo skriver att ledarskap i 

klassrummet ”handlar om hur läraren hanterar den sociala situationen i klassrummet […]” 

(Stensmo 2008:7). Enligt Stensmo handlar ett pedagogiskt ledarskap om att organisera och 

leda verksamheten. Läraren sägs ha två uppgifter; att vägleda lärande och att upprätthålla 

ordning. Granström skriver i Forskning om lärares arbete i klassrummet att varken 

lärarskapet eller ledarskapet kan separeras från varandra men gör en enkel definition av dessa 
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begrepp. Lärarskap syftar till ”kunskap om ett kunskapsområde (ämne) och förmåga att 

förmedla kunskaper och färdigheter”. Ledarskapet handlar däremot om ”kunskap om 

klassrumsinteraktion och grupprocesser och en förmåga att hantera klassrumsinteraktion och 

grupprocesser” (Granström 2007:17). Granström påpekar dock att dessa relativt enkla 

definitioner inte fullt ut beskriver vad lärarskap respektive ledarskap går ut på.  Granström 

poängterar att en lärare kan utöva ett gott eller dåligt lärarskap men att det också finns lärare 

som utövar ett gott eller dåligt ledarskap.  

 

Stensmo skriver att ledarskap innefattar fem olika arbetsuppgifter; planering, kontroll, 

motivation, gruppering och individualisering. Han utgår från en teoretisk figur när han talar 

om dessa fem arbetsuppgifter som han menar är obligatoriska för alla lärare. Nedan följer en 

presentation över dessa fem ledaruppgifter inom gruppnivån.  

 

Kontroll 

Kontroll ”i klassrummet är en process genom vilken läraren försäkrar sig om att elevernas 

klassrumsbeteende är i överensstämmelse med de mål, förväntningar eller planer som skolan, 

lärarna, föräldrarna och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet” (Stensmo 

2000:9). Det handlar om förhållningssättet till tiden, förhållningssätt till uppgiften och hur 

individer förhåller sig till varandra. Kontrollen tar sig uttryck i de regler som har bestämts. 

Stensmo framhåller att dessa regler kan initieras av läraren själv, av elever genom att läraren 

inte bryr sig, eller att reglerna formuleras av lärare och elever tillsammans. Stensmo hänvisar 

till en forskare vid namn Turney. Enligt honom innebär kontroll en ”positiv process, vars 

grundläggande syfte är att underlätta och säkra att man når sina undervisningsmål” ( Stensmo 

2008:70). Turney har upprättat en rad specifika faktorer av kontroll i klassrummet. Han 

framhåller att kontroll ska vara väldigt tydlig. Om kontrollen däremot är vag, förstår inte 

eleverna vad som förväntas utav dem. Om kontrollen däremot är för stark, trycks eleven ner 

genom att läraren visar att hon/han inte litar på elevens ansvarsförmåga. Det tas också upp att 

kontroll ska uppmuntra eleverna att delta. Detta innebär att eleverna får vara med vid 

utformandet av de regler och normer som ska gälla.  Turney lägger stor vikt vid att kontroll 

aldrig får bli ett mål i sig självt.                                                                                                                            
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Motivation 

Motivation ”är de processer som sätter människor i rörelse mot bestämda mål” (Stensmo, 

2000:10). Målen kan vara att personen ifråga vill uppnå något eller undvika någonting. 

Motivationen kan komma inifrån en människa (inre motivation) men det kan också komma 

utifrån i form av ”morötter och piskor” (yttre motivation). I skolan studeras motivation främst 

som ett förändringsarbete. I klassrummet ska läraren fungera som en motivatör för sina elever 

och det innebär att ”läraren skall optimera elevernas möjlighet till lärande” (Stensmo, 

2008:124). Stensmo hänvisar till två forskare vid namn Sinclair och Hatton som gjort upp 

olika förutsättningar för att motivation ska kunna ske. Dessa är; stimulera engagemang och 

ansträngning, stärka undervisningsbetingelser, stödja individer och grupper och fostran av 

klassrumsklimat och moral. Elever som upplever att de är med och påverkar över hur skolan 

arbetar blir stimulerade av att engagera sig och anstränga sig i skolan. Genom att läraren kan 

stärka undervisningsbetingelser kan varje elev få ett optimalt lärande utefter sina egna behov 

och förmågor. Sinclair och Hatton påpekar att läraren kan gruppera eleverna om läraren utgår 

från elevernas egna behov. Elever som har goda förutsättningar, är självgående och vill 

prestera högt är mer benägna att kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande. 

Elever som däremot inte har lika goda förutsättningar, har dålig självkänsla på grund av dåliga 

erfarenheter, vill att läraren ska ge klara direktiv och de behöver bekräftelse från läraren om 

sina framsteg. Om det råder ett positivt och tillåtande klassrumsklimat finns det stora 

möjligheter för ett gott lärande. Läraren måste också se varje elev, bekräfta att eleven gör 

goda framsteg i sitt lärande. Sinclair och Hatton poängterar dock att det är elevernas tidigare 

prestationer som ska jämföras med varandra, inte med andra elevers. Läraren kan ge stöd till 

individer och grupper genom att lärares uppmärksamhet vad gäller elevernas prestationer kan 

fungera som en förstärkare. Sinclair och Hatton pekar på att läraren måste jobba för en balans 

mellan att använda yttre och inre motivation. Vidare talar de om att för att uppnå fostran av 

klassrumsklimat och moral måste positiva attityder upprätthållas. Läraren ska vara en förebild 

för eleverna och om hon/han gillar sitt arbete, är positiv och entusiastisk smittar det också av 

sig på eleverna. Sinclair och Hatton påpekar att om klassrummet kännetecknas av positiva 

attityder blir det lättare för eleverna att ta till sig konstruktiv kritik. Vidare menar de att 

elevernas klassrumsmoral främjas av utmaningar och ansvarstagande. Det är också viktigt att 

betona att klassrumsklimatet och moral är beroende av hur synlig personalen är för eleverna 

och hur de upprätthåller skolans anda. 
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Gruppering 

Gruppering handlar om att eleven i stor mängd ingår i olika sorters grupperingar i skolan t.ex. 

en skolklass, tillfälligt sammansatta grupper, en speciell undervisningsgrupp. Stensmo  

(Stensmo,2000) påpekar att dessa grupperingar har stor betydelse för den sociala 

interaktionen och hur denna utvecklas över tid.  

 

 Individualisering  

 Individualisering ska ske i dagens skola, vilket framgår i läroplanerna; ”Undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94,2006:4). Individualisering ”kan 

innebära variation av den tid en elev behöver för att lösa en viss uppgift; variation av 

uppgiftens innehåll; variation av det arbetssätt eller den lärstil eleven använder för att lösa en 

uppgift” (Stensmo, 2000:11).  

 

Planering  

Planering” innebär att man utifrån erfarenheter från det förflutna, i nuet fattar beslut som har 

framtida konsekvenser” (Stensmo,2000:11). Stensmo skriver att planering är det som håller 

ihop de övriga ledaruppgifterna. Han poängterar att planering inte bara ska omfatta 

undervisningen, utan också det sociala livet i klassrummet. 

 

3.3  Läraren - en reflekterande praktiker 
Stensmo skriver att ett gott lärarskap bland annat innebär att ”läraren kan reflektera och 

planera samtidigt som hon agerar” (Stensmo, 2008: 61). Detta kallas för reflektion i- handling 

och innebär att läraren bedömer sin handling och effekterna av densamma medan den pågår. 

Den kan bland annat innebära att en rutinmässig handling övergår till överraskning, då läraren 

märker att en handling inte får samma utslag som väntat. Läraren blir därmed medveten, till 

skillnad från rutinmässiga handlingar som till stor del är omedvetna. Det kan också leda till en 

kritisk granskning av sina handlingar, man lär sig därmed någonting om sig själv som lärare 

men också nånting om sina egna relationer till elever. Reflektion-i-handling är enligt  

Stensmo en växelverkan mellan teori och praktik. Teorin är det vägledande som läraren 

använder sig av när man väl gör sina praktiska handlingar. Genom att läraren reflekterar ”ökar 

man den teoretiska medvetenheten om vad man själv gör” (Stensmo,2008:62). Reflektion 

innebär därmed att läraren får syn på sin eget handlande. Stensmo nämner också begreppet 

reflektion-över-handling som innebär att ”man i efterhand begrundar en handling och dess 
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utfall” (Stensmo, 2008:64). Detta skiljer från reflektion-i-handling som innebär att läraren 

reflekterar över sin handling medan den pågår. 
 

3.4 Ledarskapet – hur ska en ledare vara? 
Maltén (2000) utgår från tre huvudteorier när han diskuterar vem som är en ledare och vad en 

ledare gör. Dessa tre teorier som han stödjer sig på är egenskapsteorier, beteendeteorier och 

situationsteorier.  

 

Egenskapsteorin 
Egenskapsteorin är enligt Maltén en äldre inriktning inom ledarskapsfilosofin som främst 

inriktar sig på att man blir en framgångsrik ledare om man har vissa personlighetsdrag. 

Egenskapsteorin utgår från ”The Great Man Theory” som säger att vissa ledaregenskaper är 

biologiskt betingade. Vidare talar Maltén om att under mitten av 1900-talet försökte forskare 

komma fram till ledarskapsegenskaper som skulle gälla för alla goda ledare/lärare.  Ledarskap 

sågs som något endimensionellt, antingen hade läraren dessa egenskaper eller inte. 

Egenskaper som ansågs vara aktuella var att ledare/lärare skulle ha en viss kapacitet; t.ex. 

intelligens, verbal förmåga. Det talades också om att ledaren skulle ha vissa färdigheter; 

praktisk erfarenhet, ansvar; initiativkraft, uthållighet, kunna skapa förtroende, deltagande; 

kunna samarbeta, socialt lagd och status. Maltén påpekar dock att forskare slutligen blev 

eniga om att det inte är möjligt att isolera vissa ledaregenskaper för att bli en god ledare. 

Snarare menade forskarna att det handlade om samspelet mellan personligheten och 

situationen; det vill säga ett situationsanpassat ledarskap.  
 

Beteendeteorin 
Vidare går Maltén med beteendeteorin som koncentrerar sig på frågan; vad gör en ledare. 

Denna forskning ägde rum från 1950 och framåt. Det handlar således inte längre om 

ledarpersonligheter eller egenskaper utan snarare om en ledares kunskaper och erfarenheter; 

helt enkelt om kompetens. Maltén påpekar att detta också är ett endimensionellt försök att 

fånga in vad ett bra ledarskap är. Det framgår att det råder många åsikter om olika 

ledarfunktioner och det är således väldigt omfattande.  Maltén hänvisar till en forskare vid 

namn Jenkins som i skolsammanhang har tagit fram ledarfunktioner i samband med 

gruppaktiviter. En av dem är att läraren inte ”försöker förneka sin auktoritet och makt” 

(Maltén, 2000:57) Istället framhåller Jenkins att läraren ska lägga ner energi på att klarlägga 
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var gränserna går när det gäller beslut som läraren och eleverna ska ta. En annan 

ledarfunktion hos läraren är att denne låter eleverna ta konsekvenserna av sitt eget handlande 

och att läraren ska klargöra för eleverna vilka möjligheter som finns för självständigt 

agerande. Läraren ska i sin ledarroll också hjälpa eleverna att formulera syften och mål men 

också hjälpa dem att utvärdera ett arbetsområde.  Vidare refererar Maltén till en annan 

forskare vid namn Gordon menar att en god lärare bör kunna skapa ett gott klimat i 

klassrummet. Det är således en fråga om hur god en lärares förmåga är att kunna skapa goda 

relationer mellan sig själv och eleverna. Det bör vara en kommunikation mellan ledaren och 

de ledda som ska präglas av; ”fördomsfrihet, omsorg, oberoende, frihet och öppenhet” 

(Maltén,2000:57). Gordon kartlägger härmed tre ledarfärdigheter vilka är; fackkunskaper; 

som lärare ska man ha goda ämneskunskaper men också rent generellt, 

kommunikationsfärdigheter; en lärare ska kunna lyssna, förstå, samarbeta och entusiasmera 

och slutligen; en helhetssyn som innebär att läraren har en förmåga att kunna sätta in 

vardagsarbetet in i ett större sammanhang och långsiktigt.  

 

Ledarstilar 
Maltén går vidare med att prata om val av ledarstil eller ledarskapsmönster.  Enligt honom 

kan inte ledarskap återspegla en ledares personlighet eller egenskaper. Han skriver att valet av 

ledarstil är ett mer medvetet val. Att hitta sin stil tar tid, ledarstilen formas utefter vad ledaren 

själv har för kunskaper om ledarskap men också praktisk erfarenhet. Maltén menar att ett 

funktionellt ledarskap är föränderligt till sin natur (Maltén, 2000:62). Det funktionella 

ledarskapet omfattar två stycken delroller; dels den uppgiftsorienterade ledarrollen som är 

inriktad på organisationen, dels den personorienterade ledarrollen som huvudsakligen vill 

utveckla människorna inom organisationen. Författaren gör vidare en uppställning över de 

mest kända ledarskapsmönstren. Han hänvisar till en studie som Kurt Levin har gjort  om 

ledarskap i små klasser. Levins studie koncentrerade sig på tre former av ledarskap; 

auktoritärt, demokratiskt och låt-gå-ledarskap och vilka effekter dessa hade på gruppen. Det 

auktoritära ledarskapet innebär att ledaren styr allt själv; arbetsmetoder, bestämmer uppgifter, 

vilka som ska samarbeta. Den auktoritära ledaren ger bara några instruktioner i taget. Läraren 

håller en klar distans till gruppen och berömmer och klandrar deltagarna individuellt. Det 

demokratiska ledarskapet går ut på att ledaren låter deltagarna ta aktiv del i planering och 

genomförande och deltagarna uppmuntras att ta eget ansvar för sin planering men ledaren ska 

finnas där som hjälp till självhjälp. Den demokratiska ledaren koncentrerar sig mer, till 
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skillnad från den auktoritäre, på uppgiften när denne ska berömma eller kritisera. Låt-gå – 

ledarskapet går ut på att ledaren uppträder passivt och överlåter allt till deltagarna att 

bestämma vad och hur saker ska göras.  

 

Stensmo (Ledarskap i klassrummet 2008) har utifrån sin teoretiska modell över 

ledaruppgifter, som presenterades i 3.2, gjort fallstudier om lärares ledarskap. Han kunde 

utifrån dessa studier hänvisa till två ledarstilar; uppgiftsorienterad och elevfokuserad ledarstil. 

Den uppgiftsorienterade ledarstilen kännetecknas av att ämnet är i fokus, läraren är en 

kunskapsförmedlare och har en hög lärarkontroll över elevernas klassrumsbeteende. De elever 

som är snabba får vänta in de som jobbar långsammare. Den elevfokuserade ledarstilen 

kännetecknas av att eleven är i fokus och dennes enskilda förutsättningar och behov. Läraren 

har en handledande roll som ska vägleda eleverna. Eleverna förväntas ha självkontroll över 

sitt arbete. Stensmo redovisar vad som skiljer lärares olika sätt att leda. Ur ett sociologiskt 

perspektiv beskriver han dominansstrategier och coopteringsstrategier. Dominanstrategierna 

kännetecknas av att läraren använder sig av ett strängt förhållningssätt och använder sig av sin 

auktoritet för att kunna få ordning i klassrummet. En coopteringsstrategi handlar däremot om 

läraren tillsammans med eleverna förhandlar fram vilka regler som ska gälla för att ordning 

ska kunna upprättas. Från ett psykologiskt perspektiv hänvisar Stensmo till olika typer av 

ångest som kan förekomma; driftsångest menas med obehagskänslor om det råder brist på 

ordning. Läraren är därmed i behov av rutiner och struktur i sitt arbete. Systemångest innebär 

att läraren har ångest inför alltför hård struktur och rutiner.  

 

Stensmo (2000) har i Ledarstilar i klassrummet behandlat sex olika ledarstilar som i olika 

grad visar kontroll över elevernas klassrumsbeteende. Stensmo nämner hög grad av 

lärarkontroll och hög grad av elevers självkontroll. Stensmo menar att det kan finnas hög grad 

av lärarkontroll i de strategier som baseras på beteendemodifikation. En lärares beteende kan 

delas upp i själv-osäkra, aggressiva och själv-säkra beteenden. När det finns hög grad av 

elevers självkontroll, hänvisar Stensmo till Gordons aktiva lärarskap. Gordon utgår från den 

klientcentrade terapin som en forskare vid namn Rogers är upphovsman till. Rogers terapi 

utgår från tre begrepp; äkthet, accepterande och empati. Enligt Gordon handlar äkthet om att 

läraren använder sig av jag-budskap, att läraren visar vad hon/han själv känner t.ex. om en 

elevs beteende;”jag blir arg när du kommer för sent till lektionen eftersom jag blir störd i min 

planering”. Med empati ska läraren använda sig av aktivt lyssnande vilket innebär att läraren 

verkligen går in för att med egna ord beskriva vad en elev säger och vilken innebörd det har. 
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Just jag-budskap och aktivt lyssnande är viktiga beståndsdelar när det gäller 

konflikthantering. Vidare hänvisar Stensmo (2000) till forskning om ledarskap som fokuserar 

på disciplin och gruppledarskap. Läraren har någonting som kallas för withiness, medvaro i 

allt hon/hon företar sig. Det innebär att läraren vet vad deras elever företar sig även när de inte 

kan se eleven. Läraren har också en förmåga till överlappning, vilket innebär att läraren kan 

utföra flera aktiviteter samtidigt. Lektioner kännetecknas av smidiga övergångar och ett jämnt 

aktivitetsflöde. Slutligen hänvisar Stensmo (2000) till en ledarskapsforskning som anser att 

motivation är av socialt intresse. De handlingar som en person utför är menat för att 

tillfredställa behovet av social gemenskap.  En elev kan antingen handla mot äkta eller falska 

mål. Ett äkta mål är att komma in i en social gemenskap. Vidare finns det fyra falska mål som 

inte leder till denna sociala gemenskap även om en elev tror det. Falska mål kan vara 

överdrivet uppmärksamhetssökande, strävan efter makt, att hämnas och isolation. Läraren 

måste då kunna analysera elevers handlingar för att kunna avgöra vad som är äkta mål eller 

inte.  

 

3.5 Grupper och gruppdynamik 
 

Thornberg (2006) skriver att som människor ingår vi alltid i grupper och vi möter också andra 

grupper som vi inte är medlemmar av. Antingen ingår vi i dem frivilligt, till exempel om vi 

skulle gå med i en förening eller så är grupperna sammansatta. En sammansatt grupp är till 

exempel en klass. Som lärare möter man många sorters sammansatta grupper med elever. 

Författaren framhåller att lärare bör ha kunskaper om hur grupper bildas och fungerar och hur 

den påverkas och förändra över tid.  

 

Enligt Thornberg (2006) finns olika slags grupper och det finns många definitioner på vad en 

grupp är. En definition är ”en samling individer som interagerar med varandra”.  Vidare säger 

författaren att det finns olika sätt att beskriva grupper, beroende på funktioner och beroende 

till övriga gruppmedlemmar. En primärgrupp är en grupp med lång samhörighet. Detta kan till 

exempel vara en familj, de närmaste vännerna. Ofta känner individerna närhet och tillit till 

varandra. En sekundärgrupp är större än primärgrupper, det handlar mer om föreningar eller 

organisationer. Individerna har en större distans till de övriga medlemmarna av gruppen och 

man inte har samma samhörighet med alla i denna typ av grupp. Thornberg skiljer också 

mellan informella och formella grupper. Informella grupper bildas genom att individerna till 
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exempel har gemensamma mål, de känner samhörighet med varandra.  Detta kan till exempel 

gälla ett par vänner som träffas för att umgås. Här finns ingen utnämnd ledare, det är snarare 

outtalat och skiftande vem som innehar ledarrollen. Formella grupper däremot har ett syfte 

och ett mål genom att det finns uttalade regler och rutiner. Det finns en formell ledarposition. 

Detta kan gälla en skolklass. Ett annat begrepp som Thornberg behandlar är roller. ”Roller 

definierar människors platser inom en social struktur” (Thornberg, 2006:40). En roll är ”de 

beteenden som förväntats av en person som innehar en viss position i gruppen”. Roller talar 

också om hur individer förhåller sig till varandra och beter sig mot varandra för roller kan 

bara existera i förhållande till andra roller. I en grupp tilldelas en individ olika roller och dessa 

upprätthålls också i gruppen.  
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4 Metod  
I detta kapitel kommer undersökningens metod att tas upp samt att jag beskriver val av metod, 

genomförandet, metodkritik och forskningsetik.  

 

4.1 Val av metod 
Eftersom syftet med det här examensarbetet var att få reda på olika lärares tankar om ett 

pedagogiskt ledarskap och således deras egna tankar, ansåg jag det passande att 

datainsamlingen skulle göras med en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden skiljer sig 

från den kvantitativa metoden på det viset att kvalitativ metod är mer inriktad på ord än 

siffror. Den brukar beskrivas som ”tolkningsinriktad eller interpretativ, vilket betyder att 

tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en 

viss miljö tolkar denna verklighet” ( Bryman, 2006:250).  

 

Enligt Bryman (2006) är intervju den mest använda metoden i kvalitativ forskning. 

Författaren framhåller att det finns en skillnad mellan strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer, vilken den senare kännetecknar den kvalitativa traditionen. Bryman talar om 

ostrukturerad intervju och semi-strukturerad intervju, vilken är den jag har använt mig av. 

Den kännetecknas av att intervjuaren har ett par specifika teman som ska tas upp, en så kallad 

intervjuguide. Den som intervjuas får däremot en stor frihet att kunna utforma sina svar och 

frågorna behöver inte komma i samma ordning som det står i intervjuguiden.  

 

4.2 Urval och genomförande 
Jag genomförde totalt nio intervjuer med verksamma lärare i grundskolans senare år. Urvalet 

skedde så att jag kontaktade lärare som jag har kommit i kontakt med under mina 

praktikperioder. Det var således inget slumpmässigt val, utan jag fann det givande om det 

redan hade upprättats en relation. Bryman talar (2006) också om att kvalitativa forskare ofta 

har klart för sig att de använt sig av bekvämlighets- eller tillfällighetsurval. 

 

Alla informanter som blev tillfrågade om de ville ställa upp på en intervju accepterade. 

Intervjuerna spelades in och de skedde för det mesta i lärarens arbetsrum eller i 

personalrummet. Intervjuerna var förhållandevis korta, mellan 10-30 minuter. Jag fick 

anpassa mig efter informanterna och efter när de skulle ha tid. De flesta accepterade med att 
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bli inspelade, utom två stycken. Jag fick då föra anteckningar om vad som sades. Efter att jag 

spelat in intervjun, började jag transkribera direkt då det fortfarande var färskt i minnet. 

Bryman (2006) påpekar att kvalitativa forskare både är intresserade av vad informanterna 

säger men också hur de säger det. Därmed att det viktigt att man har med en fullständig 

redogörelse om de utbyten som framlades. I mina utskrivningar har jag varit mer intresserad 

av vad informanter sade, inte hur. Det vill säga, jag har inte brytt mig om att sätta ut långa 

pauser, skratt, fniss, tvekljud och så vidare. Jag ville hellre ha ett intryck av ett mer skriftligt 

tal i transkriberingen. Bryman skriver att när det handlar om ett tillvägagångssätt som 

fokuserar mer på språket, är inspelningen av intervjuer närmast obligatoriskt. Enligt Bryman 

finns det många fördelar med att transkribera intervjuer. Han menar bland annat att det är ett 

sätt för att bättre minnas vad som sades vid intervjutillfället, man har tillfälle att flera gånger 

kunna lyssna igenom informantens svar och ger en noggrann analys av vad som sagts.  

 

4.3 Kritik av metod 

Meningen med intervjuerna var att jag ville ha spontana svar från lärarnas sida, det vill säga 

att jag inte skulle ge dem intervjufrågorna i förväg så att de på så vis kunde förbereda sina 

svar. Dock var det två lärare som ville ha frågorna i förväg så att de kunde förbereda sig och 

de var till en början tveksamma till att spelas in om de inte fick förbereda sig. Jag tror dock 

inte det hade negativa effekter på hur deras intervjuer blev, det har sina fördelar med att kunna 

förbereda sina svar så att man reflekterar på ett djupare plan, men det kan också vara en 

nackdel eftersom det finns risk att informanten kunde ”försköna” sina svar och därmed inte 

gett någon sanningsenlig bild av hur just denna person ser på ett pedagogiskt ledarskap.  

 

4.4 Forskningsetik 
När jag har genomfört mina intervjuer har jag följt efter de fyra etiska principer enligt 

Vetenskapsrådet. Dessa principer är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När jag har gått tillväga med min datainsamling 

har jag informerat mina informanter vad som är syftet med min studie och om deras villkor; 

att intervjun kommer bli inspelad och att de har möjlighet att själva välja om de vill medverka 

eller ej. De har också fått möjlighet att kunna genomföra intervjun utan att bli inspelade. Detta 

svarar för informationskravet och samtyckeskravet. När det gäller konfidentialitetskravet har 

jag under transkriberingen av intervjuerna avidentifierat informanterna genom att ge dem 
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namnen Lärare A, B och C och så vidare. Nyttjandekravet har följts genom att informanternas 

svar endast kommer att användas i studiesyfte och inte spridas vidare.  

 

5 Resultat 
I den här delen kommer jag att börja med att kort presentera mina respondenter, om deras 

yrkeserfarenhet och varför de valde yrket. Vidare kommer jag att presentera resultatet där jag 

har gått utifrån mina frågeställningar och de intervjufrågor som min intervjuguide tar upp (se 

bilaga 1). Jag kommer löpande göra kopplingar till den valda litteraturen som tidigare 

presenterats i arbetet. Efter varje kapitel kommer en analysdel, förutom i 5.1 då en 

presentation av informanterna kommer göras.  
 

5.1 Respondenternas bakgrund 
Mina respondenter arbetar på en grundskola i Kronobergs län. Alla undervisar i årskurs 7-9. 

Jag har valt att kursivera deras citat för tydlighetens skull.  

 

Lärare A har arbetat inom skolvärlden i 20 år, hon är utbildad förskollärare men hon har 

jobbat som lärare inom grundskolan under fem år, varav ett år som utbildad lärare. Hon 

undervisar i spanska och svenska. Hon valde det här yrket för att hon tycker om  

 
[…] att rätta prov och göra prov.  Jag gillar att… undervisa helt enkelt, det är som och stå på en scen. 

Ibland kan vara ganska tufft också men jag tycker om utmaningen, man vet inte hur en dag blir, det är ett 

spännande arbete, mycket spännande.  

 

Lärare B har arbetat som lärare under cirka 35 år. Han är lärare i svenska och so. Varför han 

valde yrket som lärare är för att han  

 
 […] tycker om att jobba med människor. När jag var yngre var det ett enkelt sätt att läsa vidare, 

arbetsmarkanden var bra för lärare då och lönen var bra.   

 

Lärare C har arbetat som lärare under 9-10 år. Han undervisar i matte, fysik och biologi. Han 

menar att det fanns olika anledningar till varför han valde yrket;  
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En anledning är att jag tycker det är roligt att jobba med människor och barn och ungdomar är ju 

intressant, de är spontana. Nåt yrke som har med människor och göra det var ganska naturligt. Jag har 

själv alltid varit intresserad av skolan det måste jag säga, tycker det är kul. Det är ett ganska fritt yrke, inte 

så uppbundet, man bestämmer mycket över sig själv, det tror jag också att det är nånting som passar mig. 

 

Lärare D har arbetat som lärare som lärare under 34 år. Hon undervisar i tyska och engelska. 

Hon valde yrket främst för att hon  

 
 […] var väldigt intresserad av språk, det var väl därför jag blev språklärare men jag tror att jag egentligen 

alltid tyckt det var roligt att vara lärare; alltså att lära ut samtidigt som jag då var intresserad av språk. 

 

Lärare E har arbetat som lärare under 27 år. Hon undervisar i engelska och franska men är 

även utbildad i tyska. Hon menar att hon blev lärare för att hon blev uppmärksammad av en 

lärare som  

 
[…] tyckte att jag skulle passa som språklärare och på den vägen är det…så blev det så.   

 

Lärare F har arbetat som lärare under 38 år. Han undervisar i matte, fysik men han fungerar 

även om speciallärare i smågrupper.  Varför han valde läraryrket menar han att  

 
 […] det kan väl finnas flera anledningar men en tror jag var egentligen att jag jobbat mycket som 

ungdomsledare i idrottsföreningar och sånt från när jag var 16-17 år och framåt under gymnasietiden och 

sen tyckte jag det var rätt stimulerande och sedan efter lumpen bestämde jag mig för det här - mycket 

tillfälligheter kanske men delvis också för att jag tyckte det var roligt att jobba med ungdomar. Sen tyckte 

jag matte var rätt roligt också. 

 

Lärare G har arbetat som lärare under 9-10 år. Hon undervisar i svenska och so. Hon blev 

lärare på grund av 

 
[…] kombination mellan ämnena och kontakten med ungdomar 

 

Lärare H har arbetat som lärare under 6 år. Hon är utbildad att undervisa i tyska och svenska 

men hon undervisar även i matte och engelska i studiegården och har undervisat i spanska. 

Hon blev lärare för att  
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 […] jag har alltid velat det, ända sen jag gick i trean eller nånting. Tycker det är roligt och visa andra 

saker, när man kan lära andra nånting. Det har alltid varit självklart för mig, kanske för att man haft en bra 

skolgång själv, det är inte så att jag haft dåliga lärare att jag inte vill bli som dem, utan man kanske har 

blivit lite inspirerad av, man känner att man vill lära andra nånting och man får så mycket igen på nåt sätt. 

 

Lärare I har arbetat som lärare under 15 år. Hon undervisar i svenska och engelska. Hon säger 

att orsakerna har blivit förändrade till varför hon valde läraryrket. Enligt henne  

 
[…]  fanns det inte så mycket annat man kunde studera om man var väldigt intresserad av språk. Jag var ju 

väldigt intresserad utav språk från början. Helst ville jag jobba med engelska och franska men så var jag 

inte riktigt klar med franskan så jag läste upp på Komvux. Jag tänkte att jag börja söka för det var så svårt 

och komma in på den tiden, det var jättesvårt och komma in. De tog i fem stycken på en kombination då. Jag 

sökte för jag var klar med svenskan och engelskan för jag visste att de tog in fem stycken, och sökte och kom 

in. Eftersom det var så svårt och komma in då så…ville jag inte ta risken och vänta ett år till tills jag var 

färdig med franskan. Så det blev svenska och engelska. […] Så det var för språkens skull helt enkelt från 

början…inte för att jag kände nån brinnande lust att bli lärare. 

 

5.2 Ett pedagogiskt ledarskap 
 

Den reflekterade praktikern 
I kapitel 3.2 redogjorde jag för Stensmos (2008) resonemang kring vad ett gott pedagogiskt 

ledarskap innebär. Bland annat nämnde han att det var av stor betydelse att ”läraren kan 

reflektera och planera samtidigt som hon agerar” (Stensmo, 2008:61). Begreppen reflektion-i-

handling och reflektion-över-handling togs upp.  När jag intervjuade mina respondenter om de 

reflekterar över sitt pedagogiska ledarskap, svarade några lärare så här;  

 
Det finns så många olika faktorer som gör om lektionen fungerar som den ska, så visst reflekterar jag över 

det (Lärare C).  

 

Lärare F var inne på samma spår då han sade att; 
 

Om man haft en lektion som inte fungerat, kan man ju fundera på varför det inte fungerade, vad gjorde man 

för fel och kan jag göra på ett annat sätt. 
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En annan lärare menade att för att kunna utvecklas i jobbet så måste man reflektera över den 

pedagogiska och metodiska biten; 

 
 Hur det än är så är det bara där du kan utvecklas i det här jobbet […] och fortsätta utvecklas genom hela 

yrkeslivet. Det är nånting man måste tänka på hela tiden (Lärare I).  

 

Lärare D delade Lärare I tankar kring det pedagogiska och metodiska tillvägagångssättet; 

 
 För att man själv ska överleva i ett jobb tror jag att det är viktigt att man går fortbildningar så att man inte 

stagnerar och står och stampar för då tror jag att det blir jobbigt för en. Man måste känna själv att man 

utvecklas, det tror jag är viktigt. 

 

Lärare A sade att hon reflekterade mycket kring grupper och grupprocesser; 

 
 […] grupper, hur grupper funkar och maktrelationer i gruppen där det är jag som är ledaren och hur jag 

ska ta den makten för det är alltid olika i alla grupper tycker jag.  

 

Valet av ledarstil 
Som Maltén (2000) påpekar är valet av ledarstil ett mera medvetet val hos läraren. Vid frågan 

om läraren hade någon speciell ledarstil var några lärare osäkra på om de har någon specifik 

ledarstil. Lärare F menade att lärare är olika till sättet och det gäller att känna sig fram vad 

som passar bäst; 

 
 jag tror man ska vara den man själv är. Förr tror jag att jag härmade efter andra, skulle göra si och så, 

men det blev ofta pannkaka utav det, för jag är den jag är.  

 

Detta stämmer in på Stensmos (2008) resonemang om att även om det finns generella 

principer för ledarskap i klassrummet så är det till syvende och sist lärares olikheter som 

skiljer. Lärare har olika personlighet, temperament, inställning till arbetet, erfarenheter. 

Därmed gäller det för alla lärare att söka sitt bästa sätt att leda och organisera, precis som en 

elev som måste söka sitt bästa sätt för att lära sig.  
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Majoriteten av lärarna var emellertid överens om att bestämdhet och ordning och reda var 

viktigt i deras ledarskap. Lärare A sade att; 

 
 jag tycker om att bestämma mycket själv, jag låter inte eleverna bestämma sig mycket.  

 

Lärare A menade att när hon väl kände gruppen och kände sig säker och trygg, kunde hon 

släppa på kontrollen: 

 
 då känner jag att jag kan släppa mer, att låta eleverna komma in och bestämma mer. Men så länge jag inte 

gör det så vill jag bestämma det mesta, alltså när det gäller att välja.  

 

Här är vikten stor av att läraren måste bygga upp en auktoritet. Ordning och reda, konsekvent, 

bestämdhet är viktiga ord i det här sammanhanget. Många av lärarna var överens om att de 

strävade efter struktur i början, men att de sedan släppte lite mer på det så småningom 

eftersom eleverna då visste vad som gällde och vad som krävdes av dem. Lärare I menade att 

hon ställde höga krav på sina elever men samtidigt menade hon att  

 
 jag är jätte…nästan översvallande berömmande. Väldigt uppmuntrande och väldans bestämd är jag. 

Omtänksamt dominant eller nåt sånt.  

 

Några lärare var som sagt osäkra på om de hade någon speciell ledarstil men gemensamt 

mellan dem var att de ansåg att samtal och diskussioner var viktigt i deras klassrum;  

 
jag tycker om att diskutera med eleverna och få igång någon diskussion, det är nog min ledarstil (Lärare C).  

 

Analys av kapitel 5.2 
Detta kapitel behandlade ett pedagogiskt ledarskap rent generellt; den reflekterande praktikern 

och valet av ledarstil. Genom den undersökning jag har genomfört via mina intervjuer med 

lärarna har det kommit fram till att lärare mer eller mindre reflekterar kring sitt pedagogiska 

ledarskap. Det som frekvent dök upp var att lärarna oftast använde sig av reflektion-över-

handling, som innebär att man reflekterar över en händelse som redan har skett. Majoriteten 

menade dock att de reflekterade när någonting inte hade gått som väntat, varför en lektion 

blev som den blev och vad man kan göra bättre till nästa gång. Det framgick också att det var 

viktigt att faktiskt reflektera över sin verksamhet eftersom det är ett område där man hela 
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tiden kan utvecklas och måste utvecklas. En lärare menade att hon reflekterade mycket över 

grupprocesser, hur dessa fungerar och ser ut och framförallt maktrelationer i en klass. Det 

skiljde henne från de övriga intervjuade lärarna, som mest reflekterade när nånting gick fel i 

deras planering under klassrumsituationen.  

 

När det gällde valet av ledarstil skilde det sig lite från lärarna. Några sade sig inte ha någon 

specifik ledarstil, medan andra beskrev sin ledarstil någorlunda ingående. Däremot var de 

flesta överens om att de strävade efter ordning och reda i sitt klassrum och att läraren skulle 

vara bestämd och ganska styrande, i alla fall till en början. Att bygga upp en auktoritet var 

väldigt viktigt för att sedan släppa på tyglarna när de kände att eleverna kände sig trygga, de 

visste vad som förväntades av dem. Vidare menade lärarna att en balans var viktig; att en 

lärare ställer höga krav på eleverna, att de är bestämda men att de samtidigt ska berömma 

eleverna. Andra lärare ansåg att de har den typen av ledarskap att de försökte få igång samtal 

och diskussioner med eleverna.  

 

5.3. Vad är ett bra och mindre bra pedagogiskt ledarskap? 
 

Ett bra pedagogiskt ledarskap 
Många lärare var överens om att en god pedagogisk ledare måste vara tydlig och konsekvent: 

 
 man kan nästan aldrig vara för tydlig (Lärare D).  

 

Respondenter ansåg också att en lärare måste kunna skapa en positiv inlärningssituation för 

eleverna; 
 […] sen tror jag att det är viktigt att man i klassrummet kan skapa en positiv inlärningssituation för att det 

behövs…ska de lära sig nånting så måste det kännas positivt, de måste känna sig trygga i klassrummet och 

där känner jag att det är ju pedagogens ansvar (Lärare D).  

 

Vidare ansåg några lärare att det är viktigt att som lärare kunna nå ut till eleverna;  

 
 kunna skapa den kontakten på något sätt med gruppen, det tror jag nästan är det viktigaste (Lärare C).  

 
det är viktigt att man får eleven med sig i det man gör, det är a och o. Kontakten med eleverna är viktigt att 

man har, att man får dem med sig annars faller alltihop (Lärare G).  
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Lärare G ansåg också att ett varierat metodval också var viktigt och positiv förstärkning, att 

man ser eleven. Lärare I sade att ett gott pedagogiskt ledarskap innehöll många komponenter; 

bland annat att läraren dels måste ha goda ämneskunskaper men även besitta en del personliga 

egenskaper annars upplever inte eleverna läraren som trovärdig;  

 
Man måste vara mänsklig, man måste vara trovärdig, man måste vara en god ledargestalt. Det kan man 

vara på många olika sätt, det är inte så att man behöver vara likadan, man kan vara en god ledare på 

många olika sätt. Det gäller att plocka fram det man har i sin personlighet och göra det trovärdigt helt 

enkelt.  

 

Vidare menade Lärare I att en god lärare har en förmåga att lyckas få med alla, att inte tappa 

någon elev på vägen. Hon menade att de flesta pedagoger siktar på de elever som befinner sig 

i mitten, den stora skocken med elever som klarar sig relativt bra, oavsett om de har bra eller 

dåliga pedagoger. Lärare I menade att det var ett vanligt fel att pedagoger lägger upp sin 

undervisning för att den ska passa de flesta elever. Hon menade att de elever som man skulle 

uppmärksamma extra mycket var de elever som ligger över och under; de som är väldigt 

duktiga och de elever som behöver mycket stöd;  

 
[…] det är de som är väldigt duktiga som de tappar och likadant de som är väldigt svaga. Och det är 

egentligen där de ska lägga krutet på då. Man måste tillgodose dem också.  

 

Ett mindre bra pedagogiskt ledarskap 
 

En stor faktor som kännetecknar ett dåligt pedagogiskt ledarskap, enligt respondenterna, är  

 
 när läraren inte har makten i klassrummet. Det är inte bra. Tyvärr kan man råka ut för det lite då och då 

som lärare  men det är viktigt att om det är så att man rannsakar sig själv och försöker se orsaken till det.  

Det är väldigt lätt att man kommer in i en ond cirkel annars, att eleverna kanske tar över ( Lärare A).  

 

Hon nämnde begreppet elevdemokrati, att eleverna ska vara delaktiga men hon menade att om 

eleverna ”vinner” över läraren då är det inte elevdemokrati det handlar om; 

 
 om läraren har planerat och bestämt en viss sak, i detta fallet läxa så finns det ju en mening med det, en 

plan, men eleverna vill ju bara slippa undan läxan kanske och får det… ja det blir inte bra. 
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Man kan koppla detta till något annat som några lärare nämner, nämligen låt-gå-mentaliteten. 

Jag hänvisade i litteraturkapitlet till bland annat Maltén (2000) när han tar upp begreppet låt-

gå-ledarskapet. Där sades det att låt-gå – ledarskapet går ut på att ledaren uppträder passivt 

och överlåter allt till deltagarna att bestämma vad och hur saker ska göras. Andra faktorer som 

respondenterna nämner som kännetecknar ett låt-gå-ledarskap är när läraren är otydlig;  

 
 jag tycker att det är viktigt att elever vet vad som gäller, att de får bestämda ramar, det är det här som 

gäller. Blir det otydligt då blir ju risken att de pratar och […] då är det inget bra klimat, då blir man själv 

irriterad och så skäller man (Lärare D).  

 

Lärare D tänkte också kring lärarens och elevens relationer till varandra; att hon ska ses som 

en vuxen förebild och inte en kompis.  

 
 jag tror inte jag kan vara kompis med eleverna, alltså man kan självklart skämta men de ska ändå veta att 

det är läraren som är ledaren. Jag tror de ser mig som att jag är ledaren som ska leda det och gör jag inte 

det så tror jag att de blir lite osäkra. De har väldigt bestämda uppfattningar om hur en vuxen ska vara, de 

har en bild, alltså så här ska en lärare eller ledare vara och då tror jag att det är viktigt att man visar att 

man är ledare och inte en kompis.   

 

Lärare F menade att inkonsekvens var en faktor till ett mindre bra pedagogiskt ledarskap; 

 
 […] ena gången tillåter man det, andra gången det […] olika regler vid olika tillfällen, då har eleverna 

svårt att veta vad som gäller.  

 

Respondenterna talade också om lärares kommunikativa förmåga, något som Gordon (i 

Maltén 2000) poängterar att en lärare måste ha. Lärare C ansåg att ett mindre bra pedagogiskt 

ledarskap är  

 
att man inte når ut, att man talar inför döva öron. Man når inte ut med sitt budskap. Att man inte är bra på 

att lyssna utan bara kör sitt race, tror jag.  

 

Lärare I var inne på samma spår som Lärare C;  
 människor som generellt inte är lyhörda, som inte kan känna in, har dålig igenkänningsförmåga till andra 

människor blir inte goda pedagoger. Man måste ha lite social igenkänningsförmåga på nåt sätt, att man har 

förståelse för saker och kan se på elever att det inte står rätt till, att de inte mår bra.  
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Lärare I sade också att en mindre god lärare/ledare är en sådan som glömmer att det är två 

delar i läraryrket; kunskap och fostran. Hon hänvisade till egna erfarenheter då hon sade att 

hon träffat många lärare som ansett att de inte behöver ta hand om konflikter, utan bara är där 

för att undervisa.  

 
Det funkar ju inte så. I vissa klasser kan det behövas otroligt mycket fostran innan du överhuvudtaget kan 

börja undervisa. Det finns många lärare som är lärare för att de själva tycker om att stå i centrum. Och det 

är inte riktigt sant att det ska vara så, det är ju eleverna som är i centrum, aldrig läraren. Läraren är bara 

ett hjälpmedel. 

 

 Vidare tyckte Lärare I att dåliga ämneskunskaper också var en faktor till ett mindre bra 

pedagogiskt ledarskap, eftersom man som lärare inte blir trovärdig i elevernas ögon.  

 

Lärare H talade om lärares motivationsförmåga, att en lärare måste kunna motivera eleverna;  

 
om man inte får eleverna att vilja jobba, att man inte tänder nån glöd eller entusiasm som får dem att vilja 

jobba, då kanske man ska ändra sitt ledarskap. För det gäller ju att få eleverna att frivilligt göra nånting.  

 

Analys av kapitel 5.3 
Vid intervjuerna med respondenterna har det kommit fram hur olika lärare kan se på vad som 

är ett gott pedagogiskt ledarskap. De flesta av lärarna talade om vikten av att vara tydlig om 

ett bra pedagogiskt ledarskap. En lärare menade att man kan nästan inte bli för tydlig. Vidare 

talade de om att man som lärare måste vara konsekvent i sina handlingar. Eleverna måste veta 

vad det är som gäller och om läraren inte är tydlig och konsekvent blir de osäkra, vilket kan 

resultera i att eleven beter sig avvikande t.ex. börja störa andra och prata rätt ut, vilket leder 

till att läraren blir irriterad och det blir inget bra klimat i klassrummet. Vidare menade de att 

en bra pedagogisk ledare måste kunna skapa en positiv inlärningsmiljö för eleverna. Eleverna 

måste känna sig trygga i klassrummet för att må bra och kunna prestera bra och det 

pedagogens ansvar att det blir så. Det togs också upp att en lärare måste kunna få med sig 

eleverna i det man gör, att kunna nå fram till dem med sin undervisning. Om läraren inte får 

med sig eleverna faller det ihop. Ett varierat metodval var enligt en lärare viktigt och hon satte 

stor vikt att ge eleverna positiv förstärkning för att stärka och lyfta dem. En lärare menade att 

goda ämneskunskaper och vissa personlighetsegenskaper var nödvändiga för en god 
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pedagogisk ledare. Hon poängterade dock att en ledare inte måste ha specifika 

ledaregenskaper men att man som lärare måste visa fram någonting i sin personlighet för att 

trovärdig.  
 

Vad ett mindre bra pedagogiskt ledarskap var, så var majoriteten av lärarna överens om att ett 

låt-gå-ledarskap inte var att föredra. Detta innebar faktorer som att 1) läraren ger med sig 

under elevernas vilja 2) otydlighet då läraren är osynlig på så vis att man inte ger bestämda 

ramar; ”det är det här som gäller” 3) läraren avsäger sig sin ledarroll om hon/han försöker bli 

kompis med eleverna. Vidare menade lärarna ett mindre bra pedagogiskt ledarskap också är 

när lärarna är oförmögna att nå fram till eleverna med sitt budskap, att de inte är lyhörda utan 

bara ”kör sitt race”. Om man inte lyckas göra eleverna engagerade eller tända någon glöd hos 

dem menade en lärare så måste man nog tänka på att ändra på sitt ledarskap. En lärare menade 

också att en mindre god pedagogisk ledare är mer inriktad på sina ämnen, att de bara ska lära 

barnen och ungdomarna engelska till exempel. De anser inte att de är där också för 

fostransbiten, att ta hand om konflikter som uppstår. Läraruppdraget består ju av två uppdrag; 

kunskapsuppdraget och fostransuppdraget vilket också framgår i läroplanen; ”skolan har i 

uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället” (Lpo 94,2006: 5).  
 

5.4 Möjligheter och svårigheter 
 

Svårigheter i ett pedagogiskt ledarskap 
De flesta lärare var rörande överens om att den största svårigheten med att leda en grupp var 

att få med sig alla elever ”på tåget”. 

 
det är så stor spännvidd som du har i klassrummet; du har de som absolut inte är intresserade till dem som 

är jätteintresserade, till dem som är jätteduktiga till dem som inte förstår nånting i princip, så det är en 

väldig utmaning verkligen, att få med sig alla på tåget så att säga (Lärare E) 

 

Lärare G nämnde begreppet inkludering som kan hänvisas till samma dilemma som Lärare E 

talar om.  Enligt Lärare G var inkludering svårt att kunna förverkliga;  
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 svårigheterna är när det är så många personer som är svaga eller har andra hinder. Man pratar mycket om 

inkludering, att elever ska inkluderas, det är en utopi.  

 

Vidare sade Lärare D att svårigheterna också kunde handla om gruppens sammansättning; 

 
 jag kan gå in och ha en lektion och gruppen fungerar jättebra, sedan har jag en annan grupp som inte alls 

fungerar bra på samma vis… och i den gruppen kanske jag har det ultimata ledarskapet på en annan nivå.   

 

Lärare F pekade på att en svårighet med att leda en grupp med elever är de så kallade 

informella ledarna; 

 
 i en grupp där man känner att man har alla med sig då är det väl inga problem men ofta är det ju en, två, 

tre stycken som sticker ut i en klass som är en utmaning att då få dem att fungera ihop med de andra, det 

kan vara svårigheter tycker jag. 

 

Möjligheter i ett pedagogiskt ledarskap 
Möjligheterna i ett pedagogiskt ledarskap ansåg ett par lärare var att; 

 
 Man har ganska stor frihet. Det är som en skaparverkstad, det tycker jag är en ganska häftig grej 

 (Lärare A).  

 
Möjligheterna är just att man når dithän, att man känner att det budskapet man har att komma med eller 

den diskussion man då för att, just att det är mottagande för eleverna. Att de snappar upp det och känner sig 

delaktiga (Lärare C).  

 

Vidare sade Lärare I att det också fanns stora möjligheter rent kunskapsmässigt;  

 
får man en grupp att fungera har de otroligt mycket av varandra och kan hjälpa varandra. Vissa grupper 

kan fungera otroligt bra för att de hjälper de som har det lite besvärligare. Även sociala, om man har en bra 

stämning i en grupp, att de får med dem här som inte är så motiverade. De kanske till och med gör lite mer 

studiemässigt än vad de skulle ha gjort i en annan klass där de kanske inte alls hade presterat nånting. En 

bra grupp kan ha väldigt stora möjligheter på många områden.   
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Analys av kapitel 5.4 
De största svårigheterna enligt lärarna var att ”få med alla elever på tåget” som de uttryckte 

det. Elever har olika intressen, behov, kunskapsnivå och har olika förutsättningar. Det råder 

därmed en stor spännvidd i en grupp som man undervisar i.  Att kunna individualisera 

undervisningen anses därmed som en stor svårighet. Men ändå ses individualisering också 

som en stor möjlighet i en elevplanerad undervisning. De elever som är duktiga får chansen 

att blomma upp och får jobba med lite svårare uppgifter. Andra svårigheter som lärarna 

upplevde var sammansättningar med grupper och hur man hanterar så kallade informella 

ledare.  

 

Möjligheterna med ett pedagogiskt ledarskap ser lärarna att man kan kunskapsmässigt kan ta 

ut svängarna, att man har stor frihet att kunna utforma undervisningen utefter de ramar som 

satts upp. Vidare menade en lärare att man har mycket och vinna på om en grupp fungerar 

bra, både kunskapsmässigt och socialt. Eleverna kan motivera varandra och framförallt hjälpa 

varandra och de har mycket och ge varandra. Även de elever som vanligtvis är omotiverade 

får också chansen att visa att de faktiskt kan.  
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Mina frågeställningar löd;  

– Hur ser de intervjuade lärarna på ett pedagogiskt ledarskap?,  

– Hur tänker de intervjuade lärarna kring sitt eget pedagogiska ledarskap?, 

– Vilka ledarstilar använder de intervjuade lärarna sig av? 

–Vilka möjligheter och svårigheter upplever de intervjuade lärarna med ett pedagogiskt 

ledarskap? 

 

Jag anser att jag i min resultatdel har fått svar på mina frågeställningar. Viktigt är att 

poängtera att respondenternas svar inte är allmängiltiga för hela lärarkåren. Alla är som sagt 

olika och tänker annorlunda kring ett pedagogiskt ledarskap eftersom läraren ofta utgår från 

sig själv och sina kunskaper och erfarenheter. Min undersökning får beskriva vad några lärare 

på en skola i Kronobergs län tänker och tycker kring ett pedagogiskt ledarskap. 

Sammanfattningsvis på frågan på hur lärarna tänker kring sitt pedagogiska ledarskap kan det 

sägas att för ett gott pedagogiskt ledarskap strävar de efter ordning, struktur, tydlighet, kunna 

skapa en positiv inlärningssituation för eleverna, kunna nå fram till alla elever, varierat 

metodval, goda ämneskunskaper och vissa personliga egenskaper, förutsatt att man visar vem 

man är som ledare och kunna ta fram det med sin personlighet.  

 

Vad gäller ett sämre pedagogiskt ledarskap var de flesta lärare överens om att låt-gå-ledarskap 

var ett exempel. Exempel på ett låt-gå-ledarskap visade sig menade lärarna i att läraren gav 

med sig, läraren var otydlig i sitt förhållningssätt och att läraren ”avsade” sig sin ledarroll 

genom att försöka bli kompis med eleverna. Vidare menade lärarna att ett mindre bra 

ledarskap bestod av att läraren inte kunde nå fram med sitt budskap, att ”prata inför döva 

öron” som en lärare uttryckte det. En mindre bra lärare är enbart ämnesinriktad och inser inte 

att läraryrket också består av en fostransbit. En annan lärare menade att en lärare måste vara 

engagerad och lyckas tända någon glöd hos elever; lyckas läraren inte med det bör man tänka 

om hur man fungerar som ledare.  
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Jag upplever att jag har funnit mycket stöd i det lärarna säger om sitt ledarskap inom 

beteendeteorin som Maltén (2000) har beskrivit. Beteendeteorin beskriver vad en ledare gör 

och det framkom att flera forskare har olika åsikter om olika ledarfunktioner. Maltén 

hänvisade bland annat till Jenkins som framhärdar att läraren ska klarlägga var gränserna går 

när det gäller vem eller vilka som ska fatta beslut. Detta anser jag har framkommit under min 

undersökning. Lärarna lägger ner mycket energi på att klargöra för eleverna vad som är upp 

till läraren att bestämma men också vad eleverna bör göra. Jag kan också finna belägg av att 

läraren ska kunna skapa ett gott klimat i klassrummet och goda relationer (Gordon, i Maltén 

2000). Detta är också någonting som mina respondenter tog upp. Gordon menar att en god 

pedagogisk ledare bör ha gedigna fackkunskaper och ämneskunskaper, en god ledare ska 

kunna lyssna, förstå, samarbeta och engagera; detta är någonting som har framkommit mycket 

i min undersökning.  

 

Vad gäller vilka ledarstilar lärarna använde sig av kunde jag urskilja att de flesta lärare 

strävade efter att vara tydliga och bestämda i sin ledarstil. Ordning var viktigt och jag kunde 

finna vissa tendenser till att lärare från början vill bygga upp en auktoritet genom att vara 

bestämd och konsekvent i sitt förhållningssätt för att sedan släppa på sin kontroll när de kände 

att goda relationer var upprättade och att eleverna kände sig säkra på läraren och vad han/hon 

stod för och vad som förväntades av dem själva. En lärare menade att hon mer och mer, efter 

elevernas ålder och mognad, lät dem få mer inflytande och frihet under ansvar. Andra lärare 

ansåg att de har den typen av ledarskap att de försökte få igång samtal och diskussioner med 

eleverna. Maltén (2000) hänvisade till Levins studie om ledarskap i grupper där det togs upp 

om tre ledarstilar; auktoritär, demokratisk och låt-gå-ledarstil. Jag kan inte påstå att någon av 

lärarna beskrev att de hade någon utpräglad auktoritär, demokratisk eller låt-gå-ledarstil. Låt-

gå-ledarstilen visade sig emellertid vara någonting som lärare ansåg inte kännetecknade ett 

bra ledarskap. Jag kan dra slutsatsen att ledarskapet inte är endimensionellt, det är så mycket 

mer komplicerat än så. Ledarskapet är situationsanpassat, vilket några lärare visade exempel 

på;  
grupperna är ju olika och det beror på varje grupp hur man känner att man kan jobba då, om det är en 

grupp som fungerar bra eller en grupp som fungerar mindre bra. Är det en välfungerande grupp så kan man 

släppa lite (Lärare A).  

 

Stensmo (2008) beskrev två ledarstilar som beskriver hur pass hög eller låg lärarkontrollen är; 

uppgiftsorienterad och elevfokuserad ledarstil. Jag anser att här är ledarskapet också 
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situationanpassat, att ledaren anpassar sitt ledarskap efter klassrumssituationen. Lärare har 

både en roll som en kunskapsförmedlare i vissa situationer och som en handledare som ska 

vägleda eleverna i andra situationer.  

 

Respondenterna i min undersökning intervjuades också om vilka möjligheter och svårigheter 

de såg i ett pedagogiskt ledarskap. Majoriteten av respondenterna ansåg att en stor svårighet 

var att inkludera alla elever och få dem med sig. Min undersökning har bland annat visat att 

många lärare tycker individualisering är en svårighet, att man tappar vissa elever på vägen. 

Samtidigt har det kommit fram att lärare också tycker att individualiseringen av 

undervisningen också är en möjlighet, framförallt för de elever som har intresse av och 

förutsättningar för ett visst ämne. Men svårigheten däri ligger i de elever som tappas på 

vägen. Jag vill hänvisa till det en lärare sade i resultatdelen; att de flesta lärare riktar sig mot 

den stora massan i klassrummet och anpassar sin undervisning efter detta. Detta menade 

läraren var fel, eftersom en lärare då inte får med sig de elever som ligger över och under; 

alltså de elever som är väldigt begåvade i ett ämne och de elever som behöver mycket stöd. 

De väldigt ”starka” eleverna får vänta in de andra eleverna med uppgifter som egentligen är 

för lätta för dem. De elever som är ”svaga” får inte den hjälp de behöver. 

 

6.2 Framtida studier 

Det hade varit intressant att göra deltagande observationer i klassrummet där läraren var för 

att kunna se om det stämmer överens vad de sa sig vara för ledare i klassrummet eller om det 

faktiskt skiljer sig mellan teorin, vad läraren upplever sig vara och i praktiken, hur läraren 

faktiskt agerar. En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka är vad elever tänker 

om ledarskap, hur de tycker att en bra ledare eller lärare ska vara. Detta hade kunnat ske via 

intervjuer eller enkäter. Man hade naturligtvis fått utforma sina intervju-eller enkätfrågor på 

ett annorlunda vis.  
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6.3 Avslutande kommentarer 
Eftersom jag är en blivande lärare anser jag det är viktigt att man har en idé om hur man själv 

vill fungera som en pedagogisk ledare. Som en ledare bör man ha klart för sig vad man står i 

olika frågor, som hur man ser på kunskapsfrågan men framförallt vilken människosyn man 

har. En lärares människosyn kan avgöra mycket hur en elev utvecklas kunskapsmässigt men 

också emotionellt; den visar vad du tänker om elever, om du ser dem som lata som måste 

hållas efter eller om du ser dem som individer som vill utvecklas, bara de får rätt vägledning. 

Alla elever ska få chansen att utvecklas, men samtidigt måste läraren hela tiden tänka på att 

alla individer är olika och har olika förutsättningar och behov. Det pedagogiska ledarskapet är 

komplext och människan är en komplicerad varelse. Man får som lärare testa sig fram och 

undersöka vilka undervisningsstrategier som fungerar bäst i en viss klass eller hos enskilda 

elever. Min undersökning har visat, utifrån de intervjuer med lärarna som jag har genomfört 

att det är viktigt för läraren att redan från början introducera eleverna i en viss struktur och 

rutiner. Om läraren är strukturerad i sitt arbetssätt och eleverna är medvetna om rutinerna, är 

det möjligt att ett gott pedagogiskt ledarskap kan utvecklas.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Varför valde du yrket? 

3. Vilka ämnen undervisar du i? Vilka år? 

4. Reflekterar du över ditt pedagogiska ledarskap? 

5. Har du någon speciell ledarstil? 

6. Har du olika ledarstilar, beroende på vilken grupp med elever du har? Varför? 

7. Har du under tiden du arbetat som lärare ändrat din ledarstil? 

8. Vad tycker du kännetecknar ett bra pedagogiskt ledarskap?  

9. Vad tycker du kännetecknar ett mindre bra pedagogiskt ledarskap? 

10. Vilka möjligheter/svårigheter upplever du med att leda en grupp med elever? 

11. Vilka normer och regler anser du viktiga i klassrummet? 

12. Hur formuleras dessa? Tillsammans med eleverna eller gör du det själv som ledare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


