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SAMMANFATTNING 

Syftet med arbetet är att belysa olika ledarstilar och undersöka vilka som uppfattas som väl 

fungerade utifrån ett elev- och lärarperspektiv.   

I litteraturen finns en stor mängd ledarstilar beskrivna och jag har tittat närmre på auktoritär-, 

demokratisk-, låt-gå-mässig- och situationsanpassad ledarstil. Jag har utifrån en enkät 

undersökt hur lärare och elever på två gymnasieskolor upplever dessa ledarstilar. 

Resultatet av arbetet visar att den demokratiska ledarstilen är den ledarstil som, både lärare 

och elever, tillämpar och uppskattar mest samt att lärarens ledarstil i stor utsträckning är 

situationsanpassat. Auktoritär- samt låt-gå-mässig ledarstil används också och upplevs 

fungerande i vissa situationer. Det som skilde lärare och elevers åsikter var att lärarna 

upplevde att de behövde leda och styra eleverna medan eleverna ansåg sig självgående och 

ville ha egenansvar.  
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1 INLEDNING 
 

Jag har arbetat som yrkeslärare på byggprogrammet med inriktning måleri i snart 3,5år. Under 

dessa år har jag läst på Halmstad högskola för att bli behörig yrkeslärare. Detta är mitt 

examensarbete i utbildningen.  

Att var ledare kan innebära många saker som t ex att ta olika beslut, att ha en uppfattning och 

stå för den inför andra, men kanske framför allt att vara sig själv. Det är en fördel att ha en 

god empatisk förmåga för att kunna leva sig in i hur andra känner och upplever olika 

situationer. Det är viktigt att ständigt försöka utvecklas som ledare genom att titta på och 

inspireras av andra ledare. Det är dock inte lyckat att försöka att kopiera någon annan persons 

ledarstil (Ohlsson, 2007).  

Hur ledaren sköter sitt ledarskap är avgörande för hur hon/han kommer att lyckas med sin 

grupp eller klass. Vid rätt ledarskap fungerar det mesta av sig självt men om ledaren 

missköter sitt ledarskap så bidrar han/hon själv till problemen (Steinberg & Sourander, 2010). 

Lärararbetet innebär ledarskap på en kvalificerad nivå, det är ett komplext ledarskap och trots 

detta så förväntas nyexaminerade lärare att kunna lösa ledarfrågor på egen hand utan större 

kunskap i ämnet (Landin & Hellström, 2003).  

Lärare är olika pågrund av livserfarenhet, temperament, mål och personlighet m.m. Det 

innebär att läraren måste hitta sitt bästa sätt att leda på (Stensmo, Ledarstilar i klassrummet, 

2008) Fallstudier visar att lärare inte strikt håller sig till en ledarstil utan ändrar den beroende 

på situationen. Ledarskapet är i många fall mer situationscentrerar än personbaserat (Stensmo, 

Ledarskap i klassrummet, 2008) 

Anledningen till att jag valt att skriva om lärarens ledarstil är att jag blivit intresserad av 

ämnet när vi berört det i samband med undervisningen på yrkeslärarutbildningen. Ledarstilen 

i klassrummet är en betydelsefull aspekt för undervisningen och det är viktigt att bli medveten 

om sin egen ledarstil då det ofta är den som är roten till konflikter (Landin & Hellström, 

2003). Den attityd och förhållningsätt jag har mot eleverna har stor inverkan på gruppen. 

Författaren i boken, Det demokratiska ledarskapet, skriver att 

 ”det du är ropar så högt, att jag inte hör vad du säger.” (Hellman, 2008, s. 15) 
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Jag vill få kunskap och vägledning i hur det pedagogiska ledarskapet bör fungera. Vad 

utmärker en bra ledares stil och vad förväntar sig eleverna av mig? 

Ledarstilar är ett område som det finns många teorier och definition kring och jag kommer att 

snudda vid vissa av dem som finns omskrivet i vald litteratur. I undersökningen kommer 

fokus dock att ligga på de klassiska ledarstilarna: auktoritär, demokratisk, låt-gå-mässig samt 

situationsanpassad ledarstil. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att belysa olika ledarstilar samt, på två gymnasieskolor, 

undersöka vilka ledarstilar som uppfattas som väl fungerande utifrån ett elev- och 

lärarperspektiv. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Finns det skillnader mellan lärare och elever, kärn- och karaktärsämneslärare, när det gäller 

uppfattningen om vad som är en bra, väl fungerande, ledarstil?   

 

1.4 Avgränsningar 

 

Examensarbetet fokuseras mot olika ledarstilar på gymnasieskolor i Sverige. Detta har 

påverkat mitt val av litteratur då den är inriktad på lärarens ledarstil i svenska förhållanden.  

Det finns många exempel på ledarstilar i litteraturen. Av tidsskäl har jag dock valt att 

begränsa min studie till några ledarstilar. Ledarstilarna jag har valt att undersöka i enkäten är 

auktoritär-, demokratisk- och låt-gå-mässigt- och situationsanpassad ledarstil. Jag har också 

valt att ställa en fråga om informellt / formellt ledarskap. 

Eftersom den nya läroplanen inte trätt i kraft när jag skriver detta arbete så kommer jag att 

använda mig av Lpf94. (Lpf94) ska fortsätta att gälla under läsåret 2011/12 för elever som 

påbörjat sin gymnasieutbildning före den 1 juli 2011. 
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Då tiden för arbetet var begränsat så har undersökningen endast utförs på två gymnasieskolor 

i södra Sverige. 
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 

DOKUMENTATION 
 

2.1 Vad är ledarskap?  

 

Det är många som försökt att formulera en generell definition av ledarskapet. Ser man till 

tidigare forskning så finns det ett stort spektrum av hur man ser på ledarskapet och hur det bör 

utövas. Några forskare inom ledarskap har definierat ledarskap som:   

 ”processen genom vilken agent får en underordnad att bete sig i önskad riktning” (Warren G 

Bennis i Svenningsson & Alvesson, 2010, s.16). 

”en interpersonell relation i vilken andra lyder eftersom de vill det, inte på grund av att de 

måste det” (Robert K. Merton i Svenningsson & Alvesson, 2010, s.16). 

Arne Maltén (2000) skriver i sin bok ”Det pedagogiska ledarskapet” att det inte finns någon 

enkel definition av vad ledarskap är. Det engelska ordet ”leader” betyder att leda människor 

på en resa. Nyckelord som återkommer i litteraturen är: att påverka, nå mål och att kunna 

samspela socialt. Den definition han själv lyfter fram som beskrivning på ledarskap är;  

”Den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål” (Maltén, 2000 

s.19). 

Som lärare behöver man vetskapen om att man är ledare. Detta innebär inte att vara kompis 

eller bara ”ta hand” om en grupp eftersom det inte är det som eleverna behöver i första hand. 

De behöver någon som har en ärlig vilja att leda dem mot nya upptäckter och som har förstått 

sitt uppdrag (Steinberg & Sourander, 2010). Blake och McCanse beskriver ledarskapet med 

tre  R. Resurser, Relationer och Resultat. De menar att varje individ är en viktig resurs och 

ska ses som en medarbetare. Det är genom bra relationer som förutsättning för lärande finns. 

Resultat uppnås genom samverkan och helhet mellan dessa (Maltén, 2000).  

Filosofen Sören Kirkegaard har utryckt att om man vill leda människor måste man möta dem 

där de står. Det handlar inte om att förstå mer utan att förstå vad personen man ska leda 

förstår (Ohlson, 2007). Ledarens vilja att leda får inte grunda sig på behovet av att bli 

beundrad då ledaren söker personlig bekräftelse istället för att koncentrera sig på målet med 

sitt arbete. En bra grund till ett bra ledarskap är därför en god självkännedom (Landin & 
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Hellström, 2003). Äkta ledarskap börjar med ödmjukhet inför de man ska leda. Ledarskap 

handlar om att tjäna inte härska (Ohlsson, 2007).  

Skillnaden mellan chefskap och ledarskap är att chef är en formell position som är tilldelad 

vilket innebär vissa befogenheter och förväntningar. Omgivningen har respekt och lyder. 

Ledarskap bärs upp av entusiastiska följare som är villiga att låta sig styras då de konstaterar 

att ledarens beteende är ändamålsenligt för måluppfyllelsen. Ledaren är därför helt beroende 

av gruppen för att nå resultat. Ledarskapet sanktioneras av förtroende medan chefskap 

sanktioneras uppifrån genom att beordra (Maltén, 2000).  

För att kunna tala om ledare så krävs det efterföljare. Kanske är ledaren bara så bra som 

efterföljarna tillåter honom eller henne att vara. Trots efterföljarnas betydelse är det oftast 

ledarens egenskaper eller stil som står i fokus då ledarskap studerats. (Sveningsson & 

Alvesson, 2010) 

Senare års forskning talar om att lärarrollen är en form av klassificerat ledarskap i 

klassrummet. Även forskning i utlandet har uppmärksammat detta begrepp och då kallas det 

för ”classroom management”. Den klassiska lärarollen innebär att läraren leder en större 

grupp men under senare tid har en ny lärarroll vuxit fram som framhäver vikten av att ha en 

”en-till-en-relation” med sina elever. Detta anser många lärare omöjlig då de har alldeles för 

stora grupper. Idag vet vi att elever har olika lärstilar vilket också innebär att lärarens ledarstil 

och undervisning bör anpassas till elevens behov (Stensmo, Ledarstilar i klassrummet, 2008). 

 

2.2 Styrdokument   

 

Lärare har ramar att ta hänsyn till i sitt yrkesutövande. Styrdokumenten är en del av ramverket 

som lärare är tvungna att följa i sin undervisning och i sitt förhållningssätt mot eleverna. 

I Lpf-94 kan vi läsa att läraren ska tydliggöra skolans normer och utifrån dessa tillsammans 

med eleverna utveckla vilka regler som ska gälla   (Lärarförbundet, 2008).  

Detta bekräftas även genom kap 5 och 5 § i skollagen som säger att:  

”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av 

eleverna och följas upp på varje skolenhet.” (Utblidningsdepartementet, 2010) 
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När det gäller utformningen av undervisningen och individualiseringen kan vi läsa i Lpf-94 

att: 

”Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar.” (Lärarförbundet, 2008, s. 63) vidare står även att ”Läraren skall utgå från 

den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,” (Lärarförbundet, 

2008, s. 68).  

Detta står även i skollagen i kap 3 och 3 §, att undervisningen ska individualiseras så att varje 

individ utvecklas (Utblidningsdepartementet, 2010).  

Lpf-94 är tydlig med att eleverna ska vara delaktiga i utformningen av undervisningen, så att 

det sker på ett demokratiskt sätt: 

”Läraren ska se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får 

ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll på undervisning.”  

(Lärarförbundet, 2008, s. 71) 

 Det står även att:  

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värden. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltagande i 

samhället.” (A.a. s.61) vidare kan vi även läsa att ”Läraren skall visa respekt för den enskilda 

eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt” (a.a. s.70) 

Skollagen kap 4 och 9 § slår fast att elever ska ha inflytande över sin utbildning och få 

information om frågor som rör dem (Utblidningsdepartementet, 2010) och i Lpf-94 står det att 

läraren ska planera undervisningen tillsammans med eleverna. (Lärarförbundet, 2008) 

Bevisligen ställer syrdokument en hel del krav på hur lärare ska leda sin klass. Det innebär att 

läraren behöver vissa kompetenser för att klara sina uppgifter.  
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2.3 Ledarens kompetenser och uppgifter 

 

Det finns de som påstår att ledaregenskaper är en medfödd talang. Detta är dock något som 

Arne Maltén (2000) motsätter sig i boken Det pedagogiska ledarskapet. Han hävdar att för att 

lyckas som ledare bör man behärska vissa ledarkompetenser som branschkunskap, 

kommunikativ förmåga, upprätthålla en långsiktig och visionär måldebatt samt kunna hantera 

konflikter. Dessa ledarkompetenser borde rimligtvis kunna erövras genom utbildning annars 

vore all ledarskapsutbildning meningslös. (Maltén, 2000). 

Ohlson (2007) menar att det pedagogiska ledarskapet handlar om att möta enskilda individer 

och grupper. Att skapa förutsättningar för varje individ och samtidigt verka för gruppens 

utveckling. Några nyckelord till en ledares pedagogiska kompetenser är tydlighet, 

målinriktning, beslutsförmåga, initiativförmåga, lyhördhet, samarbetsförmåga och 

konflikthantering. (Maltén, 2000). Christer Stensmo hävdar att en lärare behöver åtminstone 

tre olika kompetenser för att klara sina uppgifter i klassen. Kompetenserna är: 

ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. Ledarskapet i klassrummet 

innebär att hantera frågor angående disciplin, ordning och elevomsorg, placera elever i 

grupper för olika arbetsuppgifter, individualisera arbetet och lärandet för eleven.  Detta 

innebär att läraren måste utifrån detta sett att se på ledarskap kunna följande fem 

arbetsuppgifter: 

Kontroll, det vill säga de rutiner och regler som finns i klassrummet och de sanktioner som 

läraren utfärdar då dessa inte fungerar. Reglerna bygger på de mål och förväntningar som 

skolan har för verksamheten. Det är en ömsesidig förståelse för hur man använder den 

schemalagda tiden, och hur man förhåller sig i relation till varandra 

Motivation, de processer som leder människor mot bestämda mål. Målet kan vara att uppnå 

något eller undvika något. Eleven måste förstå och äga målet för att det ska bli angeläget för 

henne att nå dit (Stensmo, Ledarstilar i klassrummet, 2008). Mål med god vägledning är 

tydliga, adekvata rimliga och verifierbara (Stensmo, Ledarskap i klassrummet, 2008).  

Grupperingen, av elever som kommer från olika samhällsklasser, kulturer mm och hur de 

integreras och utvecklas har stor inverkan på verksamheten i klassrummet (Stensmo, 

Ledarstilar i klassrummet, 2008).  
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Individualisering, att undervisningen utgår från varje enskild elevs förutsättningar. Detta kan 

innebära en variation av tiden för att lösa en uppgift, uppgiftens innehåll, arbetssätt eller olika 

lärstilar.  

Planeringen, är det kitt som håller samman de andra arbetsuppgifterna och är överordad de 

andra ledaruppgifterna. Planering är före handling, i handling och efter handling. Detta 

innefattar inte bara själva undervisningsformen utan även det sociala livet i klassrummet (A.a) 

Planering av en lärares och ledares verksamhet styrs av yttre och inre ramfaktorer. De yttre 

ramarna är exempelvis Staten, kommunen, skollagar och ekonomi. De inre ramarna är bland 

annat Budget, tid, rum, form, innehåll, lärare, elever och föräldrar.(Stensmo, Ledarskap i 

klassrummet, 2008).  

 

2.4 Formell- och informell ledare 

 

Som ledare är det bra att vara medveten om begreppen formell- och informell ledare. Formell 

ledare är en ledare som utnämnts till ledare på något sätt. Han eller hon har kanske en 

utbildning som säger att de kan eller ska leda andra som t.ex. lärare, mellanchefer, 

föreståndare m.m. Den informella ledaren har själv tagit på sig ledarrollen på grund av att det 

inte fanns någon ledare tidigare eller att han och gruppen tycker att han är mest lämplig för 

uppdraget. Den informella ledaren finns inom alla grupper t.ex. i en skolklass så finns det ofta 

några som har större inflytande över klassen. Informella ledare kan vara både negativt och 

positivt. Det positiva kan vara att de peppar sina klasskompisar att jobba hårdare och det 

negativa är om han vänder klassen mot den formelle ledaren som då kan få hela klassen mot 

sig (Ohlsson, 2007). För att ett demokratiskt ledarskap ska fungera måste det finnas ett 

informellt ledarskap som kan ifrågasättas och avsättas. (Hellman, 2008)  

Det finns svensk forskning som visar på att det finns en konkurrenssituation om ledarskapet 

mellan lärare och elever i klassrummet (Stensmo, Ledarskap i klassrummet, 2008). Ann-Sofi 

Wedin (2007), skriver i sin avhandling, att personliga relationer till elever är av största vikt 

och en förutsättning för att läraren ska kunna upprätthålla sin ledarposition. Hon har kommit 

fram till att en elev inte automatiskt har respekt för en lärare för att han/hon är lärare utan 

respekt skapas genom personliga relationer.  Har ledaren sina elever med sig, det vill säga har 
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tilldelats en informell auktoritet av gruppen, har han större chans att lyckas som ledare och nå 

goda resultat (Maltén, 2000).  

 

2.5 Ledarstilar  

 

En ledares beteende och förhållningssätt mot dem han leder kan beskrivas som en ledarstil. 

Vilken ledarstil som önskas kan t.ex. bero på vilken kultur, religion som man tillhör, vilka 

mål man vill nå, vilken policy eller ideologi man arbetar efter.  Det som påverkar vår ledarstil 

mest är hur gamla vi är och vår personlighet. Med åldern samlar vi på oss erfarenhet som i 

slutändan påverkar vår ledarstil. Yngre ledare kan kanske välja en mer instrumentell ledarstil 

medan äldre kan tänkas lägga mer emotionella aspekter i sitt ledarskap pga. större erfarenhet. 

Våra erfarenheter speglar i många fall vår ledarstil. Om man exempelvis haft en släpphänt 

lärare själv i skolan och ogillat det så kommer man med största sannolikhet inte välja samma 

stil själv.  Sättet att leda varierar beroende på vilken situation man befinner sig i. I 

vardagssituationen med elever krävs ett ledarskap medan det behövs ett annat i en 

krissituation (Ohlsson, 2007). 

Olika författare har beskrivit ledarstilar ur olika perspektiv. Här följer några av de tidiga 

forskningsteorierna om ledarstilar av Kurt Lewin och Roland Lippit, vilka är auktoritär-, 

demokratisk- och låt-gå-mässig ledarstil. Därefter tar jag upp situationsanpassad ledarstil och 

Stensmos sex ledarstilar baserade på teorier inom psykologin. 

 

2.5.1 Auktoritär ledarstil 

 

Den auktoritära ledaren talar om för efterföljarna hur de ska göra och på vilket sätt det ska 

ske. Ledaren efterfrågar inte gruppens åsikter eller kunskap. (Sveningsson & Alvesson, 2010) 

Auktoritära ledare har svårt att tillåta att de beslut som fattas av honom ifrågasätts. Ledaren 

sätter de underställda under tryck och det finns ofta en ”hackordning” i gruppen. Denna 

ledarstil vill bestämma arbetsordningen själv och gör planering i minsta detalj. (Stensmo, 

Ledarskap i klassrummet, 2008). Auktoritärt ledarskap ska användas med försiktighet då det 

oftast inte leder till det engagemang och motivation som man som ledare vill åstadkomma. 

Det finns dock situationer då detta kan vara en lämplig ledarstil. Exempel på det är då det 
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krävs ett snabbt beslut eller då ledaren har all den information som krävs för att fatta ett bra 

beslut. Ibland förväxlas auktoritär ledarskapsstil med någon som gapar, hotar och kör över 

folk. Det är inte ledarskap utan dåligt uppförande. (Sveningsson & Alvesson, 2010) En ledare 

som accepteras av gruppen tilldelas ofta en auktoritet i förtroendet av gruppen (Ohlsson, 

2007). 

I studier som utförts av Kurt Lewin, där han undersöker de tre ledarstilarna låt-gå, auktoritär 

och demokratisk ledare, visar att människor som ledds av Auktoritära ledare var 

högproduktiva när ledaren var närvarande och lågproduktiva när han var borta. De visade 

liten entusiasm för sitt arbete och kom ofta i konflikt med varandra när ledaren var borta 

(Stensmo, Ledarskap i klassrummet, 2008) 

 

2.5.2 Demokratisk ledarstil 

 

Demokratisk ledarstil handlar om att göra medarbetarna delaktiga i beslutsprocessen. 

Tillsammans bestämmer man vad som ska göras och även hur det ska utföras (Sveningsson & 

Alvesson, 2010). Delegering är ett viktigt inslag i det demokratiska ledarskapet för att få alla 

att känna sig delaktiga och viktiga. Ledaren vill inte höja sig över dem som leds utan vill 

gärna uppfattas som en i gänget Den demokratiske ledaren accepterar sin ledarroll och tar på 

sig att ta de nödvändiga besluten men tar hänsyn till medarbetarnas åsikter.  (Ohlsson, 2007). 

Med det demokratiska ledarskapet som arbetssätt används gruppdiskussioner och gruppen 

uppmuntras att planera och genomföra uppgifter med lite stöd från läraren. (Stensmo, 

Ledarskap i klassrummet, 2008) Denna ledarstil skapar engagemang och ledaren möts ofta av 

respekt från gruppen eftersom deras vilja efterfrågas. I vissa fall kan denna ledarstil uppfattas 

som för obeslutsam (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Enligt Kurt Lewins studier arbetade den demokratiskt styrda gruppen på ett entusiastiskt och 

högproduktivt sätt med uppgifterna, detta oavsett om ledaren var där eller inte. Denna grupp 

visade också större kreativitet (Stensmo, Ledarskap i klassrummet, 2008).  
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2.5.3 Låt-gå- mässig ledarstil 

 

Låt-gå-ledare låter deltagarna bestämma helt och hållet. Denna ledarstil beskrivs ibland med 

ord som frånvaro av ledarskap, ledaren har en ”hands-off” inställning. Ledaren undviker att ta 

beslut och kan uppfattas som likgiltig (Sveningsson & Alvesson, 2010). Låt-gå-ledaren lägger 

sig i arbetet så lite som möjligt och resultatet bli att de underställda gör som de själva vill. 

Detta är ett svagt ledarskap och ledaren har inte mod att sätta sig upp emot de underställdas 

beslut. Detta leder ofta till osäkerhet och de svaga i gruppen försvinner då djungelns lag 

gäller. Vissa ledare har dock medvetet valt att använda denna form av ledarskap och tar under 

oorganiserade former ansvara för verksamheten (Ohlsson, 2007). 

Resultatet från Kurt Lewins studier visade att individerna som leddes av en Låt-gå-ledare har 

svårt att förhandla sig fram till vad och hur de ska göra, de var förvirrade och lågpresterande. 

Uteblivet engagemang från ledaren ledde till irritation och missmodighet hos deltagarna. 

(Stensmo, Ledarskap i klassrummet, 2008) 

 

2.5.4 Situationsanpassat ledarskap 

 

Robert Blake och Jane Mouton utvecklar på 60-talet en teori som bygger på kombinationen av 

olika ledarstilar. De insåg vikten av att anpassa ledarskapet utifrån situationen. Deras teori 

utgår från två dimensioner, uppgiftsorienterad- och personorienterad ledarstil (Sveningsson & 

Alvesson, 2010).  

Uppgifts- och relationsorienterad ledarstil 

Vid uppgiftsorienterad ledarstil är undervisningsämnet i fokus och läraren ser sig som en 

kunskapsförmedlare. Han/hon vill ha hög kontroll och följa en studiegång där eleverna följs åt 

genom kursplanen (Stensmo, Ledarskap i klassrummet, 2008) Läraren motiverar med morot 

och piska och bedömer eleven efter lärarens satta mål. Hela klassen löser samma uppgifter 

och de snabbare eleverna får invänta de elever som är långsammare (Stensmo, Ledarstilar i 

klassrummet, 2008). Denna typ av ledarstil, då verksamheten planeras av läraren som driver 

processen mot uppsatta mål, kan också kallas strategiskt ledarskap. I detta ledarskap används 

gärna mätbara arbetssätt och siffror. Engagemanget är riktat främst mot uppgiften och lite för 

personen (Ohlsson, 2007). 
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Relationsorienterad ledarstil innebär att läraren låter eleverna sätta sin egen agenda och fatta 

beslut efter personliga behov och kursplan. Vid planeringen har läraren den enskilde eleven i 

fokus. Ordningen i klassrummet beror mycket på den enskilde elevens självkontroll och han 

förväntas att ha ett ändamålsenligt beteende. Eleverna får jobba på sitt egna vis, i sin egen takt 

och bedömer sina prestationer själva. Läraren ser sig mera som en handledare för eleverna. 

(Stensmo, Ledarstilar i klassrummet, 2008). Denna typ av ledarskap kan även kallas för 

personligt ledarskap. Förmågan att kommunicera, lyssna och samarbeta med andra är viktiga 

egenskaper. Ledaren engagerar sig personligen i de som leds och att gruppen trivs och mår 

bra sätts före resultat som kan mätas (Ohlsson, 2007). Den elevorienterade ledarstilen kräver 

att eleverna har ett stort mått av självkontroll . De elever som är impulsstyrda kommer att bli 

förlorare med denna form av ledarskap. De behöver en ledarstil som är mer uppgiftsorienterad 

(Stensmo, Ledarstilar i klassrummet, 2008).  

Paul Hersey och Kenneth Blanchard byggde vidare på uppgifts- och relationsorienterat 

ledarskap då de utvecklade sin teori kring situationsbaserat ledarskap. De framhåller 

relationen mellan ledaren och efterföljarna som avgörande för vilket ledarskap som skall 

användas. Enligt teorin finns det fyra stycken förhållningssätt som en ledare kan ha i 

relationen till gruppen.  

Gruppen har oförmåga att lösa uppgift och en ovilja – Ledaren tar ett instruerande 

förhållningssätt.  Här sätts uppgiften i fokus och relationen prioriteras lågt. 

Gruppen har oförmåga att lösa uppgift men viljan finns – Ledaren tar en säljande hållning. 

Här sätts både uppgiften och relationen i fokus. 

Gruppen har förmåga att lösa uppgiften men viljan är låg – Ledaren tar ett deltagande 

förhållningssätt. Här medverkar ledaren i gruppens arbete.  

Gruppen har både förmågan och viljan – Ledaren delegerar uppgiften till gruppen och ledaren 

drar sig tillbaka (Stensmo, Ledarskap i klassrummet, 2008) (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Många gånger krävs att ledaren styr mer och är tydlig i sitt ledarskap i omogna grupper 

medan han eller hon kan delegera mer i mogna grupper. Detta är viktigt om man ska lyckas i 

sitt ledarskap och en avgörande faktor för framgång. Detta kan för en del kännas konstigt då 

det i vissa sammanhang ansetts att tydligt ledarskap är samma sak som auktoritärt ledarskap. 

Men i själva verket är tydligheten ett sätt att leda till större självständighet (Landin & 

Hellström, 2003).  
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Det gäller att som ledare kunna ställa rätt situationsanalys för valet av ledarstil. Det 

situationsbaserade ledarskapet kräver hög flexibilitet, stilanpassning och bred 

beteenderepertoar. Valet av ledarstil beror dock mycket på hur mogna gruppens medlemmar 

är och om de är motiverade och vilken kompetens de har (Maltén, 2000). En person kan vara 

auktoritär i vissa frågor, demokratiska i andra och i ytterligare andra helt avvaktande. Det är 

ett komplex sammanhang, socialt och kulturellt, och där situationen påverkar i hög grad 

vilken ledarstil som används. En forskningsstudie, där ledarskapet i förhållande till 

produktion skulle mätas, visade på att produktiviteten var störst på de avdelningar som varken 

var hårt eller löst leda. Det var alltså inte de som styrdes enbart auktoritärt, demokratiskt eller 

låt-gå-mässigt som bidrog till högst produktivitet utan det var de grupper som hade en så 

kallad kontrollerad frihet som producerade högst. Detta innebar att deltagarna hade frihet 

inom ramen för en strikt struktur. (Sveningsson & Alvesson, 2010) 

 

2.5.5 Ledarstilar enligt Stensmo 

 

I boken Ledarstilar i klassrummet (2008) beskriver Stensmo sex stycken typer av ledarstilar 

där han beskriver dem utifrån de fem arbetsuppgifterna, kontroll, motivation, gruppering, 

individualisering och planering. Ledarstilarna bygger på olika teorier inom psykologin och 

namnges efter sina upphovsmän som är: Sonia Burnard, Lee och Marlene Canter, Jacob 

Kounin, Rudolf Dreikurs, William Glasser och Thomas Gordon. De är grupperade efter hur 

hög lärarkontrollen är i respektive ledarstil. Burnad och Canters strategier baseras på en hög 

grad av lärarkontroll. Gordon och Glasser strategier bygger på elevens självkontroll. Kounin 

och Dreikurs, fördelar kontrollen mellan lärare och elever.  

Burnard 

Denna ledarstil har sin utgångspunkt i behavioristen Skinners beteendemodifikation. Genom 

denna teori är tanken att man kan forma och kontrollera elevers klassrumsbeteende genom 

positiv och negativ förstärkning. Sonia Burnard använde sig av ett poängsystem för att 

upprätt hålla ordning och ha kontroll över klassrumssituationen. Detta används även för att 

motivera eleverna i sitt arbete. Läraren bör tänka på att en bestraffning kan upplevas som 

belöning beroende på till vem det riktas. Det är därför viktigt att genom individualisering 

utveckla ett system som passar varje individ. Beteendemodifikationen kräver planering som 

bör innefatta dokumentering av elevers olika beteende för att kunna sätta in rätt åtgärd, 



 

14 

 

planera när, var och hur åtgärder ska sättas in samt utvärdera hur olika konsekvenser fungerar 

på olika elever  (Stensmo, Ledarstilar i klassrummet, 2008). 

Canter 

Lee och Marlene Canter utgår från en kognitiv beteendeterapeutisk strategi som kallas för 

själv-säkerhetsträning. Canters tyngdpunkt ligger på lärarkontrollen över elevernas arbete och 

att läraren har legitim rätt att hävda krav på ordning och disciplin i klassen. Motivationen hos 

eleverna ska uppnås med hjälp av yttre positiv förstärkning. Detta utesluter dock inte att straff 

och tillsägelser för mindre gott uppförande. När det gäller grupper så tar inte Canter upp några 

speciella tekniker. Då det generella programmet inte fungerar ska en individualisering göras 

genom att utveckla disciplinprogram för den enskilde eleven. De hävdar att planering av 

ordning och disciplin är minst lika viktig som själva undervisningen (A.a).   

Kounin 

Jakob Kounin har empiriskt studerat hur framgångsrika lärare jobbar i klassrummet.  Han 

kom fram till att läraren i stor utsträckning hade så kallad ”med-varo”. De visste vad deras 

elever gjorde trots att de inte hade ögonkontakt med dem. Läraren har på detta sett hög grad 

av kontroll. Kounin sätter motivationen i centrum och anser att det är viktigt för elevens 

motivation att läraren lyckas visa på mål som uppfattas angelägna. När det gäller gruppen så 

talar Kounin om gruppfokus, hur läraren hanterar klassen och lyckas få alla elever aktiva på 

lektionen. Kounin tar inte upp individualisering i sina studier. Planeringen ska utföras så att 

läraren är flexibel och anpassar sig till det som händer under lektionen (a.a).  

Dreikurs  

Rudolf Dreikurs baserade sina studier på psykiatern Alfred Adler teorier om dynamisk 

psykologi. Dreikurs menade att det främsta som gör människan motiverad är behovet av 

social gemenskap. Läraren har i början stort ansvar för disciplinen och kontrollen i 

klassrummet men så småningom ska eleverna ta över och utveckla självkontroll (Stensmo, 

Ledarskap i klassrummet, 2008). Motiveringen av eleverna sker genom uppmuntran, då han 

hävdar att de som får uppmuntran lär sig snabbare än de som inte får det. Klassen som grupp 

ska vara med som beslutsfattare genom t.ex. klassråd i demokratisk anda. Läraren ska 

individualisera undervisningen och ta hänsyn till elevers olika behov. Vid planering av 

lektionen framhålls det sociala livet i klassrummet och att det krävs ett omfattande arbete för 

upprättandet av uppförandekoder där eleverna ska involveras (a.a).  
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Glasser 

William Glasser, amerikansk psykiater, ansåg att ingen människa kan kontrollera någon 

annan utan bara den enskilde har kontroll över sitt handlande. Eleven motivation baseras på 

fem stycket mänskliga behov: överleva, kärlek, ha makt, frihet, tillhörighet och ha roligt. Det 

är ledaren i klassrummet som har ansvar för att tillfredställa dessa behov hos eleverna. 

Glasser är positivt inställd till grupparbeten på grunda av att han anser att det utvecklar 

elevernas samarbetsfärdigheter. Detta gör också att elevernas tillhörighet och 

gemenskapsbehov tillfredställs. Läraren ska var en guide åt eleverna och se till att varje 

arbetsuppgift är meningsfull. Han menar att individualisering i skolan ger kvalitet. Glasser går 

inte ofta in på den systematiska planeringen av skolans verksamhet. Han tar upp tio steg för 

planering av klassrumsdisciplin och hur klassråd ska planeras och genomföras (a.a) 

Gordon 

Thomas Gordon utvecklade sin teori baserad utifrån humanistisk psykologi. Gordon menar att 

läraren inte kan kontrollera sina elevers beteende men kan lära dem att kontrollera sitt 

beteende och ta konsekvenserna av det. Behovet av självförverkligande är det som motiverar 

eleverna och är den drivande kraften. När det gäller gruppering av elever är det viktigt att det 

finns en balans mellan arbete i helklass, liten grupp samt arbeta enskilt. Han hävda dock att 

arbeta i större grupper kan innebära problem då det lätt blir stökigt. Krav, undervisning och 

kommunikation skall individualiseras till varje enskild elev eftersom alla har olika behov och 

är unika i sig. För att kunna koncentrera sig på uppgiften under undervisningens gång så är 

planeringen viktig. Det är även viktigt för att skapa en god lärande miljö (a.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

3 METOD 
 

3.1  Litteraturstudier 

 

Jag har sökt litteratur på Högskolan i Jönköpings bibliotek utifrån sökorden ”pedagogisk 

ledarskap”, ”Ledarskap”, ”Ledarstil”, ”Leda”. Jag har även sökt i databaser så som Libris och 

Google. Litteraturstudien började innan arbetet började skrivas och har fortlöpt under hela 

arbetet.  Utifrån litteraturen har jag sedan redogjort kortfattat om de ledarstilar som beskrivs.  

 

3.2 Kvantitativ ansats 

 

Användningar av mätningar och statistik som mynnar ut i numeriska observationer har 

kommit att benämnas kvantitativa som exempelvis enkäter och frågeformulär. Kvalitativa 

metoder kännetecknas av att de uttrycks i verbala formuleringar, exempelvis intervjuer 

Figurer så som tabeller och diagram, är det mest informationsrika sättet att redovisa resultat i 

en rapport. Diagram är en visuell översättning av tabellen och ger en direkt bild av resultatet. 

Det kräver dock noggrannhet vid användandet då synintrycket kan vara vilseledande. Då 

syftet är att visualisera en frekvensfördelning som exempelvis procent, används stapeldiagram 

(Backman, 2010). 

 

3.2.1 Utformning av enkät 

 

Efter att ha tagit del av de ledarstilar och egenskaper som litteraturen tar upp har jag utformat 

en enkät som undersöker vad lärare upplever vara en fungerande ledarstil eller stilar och en 

enkät till elever om hur de upplever dessa ledarstilar. Enkäterna utformades med tre stycken 

påståenden som kunde knytas till auktoritär-, demokratisk-, låt-gå-mässig- samt 

situationsanpassad ledarstil. Ett påstående tog upp informellt/formellt ledarskap. 

Vid utformningen av enkäten använde jag mig av värderad frågekonstruktion av Likert-typ. I 

stället för frågor ges ett påstående som respondenten skall instämma i eller ta avstånd ifrån. 

Det vanligaste är att skalan är fem eller sjugradig (Ejlertsson, 2005). Jag valde att ha en 
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fyragradig skala för att få ett tydligare ställningstagande för eller emot. De fyra alternativen 

utformades till ”instämmer helt” instämmer delvis” har delvis avvikande uppfattning” ”har 

helt avvikande uppfattning”. (se bilagor) 

 

3.3 Urval 

 

I undersökningen deltar både kärnämnes- och karaktärsämneslärare och elever i årskurs tre 

från två gymnasieskolor. På den ena gymnasieskolan som är mindre, var urvalet samtliga 

lärare (13st) och samtliga elever (32st) i årskurs tre. På den andra gymnasieskolan var urvalet 

samtliga lärare (16st) och samtliga elever i en kärnämnesklass, (32st) i årskurs tre inom 

byggprogrammet. Anledningen till att jag valde att dela ut enkäten på två skolor var att få ett 

större urval. Det gjordes inte genom ett slumpmässigt urval på grund av att jag ville att lärare 

och elever skulle ha liknade arbets- och studiesituationer. 

 

3.4 Genomförandet 

 

Jag började med att ringa till respektive skolas rektor för att höra om det fanns möjlighet för 

mig att lämna en enkät till skolans lärare och elever. På skola A fick jag tid tilldelad att på 

skolans personalmöte, genom rektorn, dela ut och samla in enkäten. På skola B fick jag lägga 

enkäten tillsammans med ett följebrev i lärarnas fack. I följebrevet stod det tydligt senaste 

inlämningsdatum och var den skulle lämnas.  Lärarna fick både en skriftlig, via skolans 

veckobrev, och muntlig, på personalmötet, påminnelse under den veckan som enkäten var ute. 

Utdelning och insamling av elevenkäterna genomfördes av lärare på lektionstid som vid 

tillfället hade eleverna samlade i helklass. Även här var ett följebrev med som läraren läste 

upp för klassen. Detta gjordes på samma sätt på båda skolorna. 
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3.5 Bortfall 

 

I en enkätundersökning så skiljer man på externt och internt bortfall. Externt bortfall är när 

någon eller några personer inte vill eller inte kunde göra enkäten vid det tillfället. Det interna 

bortfallet är då enstaka frågor och påståenden inte blir besvarade (Ejlertsson, 2005). 

Jag delade ut 29 stycken enkäter till lärarna och fick tillbaka 21 stycken, ett externt bortfall på 

8 stycken lärare. Enkäten till eleverna delades ut till 64 stycken och jag fick tillbaka 48 

stycken, ett externt bortfall på 16 elever. Inget internt bortfall har noterats. 

 

3.6 Metoddiskussion 

 

Anledningen till att jag valt denna forma av undersökning är att man med en enkät når ett 

större urval i relation till tiden man behöver lägga ner. Ytterligare en fördel är att 

respondenten i lugn och ro kan fylla i och överväga svaren i enkäten. Genom en enkät 

eliminerar man även den så kallade intervjueffekten då man som intervjuare frestas ställa 

styrande följdfrågor (Ejlertsson, 2005). 

Nackdelar med enkäter är att antalet frågor är begränsade och det går inte att ställa följdfrågor 

om något är oklart med frågorna. Detta minskas genom att konstruera klara och 

genomarbetade frågor med tillhörande svarsalternativ.  Bortfallet kan också vara ett problem 

med denna forma av undersökning då en del väljer att avstå eller missar att lämna in enkäten i 

tid. Det är viktigt att konstruktion och layout är bra på grund av att det minskar risk för internt 

bortfall. (Ejlertsson, 2005).  

Valet att ha påståenden i enkäten var för att få en mera rättvis och nyanserad bild av hur 

lärarna verklig upplever ledarsituationen i klassrummet, som sällan är svart eller vit utan mera 

komplex. Då svarsalternativen är värderade mot varandra kommer det att ge en bättre 

möjlighet till tolkning och slutsatsen blir mera nyansera. Det finns dock en risk med att 

respondenten har lättare för att hålla med då frågan är utformad som ett riktat påstående (A.a). 

Validitet gäller precisionen i de frågor som ställs. Frågans förmåga att mäta det den avser att 

mäta (a.a). Möjligen är inte validiteten på enkäten så hög då det skulle krävts många fler 

frågor inom varje ledarstil för att säkra att resultatet mäter det som avses undersöka.  
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Tillförlitligheten, eller reliabiliteten, beror på förmågan att få ett resultat som inte varierar från 

tillfälle till tillfälle eller beroende på vem som genomför undersökningen (Denscombe, 2004) 

(Backman, 2010). Valet av enkäter ökar reliabiliteten och gör att det är lättare att upprepa 

undersökningen.  
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4 RESULTAT 
 

4.1  Jämförelse mellan lärare och elev 

 

Vid undersökning av auktoritär ledarstil ställdes frågor om läraren som beslutsfattaren, om 

läraren ska planera lektionen själv och om läraren ska ta hänsyn till elevernas åsikter, även vid 

tidsbrist. Resultatet visar att mer än hälften av lärarna använder sig av den auktoritära stilen 

och att mer än hälften av eleverna är positiva till när läraren har denna stil.  

 

4.1.1 Auktoritär ledarstil 

 

Både lärare och elever var överens om att läraren är den som bör ha beslutsbefogenheterna. 

Det är en något högre andel elever som instämmer helt eller delvis, 96%, jämfört med andelen 

lärare, där det är 86% som instämmer helt eller delvis. (se fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Har delvis 
avvikande 

uppfattning

Har helt 
avvikande 

uppfattning

Auktoritär ledarstil

Lärare

Elever

  Figur 1, Auktoritär ledarstil, Läraren bör ha beslutsbefogenheterna 
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På frågan om det är läraren som ska planera lektionen i detalj och hålla sig till det är svaren 

något mera spridda.  Endast 53% av lärarna instämmer delvis jämfört med 77% av eleverna, 

som helt eller delvis, uppskattar lärarens detaljplanering.(se fig. 2)  

 

Figur 2, Auktoritär ledarstil, Läraren gör en planering och håller sig till det. 

 

På påståendet att läraren inte har tid att lyssna på och ta hänsyn till elevernas åsikter 

instämmer 62% av lärarna delvis. Påståendet till eleverna att läraren inte ska ta tid för 

allmänna diskussioner och åsikter svarar 67 % av eleverna att de instämmer helt eller delvis. 

(se fig. 3) 

 

Figur 3, Auktoritär ledarstil, P.g.a. tidsbrist kan läraren inte ta hänsyn till  

elevernas åsikter. 
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4.1.2 Demokratisk ledarstil 

 

För att undersöka demokratisk ledarstil ställdes påståenden om att arbetet planerades 

gemensamt mellan lärare och elever, att beslut fattas demokratiskt och att klassens vilja 

respekteras. Resultatet visar att både lärare och elever instämmer i hög grad, till den 

demokratiska ledarstilen. Vid en förändrad situation, då undervisningen inte går att 

genomföra som planerat, är dock lärarna tveksamma till användandet av den demokratiska 

ledarstilen. 

På påståendet att läraren tydliggör kursens mål och låter eleverna planera arbetet med stöd 

från läraren instämmer 86% av lärarna helt eller delvis och 96% av eleverna tycker att detta är 

ett bra sätt att leda på. (se fig. 4) 

 

Figur 4, Demokratisk ledarstil, Eleven planerar arbetet med stöd från läraren. 
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Då det gäller beslut som rör klassen är både lärare och elever överens om att detta ska ske 

genom majoritetsbeslut. 81% av lärarna instämmer helt eller delvis jämfört med 94% av 

eleverna som instämmer helt eller delvis. Det är dock en större andel bland eleverna som klart 

instämmer helt till detta påstående. (se fig. 5) 

 

Figur 5, Demokratisk ledarstil, Beslut som rör klassen skall tas med majoritetsbeslut. 

 

Tredje påståendet som skulle tydligöra demokratisk ledarstil påstod att då en situation 

uppstår, och undervisningen inte går att genomföra på grund av att det blivit stökigt, så ska 

läraren låta klassen delta i planeringen för att genomföra undervisningen. Detta var lärarna 

mera tveksamma till än eleverna. Ingen av lärarna instämde helt men 62% av lärarna instämde 

delvis till detta. 71 % av eleverna instämde helt eller delvis.  Värt att notera är att 19 % av 

lärarna tog helt avstånd från detta påstående. ( se fig. 6) 

 

Figur 6, Demokratisk ledarstil, Vid en stökig situation ska eleverna göras  

delaktiga i planeringen. 
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4.1.3 Låt-gå-ledarstil 

 

I undersökningen av låt-gå-mässig ledarstil har påståendena handlat om att elever själva ska 

hitta lösningen på uppgifter, att läraren ska hålla låg profil och att eleverna vill och kan arbeta 

helt självständigt utan lärarens inblandning. Resultatet av enkäten visar att eleverna i stor 

utsträckning vill och upplever att de klarar av att arbeta självständigt och att läraren ska håla 

sig i bakgrunden. Detta skiljer sig från lärarnas uppfattning då de gärna låter eleven lösa 

uppgiften själv men anser inte att eleverna är självgående.  Eleverna uppskattar enligt enkäten 

mera låt-gå-mässig ledarstil än vad lärarna uppfattar som fungerande. 

 

I påståendet att läraren ska lägga ut på eleverna att lösa uppgifter och själva tänka ut ett eget 

sätt att göra det på var lärare och elever i stort överens. 86% av lärarna och 84% av eleverna 

svarar instämmande på detta. De allra flesta instämde till viss del. (se fig. 7) 

 

Figur 7, Låt-gå-ledare, Läraren ska låta eleven själv tänka ut ett sätt att lösa  

uppgiften på. 
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På påståendet att eleverna är självgående och att läraren kan hålla sig i bakgrunden är det 

endast 19% av lärarna som upplever det så, genom att svara helt eller delvis instämmande. 

Medan 79% av eleverna instämde helt eller delvis på att de uppskattade när läraren gav 

eleverna förtroendet att agera och höll sig själv i bakgrunden.(se fig. 8) 

 

Figur 8, Låt-gå-ledare, Eleverna är självgående och läraren behöver bara hålla  

sig i bakgrunden. 

 

När det gäller påståendet att eleverna har förmåga och styra sig själva och att läraren bara 

behöver finnas i klassrummet är lärarens åsikter varierande, 71% har helt eller delvis en 

avvikande uppfattning. Bland eleverna visar enkäten att 79% instämmer, helt eller delvis, i att 

de vill ta ansvar och självständigt arbeta utan att läraren behöver hjälpa till. (se fig. 9) 

 

Figur 9, Låt-gå-ledare, Eleverna styr sig själva och läraren behöver bara finnas  

i klassrummet. 
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4.1.4 Situationsanpassad ledarstil 

 

För att undersöka inställningen till att situationsanpassa sitt ledarskap ställdes påståenden om 

att ta hänsyn till varje individs behov, att leda lika oavsett sammansättning av elever, att ta tag 

i konflikter och kunna lägga planeringen åt sidan. Resultatet visar att både lärare och elever 

tydligt vill att läraren tar hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar samt att läraren ska 

ta tag i konflikter då de uppstår. Resultatet visar också en klar skillnad mellan elev och lärares 

åsikter då det gäller att leda alla klasser lika. Elevernas resultat ger uttryck för att de upplever 

det viktigt att läraren gör lika medans lärarnas resultat tyder på att de vill situationsanpassa 

ledarskapet. 

På påståendet om läraren tar hänsyn till varje individs behov och förutsättningar svarar 95% 

av lärarna helt eller delvis instämmande och 94% av eleverna tycker att det är bra genom att 

svara helt eller delvis instämmande.(se fig. 10) 

 

Figur 10, Situationsanpassad ledarstil, Läraren ska ta hänsyn till varje individs behov. 
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På påståendet att läraren inte drar sig för att reda ut en konflikt även om den planerade 

undervisningen får läggas åt sidan svarar 100% helt eller delvis instämmande och bland 

eleverna instämmer, helt eller delvis, 94% att detta är viktigt.(se fig.11) 

 

Figur 11, Situationsanpassad ledarstil, Det är viktigt att reda ut konflikter  

även om den planerade undervisningen måste läggas åt sidan. 

 

Påståendet att läraren ska leda alla klasser lika oavsett sammansättning skilde sig lärarnas svar 

emot elevernas. Av lärarna svarar 43% att de har helt avvikande uppfattning. Ytterligare 32% 

av lärarna har delvis avvikande uppfattning.. Vilket visar på att lärarna ofta situationsanpassar 

sin ledarstil. Bland eleverna var det 76% som instämde helt eller delvis i att läraren ska leda 

alla klasser lika.(se fig. 12) 

 

Figur 12, Situationsanpassad ledarstil, Läraren ska leda klasser på samma sätt  

oavsett sammansättning. 
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4.1.5 Informell och formell ledare 

 

Ett påstående i enkäten tog upp situationen med informell och formell ledare utifrån om 

läraren ska vara ledaren eller om det fungerar med elever som informella ledare.. Lärarna var 

överrens om att för att lyckas med en klass måste läraren bli accepterad som dess ledare, 81%  

svarade instämmande på detta. När det gällde eleverna fick de svara på om de ansåg det 

positivt att det fanns elever i klassen som fungerade som ledare utöver läraren. 46%  instämde 

helt eller delvis till detta medan 54% av eleverna hade en avvikande uppfattning. 

 

4.2 Jämförelse mellan kärn- och karaktärsämneslärare 

 

Vid en jämförelse om det fanns någon skillnad i hur kärnämneslärare respektive 

karaktärsämneslärare har svarat på enkäten visar resultatet inte på några större skillnader 

mellan dessa grupper. Den enda skillnaden fanns i inställningen till Låt-gå-mässig ledarstil. 

Generellt sett var kärnämneslärarna mer negativt inställda till denna ledarstil än 

karaktärsämneslärare. 

På påståendet att mina klasser är självgående vilket gör att jag håller mig i bakgrunden 

svarade 60% av kärnämneslärarna att de hade helt avvikande uppfattning jämfört med 18% av 

karaktärsämneslärarna. Ytterligare 55% av karaktärsämneslärarna respektive 30% av 

kärnämneslärarna hade delvis avvikande uppfattning. (se fig. 13) 

 

Figur 13, Låt-gå-ledare, Eleverna är självgående och läraren behöver bara hålla sig i bakgrunden. 
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På påståendet om att eleverna har förmåga att styra sig själva och leda varandra och att läraren 

bara behöver finnas i klassrummet svarade 50% av kärnämnes lärarna att de har helt 

avvikande uppfattning,  jämfört med  karaktärsämneslärarna  där  det var 18%. (se fig. 14) 

 

Figur 14, Låt-gå-ledare, Eleverna styr sig själva och läraren behöver bara finnas i klassrummet. 
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5 Diskussion 
 

Jag ville med detta arbete ta reda på vad litteraturen säger om lärarens ledarskap och vad som 

uppfattas som ett bra, väl fungerande ledarstil, i klassrummet? Finns det skillnader mellan vad 

lärare och elever upplever vara en bra ledarstil? Några enkla svar på dessa frågor har jag inte 

kommit fram till men genom arbetets gång har jag förstått att ledarskap är ett mycket större 

och mera komplex område än vad jag först trodde. Jag har fått fördjupade kunskaper i 

området och en större medvetenhet om min egen ledarstil som lärare. 

Resultatet av arbetet visar att den demokratiska ledarstilen är den ledarstil som, både lärare 

och elever, tillämpar och uppskattar mest samt att lärarens ledarstil i stor utsträckning är 

situationsanpassat. Auktoritär- samt låt-gå-mässig ledarstil används också och upplevs 

fungerande i vissa situationer. 

Jag valde att undersöka lärarnas ledarstil med en enkät för att jag ville undersöka en större 

grupp. Anledningen till att jag utformade enkäten med påståenden var för att jag ville veta vad 

lärarna faktiskt använde sig av för ledarstil i olika situationer, inte vad de läst sig till. Jag 

förutsätter att lärarna, medvetet eller omedvetet, använder sig av den ledarstil som de upplever 

fungerar bäst. Vid utformningen av påståendena i enkäten tog jag hänsyn till Stensmos fem 

arbetsuppgifter för ledarskap i klassrummet och den beskrivning som ges av ledarstilarna i 

litteraturen. En enkät ger ett smalt svar på ledarstilsfrågorna där interjuver hade gett en mera 

nyanserad bild och mera djupgående svar. Den möjlighet jag såg med enkäten var att visa om 

lärare respektive elever som grupp, tycker likadant om ledarstilar eller om skillnaden mellan 

individer är stor. Vid interjuver hade endast några individers åsikter lyfts fram. Risken med att 

använda påståenden i enkäter är att respondenten kan frestas att hålla med. Bland svaren av 

eleverna är det möjligt att det blivit så då de generellt sett i hög grad instämmer med flertalet 

av påståendena i enkäten.  

Jag ville också titta på om det fanns skillnader mellan kärn- och karaktärsämneslärares 

ledarstil. Skillnaderna mellan dem var ganska små vilket förvånade mig då 

undervisningssituationerna är olika för dessa grupper. Den skillnaden som framkom var att 

karaktärsämneslärare var mera positiv till påståenden kring låt-gå-mässig ledarstil. Detta kan 

jag förstå då undervisningen ofta är mera praktiskt inriktad vilket ger en större frihet för 

eleven.  
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5.1 Auktoritär ledarstil 

 

Den auktoritära ledarstilen har ofta i litteraturen framhållits som en negativ ledarstil men 

behovet av tydlighet och beslutsförmåga lyfts fram av många som viktigt. Flera författare har 

andra namn på ledarstilarna men de beskriver med samma ord som förekommer i den 

auktoritära ledarstilen. I boken lärarledarskap till exempel beskrivs operativ ledarstil som den 

som är fokuserad, målinriktad, snabb att fatta beslut, är tydlig och ensamarbetare.(Landin & 

Hellström 2003) Burnad och Canters ledarstil beskriver en hög lärarkontroll där jag anser att 

de beskriver en typ av auktoritär ledarstil. Själva ordet auktoritär upplevs, tror jag, negativt 

laddat och förknippas med makt. I styrdokumenten finns inget som lyfter fram den auktoritära 

ledarstilen och historiskt sett har lärarens auktoritet i skolan minskat. Många lärare kan därför 

vara försiktiga i sin ledarstil för att inte verka auktoritär. Detta bekräftas av boken ledarskap 

av Sveningsson och Alvesson (2010) som skriver att rädslan för att verka auktoritär och ta tag 

i konflikter kan verka hämmande för en ledares viktiga inflytande och funktion. Ingegerd 

Tallberg Broman, professor i pedagogik, skriver i en artikel att det inte finns en given 

auktoritet som följer med lärarrollen utan läraren får sin auktoritet i samspel med eleverna 

(Tallberg Broman, I. i Boström & Lidholdt, 1996). Jag tror dock att många lärare är mera 

auktoritära i sitt ledarskap än de själva tror att de är. Läraren har, åtminstone i början av 

relationen med elever, en tilldelad auktoritet i sin roll och om den används rätt kan den vara 

till hjälp för just eleverna. Utmaningen ligger i att som lärare hantera sin auktoritet på ett 

positivt och fungerande sätt.  

Enkätsvaren visar på att lärare delvis använder sig av den auktoritära ledarstilen. Både lärare 

och elever är överrens om att det är läraren som ska ha beslutsbefogenheterna. Detta tror jag 

ger uttryck för den tydlighet som ofta lyfts fram i litteraturen som en god ledaregenskap. När 

det gäller planering av lektionerna sprider lärarna sina svar och ingen av lärarna instämmer 

helt i att de gör en detaljplanering. Detta anser jag beror på att lärarna har erfarenhet av att det 

som planerats inte alltid går att genomföras utan att det måste anpassas, det visar på lärarnas 

flexibilitet. Tallberg Broman skriver i sin artikel att lärarens arbete är i hög grad händelsestyrt 

och kan ofta inte genomföras som planerat. Dessa oförutsägbara händelser tar stor del av 

lärarens tid och energi (A.a) 

I undersökningen ger eleverna uttryck för att de uppskattar planering och instämmer i hög 

grad till påståendet. De flesta elever anser också att de vill att läraren använder tiden för 
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undervisningen och inte för att diskutera med klassen om olika åsikter och tyckanden. Detta 

tror jag är ytterligare ett uttryck för att eleverna uppskattar tydliga och välplanerade lektioner.  

 

5.2 Demokratisk ledarstil 

 

Den demokratiska ledarstilen är den ledarstil som litteraturen oftast framhåller som den bästa 

och det är också den som lyfts fram i styrdokumenten. Kounin och Dreikur skriver i sina 

ledarstilar att det ska vara både lärarkontroll och elevkontroll i demokratisk anda. (Stensmo, 

Ledarstilar i klassrummet, 2008) 

Resultatet i enkäten visar tydligt på att både elever och lärare i hög grad finner denna ledarstil 

väl fungerande. Elever vill vara med i besluten som rör dem, detta gäller även då en situation 

uppstår och det blir rörigt. Resultatet visar att en del lärare har svårt att vara demokratiska i en 

sådan situation och väljer då en mera auktoritär stil. 

 En reflektion jag har är om lärarna är så positiva till demokratisk ledarstil som de uttrycker i 

enkäten eller har de i teorin blivit lärda att det är så de ska svara.  Genomsyrar demokratin 

verkligen våra klassrum i så hög grad? Det vore intressant att undersöka detta vidare med en 

observations studie av lärarens ledarstil i klassrummet.  

Jag tror att eleven behöver göras delaktig i beslut och planeringen för att öka dennes 

motivation. Det finns dock en risk med att tro att detta är den enda fungerande ledarstilen då 

jag anser att det finns tillfällen då den inte är optimal. Skollag, läroplaner och riktlinjer 

trycker så mycket på elevernas medbestämmande att ledarskapet ibland tenderar att bli 

utslätat och otydligt. I boken Makt, känslor och ledarskap i klassrummet framhåller 

författarna att den demokratiska ledarstilen hyllas för mycket. De menar att det demokratiska 

ledarskapet ibland är oklara ideal som i praktiken inte blir något ledarskap alls (Wennberg & 

Norberg, 2004).  

 

5.3 Låt-gå-mässigt ledarskap 

 

Litteraturen beskriver låt-gå-mässigt ledarskap ibland som ett slappt förhållningssätt mot 

eleverna men andra böcker påtalar också att det kan vara ett medvetet val och fungera väl. Det 
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krävs ofta en mogen grupp för att klara detta ledarskap. Gordon och Glasser beskriver i sina 

ledarskapstilar att lärarkontrollen ska vara låg och att eleven har hög kontroll (Stensmo, 

Ledarstilar i klassrummet, 2008). Vilket stämmer in på den låt-gå-mässig ledarstilen. Kurt 

Lewins studier visade att låt-gå-mässigt ledarskap var den ledarstil som gav sämst resultat 

därför att ledarna var oengagerade. Detta skapade förvirring och irritation. Jag tror därför att 

en lärare alltid ska visa engagemang och att det är en ledaregenskap som har stor betydelse för 

hur eleverna ska lyckas nå målen.  

Resultatet visar att eleverna önskar att få egenansvar och att de är självgående. De ger uttryck 

för att de vill ha lärarens förtroende vilket förutsätter att det finns en relation med tillit mellan 

elever och lärare. Eleverna trivs med frihet men har de mognaden att hantera den? Är 

elevernas frihetsbehov en frukt av den stora valfrihet som ungdomar har idag? Resultatet av 

enkäten visar att lärarna inte uppfattar eleverna som självgående och de anser inte att de kan 

hålla sig i bakgrunden. Detta bygger kanske på att lärarna har erfarenhet av att lektionen blir 

kaotisk vid ”lösa tyglar” eller vågar lärare inte ge det förtroendet som eleverna önskar få och 

som eleven växer och utvecklas av.  

 

5.4 Situationsanpassad ledarstil 

 

Litteraturen jag läst skriver alla om att situationen och gruppen har en stor påverkan på hur 

ledarskapet blir. Paul Hersey och Kenneth Blanchards situationsanpassade ledarstil (Stensmo, 

Ledarskap i klassrummet, 2008) tycker jag är intressant då en avvägning mellan 

uppgiftsorienterad och relationsorienterad ledarstil måste göras utifrån gruppens mognad och 

motivation. Detta ställer höga krav på lärarens förmåga att läsa av klassen och individens 

dagsform. Lärarens ledarstil kan gå från att vara tydlig föredragande till en mera handledande 

stil eller coach under samma dag.  

I enkäten var lärare och elever helt överrens om att läraren ska ta hänsyn till varje individs 

behov, vilket också skollagen reglerar. Då det gäller konflikthantering var både elever och 

lärare överrens om att det är viktigt att prioritera, även om det innebär att undervisningen får 

bortprioriteras. Att alla ansåg konflikthantering så viktig förvånade mig. Det är tydligt att 

ouppklarade konflikter tar så mycket av koncentrationen och kraften att de ska lösas direkt. 

Detta visar även på att lärarna är mera relationsorienterade än uppgiftsorienterade i sin 

ledarstil då harmonin i gruppen är viktigare än att genomföra den planerade undervisningen. 
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När det gäller att leda alla klasser lika visar lärarnas svar att de har erfarenhet av att deras 

ledarstil behöver situationsanpassas. Klassernas mognad är olika och läraren intar olika stilar 

då de kan ge olika stort ansvar och förväntar sig olika av klasserna. Detta är något som 

eleverna sätter sig emot. De vill i hög grad att läraren ska leda alla klasser lika. Detta tror jag 

är ett uttryck för att eleverna tycker att det är viktigt att läraren är rättvis.    

Jag anser att allt ledarskap i klassrummet är situationsanpassat då gruppen påverkar resultatet 

mycket. Jag inser därför att det ställer stora krav på mig som lärare. Ohlsson (2007) skriver i 

boken Pedagogiskt ledarskap, att en ledare kan vara framgångsrik i en grupp men det säger 

inte att han blir det automatiskt i en annan grupp med andra uppgifter att lösa. En bra ledare är 

den som kan vara flexibel och kan ta vilken ledarstil som helst. 

 

5.5 Informell och formell ledare 

 

I varje klass finns det ofta en eller ett par elever i klassen som fungerar som gruppens ledare. 

Jag tyckte att det skulle vara intressant att veta vad eleverna själva ansåg om detta och ställde 

därför frågan i enkäten till eleverna om det var bra att det fanns elever som fungerade som 

ledare utöver läraren. Att nästan hälften av eleverna ansåg att det var bra förvånade mig men 

visar på att eleverna vill ha ledare formella eller informella. Detta kan tyda på att läraren är 

svag eller otydlig i sitt ledarskap eller så visar detta på en demokratisk anda då eleverna vill 

vara med och leda tillsammans med läraren. Att de allra flesta lärarna ansåg att de behöver bli 

accepterade som gruppens ledare för att lyckas med undervisningen visar på betydelsen av en 

bra relation mellan lärare och elev. Detta är något som lyfts fram av litteraturen och det är 

något jag själv upplevt som centralt i min lärarroll. Det som Ann-Sofi Wedin (2007) har 

kommit fram till i sin avhandling, att personlig relation till eleverna är en förutsättning för ett 

gott ledarskap är intressant och viktigt. Jag har upplevt att eleverna inte har en självklar 

respekt för mig bara för att jag är deras lärare. Jag anser att för att mitt ledarskap ska utvecklas 

positivt gentemot klassen behöver jag jobba på att få en bra relation till eleverna, annars 

försvagas mitt ledarskap.  
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 Gruppens betydelse för resultatet av ledarskap är även något som Sveningsson och Alvesson 

tar upp och skriver: 

”Genom förväntningar och krav samt grad av ledarberoende eller oberoende 

sätter medarbetarna stark prägel på vad för slags ledarskap som produceras. 

Deras tolkningar, feedback och initiativ eller motstånd mot vad ledaren försöker 

göra är kanske den avgörande aspekten för om ledarskap faktiskt 

inträffar”(Sveningsson & Alvesson, 2010. S.119) 

 

5.6 Avslutning 

 

Under arbetets gång har vikten av utbildning i ledarskap för lärare blivit tydlig.  Enligt Landin 

och Hellström (2003) får lärare lära sig ledarskap den hårda vägen, utan formell 

ledarutbildning, genom misslyckanden och erfarenhet. Ledarutbildning inom skolan riktar sig 

främst till skolledare men läraren har ofta fler individer som den ska leda. Jag anser att varje 

lärarutbildning utan ledarskapsutbildning har en brist. Som lärare måste jag bli medveten om 

min egen ledarstil och ha förmåga att analysera mig själv för att jag ska växa som ledare och 

lärare. Kjell Granström, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, skriver i en artikel 

att lärarrollen är otydlig och att lärare måste bli mer professionella i sitt bemötande av elever. 

Han och flera andras forskning visar på att lärare behöver teoretiska studier, konsultation och 

handledning för att utvecklas som ledare i klassrummet (Granström, K. i Boström & Lidholdt, 

1996). Det är först när jag får kunskap om olika ledarstilar som jag kan bli medveten om min 

egen stil. För att utveckla en fungerande ledarstil, där jag kan leda olika individer och 

grupper, behöver jag väva samman kunskap och erfarenhet. En process som kräver reflektion 

och sker över tid. Även om jag kan få vägledning och råd av andra, så måste jag mogna i min 

egen ledarstil. 

Jag kan se att mitt yrke kräver, precis som viss litteratur tar upp, att min ledarstil är flexibel 

och att den formas utifrån vad situationen kräver t.ex. hur mogen gruppen är, hur många som 

ingår i gruppen eller om vi arbetar praktiskt eller teoretiskt m.m. Jag har under detta arbete 

kommit fram till att min ledarstil i grunden är ganska auktoritär då jag t.ex. sällan låter elever 

vara med vid planering av lektionernas innehåll vilket jag ska bil bättre på i framtiden. 

Möjligen har min mera auktoritära ledarstil vuxit fram på grund av sammansättningen i de 

klasserna som jag har haft? Jag kan dock se att jag har en mer demokratisk och ibland även 
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Låt-gå-mässig ledarstil, till äldre elever. Detta kan bero på en större mognad hos eleven eller 

att jag fått en relation till eleven vilket gör att det finns ett ömsesidigt förtroende där vi litar på 

varandra. Jag vill även påstå att detta arbete och hela min lärarutbildning har gjort att jag bytt 

fokus, från att vara uppgiftsorienterad till att bli mer elevorienterad i min undervisning. 
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Bilaga 1 

Enkät om lärares ledarstil 

 

Svara på följande påståenden utifrån hur du som lärare förhåller dig till din/dina 

klasser under och i förberedelse av lektioner. 

 
        

 
Antal år i yrket: _______ 

     
        

 
Kvinna  

 
  

    
        

 
Man 

 
  

    

        

 
Kärnämneslärare   

    
        

 
Karaktärsämneslärare   

    

        1. Det är viktigt att eleverna uppfatta mig, läraren, som den som har 

beslutsbefogenheterna och tar de avgörande besluten. 

  

       

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

 
        2. Jag som lärare tydliggör kursens mål och låter eleverna planera arbetet  med stöd 

från mig. 

 

   

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 
            

 
        3. Jag planerar mina lektioner i detalj och håller mig till det. 

 

        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

         



 

 

 

4. Jag lägger ut på eleverna själva att lösa uppgifter och tänka ut ett eget sätt att lösa 

uppgifterna på. 

  

        Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

   
        

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

 
        5. När större beslut i klassen ska tas, så låter jag det ske genom röstning och 

majoritetsbeslut. 

 

        

 

Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

   
        

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

 
        6. Mina klasser är självgående vilket gör att jag håller mig i bakgrund. 

 

        

 

Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

   
        

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

 
        7. För att lyckas bra med en klass måste jag bil accepterad av eleverna som gruppens 

ledare. 

 

        

 

Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

   
        

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

  

 

 

 

 

 

   

     



 

 

 

8. Vid planering av lektioner tar jag hänsyn till varje individs behov och 

förutsättningar. 

 

        

 

Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

   
        

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 
            

 
        9. Jag leder alla klasser på samma sätt oavsett klassens sammansättning. 

 

        

 

Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

   
        

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 
            

 
        10. Brist på tid gör att jag inte kan ta hänsyn till klassens åsikter och synpunkter. 

 
        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 
 

            

         11. Om en situation uppstår under lektionen som gör att en ny plan måste göras för att 

kunna genomföra undervisningen, låter jag klassen delta i planeringen.  

 
        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 
 

            

         12. Eleverna har förmåga att styra sig själva och leda varandra, jag behöver bara finnas i 

klassrummet. 

 
        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 



 

 

 

 
            

         13. 

Jag drar mig inte för att reda ut en konflikter även om det innebär att jag får lägga 

planerad undervisning åt sidan. Jag gör allt för att bibehålla en harmoni i gruppen. 

 
        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 
 

            

           



 

 

 

Bilaga 2 

Enkät om lärares ledarstil 

 
Svara på följande påståenden utifrån vad du som elev anser vara en bra lärare. 

 
        

 
Jag är tjej 

 

  
    

        

 
Jag är kille 

 
  

    

        1. Läraren ska låta oss elever ta egna beslut om vad som behöver göras och även hur det 

ska göras under lektionerna. 

  

       

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

 
        2. Jag uppskattar när läraren planerar lektionerna i detalj och håller sig till det. 

 

   

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 
            

 
        3. Det är bra när läraren ger stöd och råd men låter mig planera och genomföra mina 

uppgifter själv. 

 

        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

  

   
          

  

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

4. Jag tycker det är positivt när en av oss elever fungerar som ledare för klassen, utöver 

läraren. 

  

        Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

   
        

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

 
        5. När viktiga beslut ska tas måste läraren se till att  majoriteten av eleverna är överrens. 

 

        

 

Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

   
        

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

 
        6. Jag vill ta ansvar och genomföra uppgifter självständigt utan att läraren behöver hjälpa 

mig. 

 

        

 

Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 

            

 
        7. När något går fel under en lektion och det blir stökigt vill jag att läraren låter oss i 

klassen vara med och bestämma hur vi ska lösa situationen. 

 

        

 

Instämmer helt   
    

        

 

Instämmer delvis   
    

        

 

Har delvis avvikande uppfattning    

   
        

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 

 
            

  
 
 
 
 
 

       



 

 

 

 
8. 

En bra lärare ger eleverna stort förtroende att agera och håller sig själv i bakgrunden.  

 
        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 
 

            

         9. En lärare måste kunna lyssna av klassen och då det är nödvändigt lägga den planerade 

undervisningen åt sidan för att ta tag i ett problem eller en konlikt som uppstått. 

 
        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 
 

            

         10. En bra lärare är effektiv. Använder tiden till undervisning och inte till allmänna 

diskussioner och tyckande. 

 
        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 
 

            

         11. En bra lärare ser till varje elev och tar hänsyn till varje individs behov och 

förutsättningar. 

 
        

 

Instämmer helt   
            

 

Instämmer delvis   
            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 

Har helt avvikande uppfattning   
   

 
 

            

  
 
 
 
 

       



 

 

 

 
12. 

Det är bra när läraren är den som tar besluten och leder arbetet i klassrummet.  

 
        

 
Instämmer helt   

            

 
Instämmer delvis   

            

 
Har delvis avvikande uppfattning    

           

 
Har helt avvikande uppfattning   

   
 

 
            

         13. Läraren ska förvänta sig lika mycket av alla elever och leda undervisningen på samma 

sätt oavsett klassens sammansättning. (D.v.s. kön, kultur, kunskapsnivå mm.) 

 

        

 
Instämmer helt   

            

 
Instämmer delvis   

            

 

Har delvis avvikande uppfattning    

           

 
Har helt avvikande uppfattning   

   
 

 
            

  


