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Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur f-3 lärarens ledarskap 
inverkar på klassrumsklimatet och vilka problemområden detta medför. De 
forskningsfrågor som ställs berör definitionen av klassrumsklimat och ledarskap-
ets inverkan på klassrumsklimatet. De metoder som använts för att samla in em-
pirin är observationer och personliga intervjuer. Empirin genererade sedan fem 
kategorier, vilka är ledarskap som relation, ledarskap som struktur, ledarskap 
som verbal kommunikation, ledarskap som icke-verbal kommunikation och re-
flektion av ledarskap. Resultatdiskussionen lyfter fram ledarskapets inverkan på 
en positiv och negativ nivå. Resultat visar att ledarskapet varierar beroende på 
situation och vilken ledarskapsstil läraren besitter. Detta grundar sig i stor ut-
sträckning av elevnära relationer.  

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Social Learning Theory, sociokulturell teori, grundskola, 
elevnära relationer, ledarskap.  
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1 Inledning 

Skolverket (2019) lyfter fram att ”[s]kolans uppdrag är att främja lärande där individen 
stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (s. 7). Detta belyser två 
roller inom läraryrket, vilka är fostrande och kunskapsinlärning. För att uppnå dessa 
två roller behöver läraren besitta ett antal förmågor för att skapa rätt förutsättningar 
för eleverna. Dessa förutsättningar kan resultera i vilken ledarskapsstil läraren har.  

Dagens samhällsdebatter lyfter problematik berörande dagens klassrumsklimat. Sve-
riges politiska partier lägger fram förslag för att åstadkomma ordning och reda i klass-
rummen. Myndigheter som Skolinspektionen (2018) lyfter även fram att det förekom-
mer brister i trygghet och studiero i dagens skola. Dessa brister kopplas bland annat 
till de strukturella problem som förekommer i dagens utbildningssektor. De struktu-
rella problemen innefattar bland annat lärarbrist och hög rektoromsättning. Effekten 
av dessa blir att skolverksamheten har sämre förutsättningar att etablera förebyggande 
arbeten gällande dessa problemområden, vilka bland annat kan vara brist i trygghet 
och studiero i klassrummet.  

I och med detta blir kravet att hantera och balansera de två rollerna läraryrket innefat-
tar väsentligt. Studiero är subjektivt och har olika definitioner beroende på individ och 
situation. Detta skapar fundering om det finns den ideala individen med den ultimata 
ledarskapsstilen för att lösa den rådande problematiken som finns i dagens skolvärld.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Skolan ska idag fostra och vägleda eleverna i deras utveckling, vilket ställer krav på 
yrkesrollen som lärare. Forskning om hur ledarskapet influerar de första skolåren fö-
rekommer i begränsad utsträckning. Syftet med denna studie är att fördjupa kun-
skapen om hur f-3 lärarens ledarskap inverkar på klassrumsklimatet och vilka pro-
blemområden detta medför. För att uppnå syftet besvarar vi följande forskningsfrågor:  

a. Hur definierar fem f-3 lärare ett gott klassrumsklimat?  

b. Hur ser fem f-3 lärare att deras eget ledarskap inverkar på klassrumsklimatet? 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel definieras begrepp som berör forskningsområdet, aktuella debatter an-
gående området, styrdokument kopplat till forskningsområdet och forskningslittera-
tur som anses relevant till studien. 

2.1 Definitioner  

I olika typer av organisationer förekommer en mängd variationer på ledarskap. I detta 
avsnitt framförs definitioner på ledarskap för att förtydliga och skapa förståelse till 
vilka typer av ledarskapsstilar det kan förekomma i skolans verksamhet. Ledarskaps-
stilarna definieras utifrån Thornbergs (2013) framförda definitioner: 

• Låt-gå ledarskap – Låt-gå ledaren placerar ansvaret hos elevgruppen eller den 
enskilda eleven gällande beslut, vilket sker utan en lärare som är ledsagande. Lära-
ren framtar undervisningsmaterial men deltar inte i aktiviteter som exempelvis 
undervisningen berör.  

• Auktoritativt ledarskap – Den auktoritativa ledaren använder sig av en hög grad 
av sensitivitet tillsammans med struktur, vilket är grundelementet inom ett aukto-
ritativt ledarskap. Denna typ av ledarstil innehar egenskapen att inneha hög grad av 
rättvisa, vilket utgörs av ett konsekvent användande av regler och höga förvänt-
ningar på eleverna. Den auktoritativa ledaren har målsättningen att eleverna ska 
kunna agera mer självständigt.  

• Demokratiskt ledarskap – Den demokratiska ledaren är en lärare som fattar be-
slut tillsammans med eleverna. En demokratisk lärare skapar valmöjligheter, fram-
för alternativ och deltar i aktiviteter med eleverna i klassrummet och utanför.  

• Auktoritärt ledarskap – Den auktoritära ledaren är en lärare som fattar alla be-
slut och ger eleverna enstaka instruktioner i taget, vilket bidrar till att eleverna är 
ovetande om hur lektionens progression ser ut. Den auktoritära läraren delar in ele-
verna i grupper och påvisar hur eleverna ska arbeta och fördelar ansvaret inom 
gruppen. Denna typ av ledare agerar inte i aktiviteter förutom när aktiviteten ska 
demonstreras.  

2.2 Aktuell debatt 

En fråga som kontinuerligt debatterats i Sveriges riksdag är ordning och reda i klass-
rummen. Debatten lyfter fram skolans uppdrag att vara en skyddad plats som barn och 
unga ska känna trygghet i för att kunna utvecklas som individer genom lärande. De 
senaste åren har Sveriges politiska partier framfört olika förslag för att uppfylla dessa 
mål som svenska skolan ska uppnå.  
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Dessa förslag är bland annat från Moderaterna (Moderaterna, 2019) och Sverigedemo-
kraterna (2019) som vill införa skriftliga omdömen på elevernas uppförande. Moti-
veringen till detta förslag är att stärka ordning och reda i skolan. Genom att tillsätta 
skriftliga omdömen på eleverna ökar det administrativa arbetet genom att läraren 
måste ta tid för dokumentation och uppföljning. Läraren bör i detta öka fokuseringen 
på elevernas beteenden men i vilken utsträckning är detta rimligt?  

Andra politiska partier har valt att tackla frågan kring läraryrkets administrativa upp-
gifter genom att lägga fram förslag att fördela arbetet för läraren. Centerpartiet (2019) 
och Vänsterpartiet (2018) har lagt fram förslaget att tillsätta mer resurser i skolan. Ge-
nom att tillsätta resurser kan undervisning och bedömning fördelas istället för att vara 
ett enmansjobb. Exempelvis under årskurs 3 vid nationella proven kan resurser under-
lätta arbetet genom att genomföra undervisning samtidigt som ansvarig lärare kan fo-
kusera på bedömningen. Resurserna kan även användas vid bedömning men kan inte 
sätta betyg. Genom denna fördelning kan de administrativa uppgifterna minska i tid, 
vilket kan bidra till att tid för undervisningsplanering kan öka.  

Ett förslag som inte involverar lärarens administrativa uppgifter är införandet av mo-
bilförbud i klassrummen, vilket Socialdemokraterna (Socialdemokraterna, 2019) och 
Liberalerna (2019) har lagt fram. Detta förslag har förhoppning om att eleverna ska 
hålla fokus på undervisningen och förhindra eventuella störningsmoment under lekt-
ionstid.   

Det förekommer även en debatt på ett globalt plan som har inverkan på de förlag som 
framtagits inom Sveriges politiska partier. Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling förkortad OECD tar vart tredje år fram en kunskapsutvärdering vid 
namn Programme for International Student Assessment (PISA). Denna utvärdering 
samlar in data från 79 olika länder bland annat är från Sverige. Utvärderingen som 
utförs sker främst inom fyra områden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och 
problemlösning. Syftet med denna typ av kunskapsutvärdering är att åstadkomma 
bättre pedagogiska metoder och kunskapsresultat.  (OECD, 2019) 

I PISA (OECD, 2019) utvärderingen från 2018 lyfts resultat fram kopplat till elevers 
välbefinnande. Resultatet påvisar att ökat välbefinnande kan kategoriseras utifrån två 
faktorer, vilka är sociala kontakter och skolarbete.  

OECD (2019) påvisar betydelsen av faktorn sociala relationer mellan elev och lärare. 
Positiva relationer mellan dessa parter påvisar att det främjar i hur studenterna inte-
ragerar med andra och hur klassrumsklimatet blir (ibid). Vidare lyfter OECD (2019) 
att dessa relationer bygger på känsla av tillhörighet, känsla av acceptans för den egna 
individen, inkludering och att vara medveten om det sociala stödet i skolan.  

Ytterligare en faktor som OECD (2019) lyfter fram är Skolarbete. Denna faktor påvisar 
att elevernas välbefinnande är kopplat till verksamhetens planering. OECD (2019) på-
visar att långa lektioner tenderar att bidra till negativa effekter för elevernas välbefin-
nande. Utvärderingen framtar vilka effekter som långa lektioner resulterar till. Långa 
lektioner kan bidra till att eleverna tenderar få huvudvärk och psykiska besvär som 
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känsla av nervositet, nedstämdhet och överspändhet. En lärare som innehar vetskapen 
om vad långa lektioner bidrar till kan nyttja denna kunskap till sin fördel. Fördelarna i 
denna kunskap kan bidra till att ledarskapet stärks och relationerna till eleverna kan 
utvecklas.  

Dessa debatter berör främst högre årskurser men detta kan appliceras på de lägre års-
kurserna likaså, vilket även synliggörs i tidigare forskning. De problemområden och 
dess förslag på lösningar som debatterna framför kan grunda sig i bristande förhållan-
den redan från starten av elevernas skolgång. Tidigare forskning tar fram studier som 
berör forskningsområden inom grundskolan.  

2.3 Styrdokument  

Läraryrket styrs av rådande styrdokumenten som berör utbildningssektorn. Dessa in-
verkar på vad undervisningen skall innefatta, vilka uppdrag lärarrollen består av och 
framtar rapporter som belyser aktuella brister som förekommer i dagens skolvärld. 
Styrdokumenten har en gemensam värdegrund, vilket beskrivs på följande sätt:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan 
ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2019, s. 5). 

I och med denna värdegrund som skall genomsyra skolvärden ska även ledarskapet 
spegla denna definition. Exempelvis ska läraren förhålla sig till diskrimineringsgrun-
derna som innefattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande till-
gänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (Dis-
krimineringsombudsmannen, 2019-12-16). Förhåller sig inte den aktuella läraren sig 
till detta är ledarskapet bristande och ett brott mot Sveriges lagar.  

Enligt 10 kap. 2§ i skollagen (SFS, 2010:800) ska utbildningen utformas så att den 
bidrar till personlig utveckling och förbereda eleverna för aktiva livsval och ligga till 
grund för fortsatt utbildning. Detta ligger i linje med den aktuella läroplanen (Skolver-
ket, 2019) som framför att undervisningen ska genomsyras av olika perspektiv för att 
eleven ska få inblick i sin egen och andras identiteter, värderingar och föreställningar. 
Med detta ska undervisningen utveckla den egna individen likväl elevgruppen.  

Skolverket (2019) framför även att skolans värdegrund och uppdrag innefattar bland 
annat att:  

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 
som är viktigt att utveckla tillsammans med förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar (s. 5). 

Som lärare i dagens utbildningssektor ligger ansvaret på den verksamma läraren. Ett 
ansvar att skapa förutsättningar för eleverna till att utveckla trygghet till sin egen iden-
titet och medvetenhet av det gemensamma kulturarvet. Skolverket (2019) lyfter ”ut-
vecklas tillsammans”, vilket innefattar att utvecklingen inom dessa områden ska utfö-
ras tillsammans med andra. Således är ansvaret fördelat och inte centrerat på den en-
skilda läraren.  
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Lärarens inverkan på elevernas identitetsutveckling framför även Skolverket (2006) i 
en rapport. Rapporten inkluderar en undersökning som påvisar betydelsen av variat-
ionen i klassrummen, arbetssituationerna och vilka förutsättningar som finns för ak-
tuell lärare. Det som framkommer i undersökningen är att dessa faktorer påverkar lä-
rarens syn på sitt läraruppdrag. Dessa faktorer bör uppmärksammas för att öka kvalité 
och likvärdighet i undervisningen för att vidare utveckla elevernas identitetsskapande 
(ibid). 

2.4 Tidigare forskning  

Vår studie fokuserar på ledarskapet inom årskurserna f-3. En studie som berör samma 
område som denna studie är Johansson och Halvarsson (2019) som forskat om lärares 
egna erfarenheter och upplevelser angående ledarskapet i klassrummet. Dock innehar 
Johanssons och Halvarssons (2019) studie en större vidd av informanter då de stude-
rar i årskurserna 1–9, vilket skapar inblick i grundskolan såväl som högstadiet. Förfat-
tarna framför bland annat att lärare i årskurserna 1–3 främst använder sig av strategier 
med fokus på kroppsspråket jämförelsevis med icke-verbal kommunikation. Denna 
studie påvisar således en mer övergripande bild av ledarskapet i de olika årskurserna 
medan vår studie har en djupgående inblick i årskurserna f-3. Det ligger i intresse att 
se om Johanssons och Halvarssons (2019) studie gentemot denna studie synliggöra 
skillnader och likheter i resultatet.   

Verbal och icke-verbal kommunikation lyfter även Samuelssons (2008) fram i sin stu-
die som undersöker lärares resonemang gällande elevernas beteenden i skolan. I sin 
avhandling berör författaren vilka elevbeteenden som störde läraren och hur läraren 
korrigerade dessa störningar. Samuelsson (2008) framför sitt resultat kopplat till tidi-
gare forskning, vilket belyser att ”[l]edarskap syftar till att skapa utrymme för lärande 
och fostra till ett liv i samspel med andra människor” (s. 69). Författaren lyfter även 
fram i sitt resultat att lärare använde sig av verbala tekniker i större uträckning än icke-
verbala vid korrigering av elevens beteende. Strategier kopplade till den verbala tekni-
ken är bland annat direkta tillsägelser och aktivitetsrestriktioner (ibid).  

I och med att Samuelssons (2008) studie har en fokusgrupp på årskurs 7 och Johans-
son och Halvarsson (2019) innehar årskurserna 1–9 finns det intresse för denna studie 
att se en jämförelse om det förekommer en progression från icke-verbala till verbala 
strategier inom ledarskapet. Således finner vi intresse att se om de icke-verbala och 
verbala kommunikationerna sker enskilt eller parallellt med varandra inom ledar-
skapet i årskurserna f-3.  

I likhet med Samuelsson (2008) lyfter Lofors-Nyblom (2009) fram att det är viktigt att 
belysa individens förmågor för att kunna nå till individens utvecklingsstadier. Detta 
kan uppnås genom styrningsmentalitet, vilket innefattar att läraren i sitt ledarskap di-
rigerar elevernas uppträdande. För att uppnå det optimala styrningsmentaliteten bör 
läraren vara flexibel (ibid). Detta medför en ny förmåga hos läraren i jämförelse med 
de tidigare nämnda studierna. Lofors-Nyblom (2009) lyfter fram att läraren bör vara 
flexibel i sitt ledarskap för att skapa rätt förutsättningar till ett gott klassrumklimat. 
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Genom att läraren kan situationsanpassa sitt bemötande kan ledarskapet stärkas. Men 
detta involverar även förmåga till att använda sig av verbal och icke-verbal kommuni-
kation för att nå variationen av individer läraren bemöter.  

Granström (2007) belyser betydelsen av att besitta bra arbetssätt och arbetsformer för 
att ansvarig lärare ska förestå och möjliggöra skolverksamhetens innehåll. Lärarens 
ledarskap ska grunda sig i kunskap om de olika processer som är förenade med olika 
arbetsformer gällande helklassundervisning, grupparbete och individuellt arbete. Ett 
professionellt ledarskap i klassrummet påvisar att läraren vet vad hen gör (ibid). 

Samtliga studier har olika infallsvinklar till studiens forskningsområde, vilket skapar 
förutsättning till en nyanserad bild över problemområdet. Johansson och Halvarssons 
(2019) studie bidrar till en övergripande bild av ledarskapet i de olika årskurserna, vil-
ket kan påvisa en progression i lärarens ledarskap. Denna infallsvinkel kan bidra till 
förståelse för vilka konsekvenser ledarskapet har på elevernas skolgång.   

Störande beteenden lyfter Samuelsson (2008) fram och påvisar i sin studie vilka stra-
tegier läraren främst tillämpar. I likhet lyfter Lofors-Nyblom (2009) fram vikten av att 
vara flexibel i sitt ledarskap. Dessa studier påvisar effekten av strategier som medför 
vilken typ av ledarskap läraren besitter. Samuelsson (2008) och Lofors-Nyblom 
(2009) tillför en infallsvinkel på ledarskapets olika strategier för att vägleda och korri-
gera oönskade beteenden.  Likaledes belyser Granström (2007) betydelsen av bra ar-
betssätt och arbetsformer för att utveckla ett fungerande ledarskap. Infallsvinkeln som 
tillkommer i och med denna studie är dess perspektiv berörande ledarskapets förstå-
else på hens egen förmåga och kunskap.  

Tidigare forskning framför studier som utförts i fokusgrupper från årskurs 1 till 9. 
Detta kan bidra till förståelse för hur ledarskapet påverkar elevernas skolgång. Genom 
denna studie kan grundskolans tidigare år (f-3) synliggöras. I och med att denna studie 
fokuserar på årskurserna f-3 kan information om vilket ledarskap som är mest främ-
jande för eleverna under den första åren synliggöras.    

3 Teoretiskt perspektiv 

I denna studie tolkas resultatet utifrån Vygotskys (1978) sociokulturella teori och Ban-
duras (1971) social learning theory.  

Vygotskys (1978) sociokulturella perspektiv tillämpas i denna studie genom dess be-
skrivning av individens formande i samspel med sin omgivning. Skolverket (2019) 
framför att ”[s]kolan är en social och kulturell mötesplats…” (s. 5). Denna sociala mö-
tesplats kopplat till Vygotskys (1978) resonemang kring samspel kan således belysa hur 
ledarskapet kan inverka på klassrumsklimatet.  

Vygotsky (1978) påvisar även kommunikationens inverkan på relationen individen har 
i den omgivning hen befinner sig i. Författaren framhåller att första steget för individen 
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att förstå sin omgivning är med hjälp av kommunikation.  Den kommunikativa för-
mågan skapar förutsättning till att applicera ytterligare strategier för att hantera olika 
situationer. Dessa strategier kan vara användandet av kroppen (Vygotsky, 1978).  Detta 
kan kopplas till tidigare forskning som resonerar kring ledarskapets användande av 
verbal och icke-verbal kommunikation. Den kommunikativa förmågan blir således en 
väsentlig del i ett fungerande ledarskap.  

Utifrån Vygotskys (1978) sociokulturella teori kan även Thornbergs (2013) ledarskaps-
stils definitioner kopplas. Exempelvis ligger det demokratiska ledarskapet i linje med 
det samspel som Vygotsky (1978) lyfter fram. Det demokratiska ledarskapet grundar 
sig i samspel och kommunikation med sina elever. Likväl finns linjer inom låt-gå le-
darskapet med den sociokulturella teorin (ibid). Denna ledarskapsstil innebär avsak-
nad i samspel mellan lärare och elev men desto mer samspel mellan elev och elev. Detta 
genom att eleverna själva tenderar att ta hjälp av varandra då stöttning från lärare är 
minimal.  

I Social learning theory teoretiserar Bandura (1971) hur människan utvecklas med 
hjälp av varandra. Bandura (1971) menar att individen utvecklas genom att observera, 
imitera och modellera andra människor i sin omgivning. Detta medför att eleverna 
präglas av lärarens ledarskap. Ledarskapet blir förebilden för eleverna, vilket påverkar 
elevernas agerande och beteende. Det läraren anser vara ett gott klassrumsklimat kan 
således avspeglas av hen själv och skapas genom strukturer hen framtagit i klassrum-
met.  

Bandura (1971) påpekar teorins likheter med behaviorismen och kognitivismen. Detta 
genom ledarskapets påverkan på individens utveckling likväl som individens möjlighet 
till självinsikt. Ledarskapet blir sålunda en kombination av auktoritär egenskap med 
uppgift att vägleda eleverna till självständighet. Detta synliggörs även i rådande styr-
dokument som nämnts tidigare. Genom lärarens uppdrag att fostra och utveckla ele-
vernas kunskaper finns behavioristiska och kognitiva linjer i de aktuella styrdokumen-
ten, vilket stärker detta teoretiska perspektivs tillämpning i denna studie. Den behavi-
oristiska linjen kan kopplas till ledarskapets påverkan på individens utveckling, vilket 
kan vara att läraren uppmuntrar önskvärt beteende. Följaktligen kan den kognitiva lin-
jen påvisas genom ledarskapets möjlighet till vägledning för elevernas självinsikt.  

Thornbergs (2013) definition gällande det auktoritära ledarskapet har kopplingar till 
Banudras (1971) social learning theory. De egenskaper som kan kopplas mellan ledar-
skapsstilen och Banduras (1971) teori är bland annat dess förmåga att modellera öns-
kat beteende och hur eleverna skall tillämpa sina kunskaper.  

En ledarskapsstil som Thornberg (2013) lyfter fram innehar linjer från båda de teore-
tiska perspektiv som denna studie tolkas utifrån, vilket är det auktoritativa ledar-
skapet. Detta ledarskap besitter förmåga att i samspel med eleverna skapa fungerande 
strukturer i klassrummet. Detta samtidigt som ledarskapets mål är att få eleverna till 
självständiga individer, vilket framkommer i Banduras (1971) teori. Detta påvisas ge-
nom Banduras (1971) kognitiva linjer i social learning theory. Denna linje fokuserar på 
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ledarskapets möjlighet till vägledning för att eleverna skall kunna nå självinsikt, vilket 
vidare kan leda till självständighet.  

Dessa två teorier har valts till denna studie utifrån deras koppling till rådande styrdo-
kument. Genom att teorierna ligger i linje med den aktuella synen på vad skolan skall 
representera kan även dessa teorier skapa förståelse för denna studies resultat. 

4 Metod  

Metod och datainsamling som ligger till grund för denna undersökning är observation 
och intervju. Observationen skedde genom filmning av praktiserande f-3 lärare i sin 
undervisning. Efter observationerna genomfördes personliga intervjuer med samtliga 
f-3 lärare som blivit observerade. Genom att kombinera dessa datainsamlingsmetoder 
kan vi ställa kopplade frågor till upplevda observationer.  

4.1 Metodologi  

Vi använde oss av personliga intervjuer för att skapa en djupare redogörelse med hjälp 
av de fem medverkande f-3 lärarna. Detta för att få ta del av deras åsikter, uppfatt-
ningar och erfarenheter. Denscombe (2018) lyfter fram fördelar med att använda sig 
av personliga intervjuer. Personliga intervjuer påvisar informantens personliga upp-
fattning och synpunkter på berörande område (ibid). Detta underlättar forskningsar-
betet genom att lokalisera speciella idéer till vissa bestämda människor. Författaren 
lyfter även fram att en personlig intervju är lättare att kontrollera. Detta genom att 
forskaren enbart har en person att fokusera på och en persons idéer att sätta sig in i 
och utforska. Denscombe (2018) framför även nackdelar med att använda sig av per-
sonliga intervjuer. Författaren menar att denna insamlingsmetod kan begränsa antalet 
synpunkter och åsikter som kan vara tillgängliga för forskaren. I och med detta har vi 
valt att använda oss av fler informanter för att inte begränsa antalet synpunkter och 
åsikter.  

Valet av observationer möjliggör inblick i informanternas agerande i praktiken. 
Denscombe (2018) belyser att observationer bidrar till inblick i verkligheten, vilket in-
formanter tenderar att försköna genom intervju. Författaren påpekar även nackdelar 
med observationer, vilket kan vara psykologisk påverkan för informanten som obser-
veras. Denna påverkan kan leda till att informanten påverkas under observationen på 
olika sätt, vilket kan bidra till att hen uppträder på ett sätt som hen antar är önskvärt.  

Genom att använda både observationer och intervjuer i denna studie stärks validiteten. 
Skulle enbart intervjuer användas är risken att den data som samlas in frångår verk-
ligheten i och med att den enbart baseras på vad en enskild individ uttrycker 
(Denscombe, 2018). Samtidigt kan enbart observationer skapa en felaktig empiri. 
Denscombe (2018) påvisar riskerna med perception och minne. Författaren menar på 
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att forskarna kan inverka negativt genom sin egen delaktighet. Exempelvis kan obser-
vationen påverkas av forskarens sinnesstämning, hens minne av observationen och 
den omedvetna filtreringen hjärnan utför. 

Dessa insamlingsmetoder ligger i linje med studiens teoretiska perspektiv, vilket Ti-
venius (2015) påpekar skall förekomma. Genom observationer och personliga inter-
vjuer synliggörs individens samspel med omgivningen. Detta samspel framkommer i 
sociokulturella teorin (Vygotsky, 1978) liksom social learning theory (Bandura, 1971). 
Informationen som genereras från intervjuerna kan förtydligas med hjälp av det soci-
okulturella teorins (Vygotsky, 1978) förklaringar på samspelets inverkan. Likväl kan 
informationen från observationerna förklaras genom social learning theory (Bandura, 
1971), vilket påvisar betydelsen av modellering, imitering och observation.  

4.2 Genomförande  

Observation har genomförts genom filmning i ett årskurs 2 klassrum, tre årskurs 3 
klassrum och ett årskurs 1 klassrum. Samtliga lektioner som filmats har utförts i hel-
klass. Filmningen har fokuserat på den verksamma läraren i klassrummet. Inspel-
ningen utfördes under cirka 30 minuter.  

Efter observationstillfällena genomförandes personliga intervjuer på ett semistruktu-
rerat sätt. Detta genom att observationerna framtog funderingar på observerade stra-
tegier och rådande klassrumsklimat. Dessa har utförts med fem f-3 lärare under ca 20 
minuter. De personliga intervjuerna spelades in och antecknades.  

Första observationen utfördes i årskurs 3. Andra observationen utfördes även den i 
årskurs 3. Tredje observationen utfördes i årskurs 2. Den fjärde observationen utfördes 
i årskurs 3. Den sista observationen utfördes i årskurs 1. Samtliga observationer efter-
följdes med personlig intervju med frågor som framställts innan observationstillfällena 
(se bilaga 1). Intervjuerna hade alla samma grundfrågor men kunde variera i ytterligare 
frågor beroende på vad som observerats innan intervjun.  

4.2.1 Urval 

Samtliga informanter är verksamma behöriga lärare inom en kommun i mellersta Sve-
rige. Informationsbrev skickades ut till majoriteten av kommunens grundskolor. Två 
skolor återkopplade och var villiga att medverka i studien. Informanterna från dessa 
skolor valdes ut via mejl med skolornas rektorer som sedan återkoppla med represen-
tanter som kunde medverka i studien.  Genom detta skedde urvalet av informanter 
utifrån deras möjlighet till tillgänglighet och inte utifrån deras kunskaper inom ledar-
skap. I och med detta urval kan studiens resultat påverkats genom informanternas 
bristande kunskaper inom ledarskapets effekter. Samtidigt undersöker studien tankar 
och idéer kopplat till ledarskapet, vilket inte fokuserar på förkunskaper gällande ledar-
skap. Tre av dessa informanter är verksamma inom årskurs 3, en av informanterna är 
verksam i årskurs 2 och den sista informanten är verksam lärare inom årskurs 1. 
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4.2.2 Databearbetning 

Denna studie utgår från ett kvalitativt perspektiv, vilket innebär att syftet med studien 
är att få en djupare förståelse för synsätt och tankar som förorsakar individens hand-
lingar, formuleringar och beslutsfattande. Genom ett kvalitativt perspektiv har studi-
ens databearbetning genererat fem kategorier. Dessa kategorier har utvecklats i och 
med de nyckelord som synliggjorts under alla intervjuer och observationer. Upprepade 
gånger har ett antal begrepp nämnts och genom transkribering och filmning har dessa 
tydligt framkommit som en rödtråd i studie.  

Bearbetningen av observationerna har utförts genom att strukturera vad som påvisats 
i kategorier. Dessa kategorier baseras på hur läraren agerat i klassrummet, vilket såle-
des strukturerades i kategorierna kroppsspråk, verbal och övrigt. Övrigt innefattar det 
som inte kunde kategoriseras som kroppsspråk- eller verbal aktivitet från läraren. 
Detta kan exempelvis vara när eleven tar initiativ i klassrummet och får återkoppling 
från aktuell lärare.  

Samtliga intervjuer lyssnades av och transkriberades för att sedan antecknas och lyfta 
fram eventuella mönster. Dessa mönster framkom i diskussion efter att samtliga in-
blandande forskare hade antecknat och avlyssnat intervjuerna. Liknande databearbet-
ning genomfördes med information som samlats in genom observationerna. Skillna-
den mellan databearbetning av dessa metoder är att observationerna antecknades i ti-
digare nämnda kategorier. Avslutningsvis sammanställdes all data från de två meto-
derna för att pröva om de begrepp som lyfts fram även påvisats i respektive metod.  

De begrepp som framkommit efter denna prövning är elevnära relation, struktur, 
kommunikation och reflektion. I och med dessa kan även de teoretiska perspektiven 
kopplas till de kategorier som genererats vid databearbetningen. Vygotsky (1978) teo-
retiserar om individens kommunikativa förmåga och hur detta inverkar på individens 
relationer. Den sociokulturella teorin pekar på att kulturen gemensamt skapas i inter-
aktion med varandra. Ledarskapet innebär då att besitta förmåga att bygga relationer 
och applicera rätt kommunikativ strategi utifrån situation.  

Även Banduras (1971) resonemang gällande lärarens vägledande roll kan länkas till de 
kategorier som framställts. Författaren framtar att vägledning kan åstadkommas ge-
nom att observera, imitera och modellera. Ledarskapet innebär sålunda att inneha 
självinsikt och en struktur för att konsekvent synliggöra önskvärt beteende, vilket syn-
liggörs utifrån läraren själv.   

I och med detta kan dessa kategorier anses lämpade för det syfte denna studie avser 
undersöka och kan skapa förståelse för studiens resultat. De begrepp som tidigare 
nämnts har således utvecklats till följande kategorier:  

a. Ledarskap som elevnära relation 

b. Ledarskap som struktur 

c. Ledarskap som verbal kommunikation 
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d. Ledarskap som icke-verbal kommunikation 

e. Reflektion av ledarskap 

 

Dessa kategorier bidrar till en överblick av det insamlade materialet och således un-
derlättar sorteringen av datamängden som framkommit. Kategorierna tillsammans 
med de teoretiska perspektiven kan skapa förståelse för det resultat som framställs.  

4.3 Etiska överväganden   

Inom forskningsetiken är det viktigt att ta hänsyn till och skyddar informanter och öv-
riga involverade inom aktuell forskning. Hur sker urvalet av informanter, på vilket sätt 
ges informationen och vad är det för information som ges? Deltagarna ska bli informe-
rade om deras deltagande i undersökningen kommer påverka dem och hur studien 
skall publiceras efter genomförandet. Det är viktigt att deltagarnas integritet skyddas. 
(Tivenius, 2015)  

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram att olika forskningsområden frambringar olika 
forskningsetiska kodexar som fungerar som skydd mot den egna individen. Kodexar är 
samlingar av regler som ska klargöra hur forskaren skall agera gentemot informanten 
för att det ska utföras etiskt korrekt.  

Det finns tre grunder för utformning av forskning. Den första är före genomförande, 
vilket handlar om information och samtycke. Detta har uppfyllt i och med utskick av 
informationsbrev till informanterna. Således har denna grund genomförts. Den andra 
är under genomförande där bör undvikande av risker och designfrågor hållas. Den 
sista är efter genomförande, vilket riktar in sig på publicering och förvaring av 
material. Då datainsamlingen har bestått av filmning och inspelning av intervju har 
detta tagits till hänsyn genom att informanten fått information om att materialet rade-
ras efter användning. Genom att använda sig av dessa kodexar bidrar det till att öka 
medvetenheten hos informanten likväl som för forskarna. (Vetenskapsrådet, 2017) 

5 Resultat  

I avsnittet 5.1 Empiri presenteras fem kategorier som utgör studiens empiri. Under 
rubriken 5.2 Tolkning av empiri redovisas hur vi förstår empirin för att besvara 
våra forskningsfrågor. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet under rubriken 5.3 Sam-
manfattning av resultat. 

5.1 Empiri 

De kategorier som genererats av data som insamlats är; Ledarskap som elevnära relat-
ion, ledarskap som struktur, ledarskap som verbal kommunikation, ledarskap som 



 

 12 

icke-verbal kommunikation och ledarskapets reflektion. Varje kategori presenteras un-
der respektive rubrik Observationer och Personliga intervjuer. För att visa exakt 
vad som observerats markeras detta i texten omgärdat av citattecken. 

 

5.1.1 Ledarskap som elevnära relation  

Relationer framträder som en röd tråd i empirin.  

Observationer 

Relationsskapande kan åstadkommas på flera olika sätt. Observationerna synliggör att 
fysisk kontakt mellan elev och lärare förekommer i stor omfattning likväl bemötandet 
på individnivå. Den fysiska kontakten påvisas genom att ”läraren lägger en hand på 
elevens rygg eller axel”. Denna typ av fysisk kontakt tillämpas främst när läraren hjäl-
per eleverna i sitt arbete eller har en diskussion med eleverna.  

Vid hög ljudnivå eller störande beteenden i klassrummen tenderar lärare att använda 
sig av en kombination av verbal och icke-verbal kommunikation. Gällande den icke-
verbala kommunikationen används främst ett ”ögonkast” eller ”en handrörelse” för att 
bryta den pågående situationen i klassrummet. Dessa ”ögonkast” sker ibland utan ver-
bal kommunikation men även tillsammans med tillsägelse. Dessa tillsägelser börjar i 
majoritet med elevens namn för att sedan övergå till vad eleven bör göra istället för det 
pågående beteendet.  

Den icke-verbala kommunikation tillämpas även utan någon verbal kommunikation. 
Dessa situationer påvisas genom att läraren ”fråntar föremål” som stör undervisningen 
från eleven utan att tillägga någon verbal kommunikation. Ytterligare en situation är 
när eleverna kommer in i klassrummen. Enstaka elever som kliver in i klassrummet 
bemöts av att läraren placerar ”fingret framför munnen”. ”Fingret framför munnen” 
sker även under undervisningen utan en verbal kommunikation.  

Personliga intervjuer 

Elevnära relationer är en av beståndsdelarna inom läraryrket. Dessa relationer har en 
viktig inverkan på ledarskapet. 

Jag tänker att allt handlar om relationer, ju bättre relation desto bättre gör jag mitt jobb.  

Samtliga informanter lyfter vikten av trygghet för eleverna. Denna trygghet kan utveck-
las genom påvisad acceptans för varandras olikheter. För att belysa dessa olikheter an-
vänder lärare sig själva som exempel.  

[…] det är viktigt att man får klassrumsklimatet på det sättet man strävar efter, därför är det vik-
tigt att skapa en relation så eleverna vågar visa vem man är och inte skämmas för det.  

Visa att man kan göra både rätt och fel det är tillåtet att ha fel. Jag bjuder mycket på mig själva. 
Händer det något som inte är okej tar jag exempel på mig själv. Genom att göra så undviker jag 
att peka ut eleverna och samtidigt kan jag visa vilka konsekvenserna blir.  

Trygghet och relationer tycker jag ska finnas i ett gott klassrumsklimat. Har jag som lärare inte 
relationer med mina elever hur ska jag då kunna nå dem.   
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Lärarens möjlighet till relationsbyggande med eleverna synliggörs i de strategier hen 
använder sig av. En alternativ strategi som kan tillämpas för att skapa dessa förutsätt-
ningar kan vara att själv framgå som gott exempel. Detta kan påvisas genom uttrycket 
- [b]arn gör som jag gör och inte som jag säger. Ledarskapet i klassrummet innebär 
bland annat att vara förebilden för eleverna, vilket i sin tur sätter prägeln på vilka re-
lationer som utvecklas i klassrummet likväl som utanför.  

Man måste känna eleverna. Då blir det mycket lättare genom att stötta på 
olika sätt. Kompromissa med vissa, mötas halvvägs för att utgå därifrån. 

5.1.2 Ledarskap som struktur 

I detta avsnitt lyfts empirin fram utifrån vilken insamlingsmetod som synliggjort re-
sultatet, vilket innefattar framförande av observations- och intervjuresultat.  

Observationer 

Struktur kan uttryckas i hur lärarens ledarskap används i klassrummet. En röd tråd 
som uppmärksammats i samtliga klassrum är ”de kontinuerliga instruktionerna” som 
sker under undervisningens gång. Dessa instruktioner kan vara gällande ”lektionens 
innehåll” likväl ”uppmaningar” för eleverna.  

Instruktioner berörande lektionens innehåll tenderar vara repetitioner av tidigare 
nämnd information men kan även vara tillagda instruktioner. Instruktioner berörande 
uppmaningar för eleverna kan vara att ”förbereda pennan, hämta material innan ge-
nomgång eller sitta på sin plats”. Vid uppmanande instruktioner tenderar dessa att ef-
terföljas med förklaring på varför dessa yttras av aktuell lärare.  

Undervisningens struktur framkommer tydligt vid beskrivning av lektionsupplägg. Ge-
nom att använda begreppen: ”först, sedan och sist”. Begreppen skapar en överblick av 
rådande lektion, vilket innehåll som skall presenteras och progressionen av lektionen. 
Denna överblick av lektionens progression kan ”verbalt formuleras och bildligt tydlig-
göras på tavlan”.  

Personliga intervjuer 

Samtliga informanter lyfter struktur och planering som två viktiga faktorer för att 
skapa ett långsiktigt fungerande klassrumsklimat. Definition på hur dessa strukturer 
skall vara varierar men målet är detsamma.  

Innan arbetade vi jättefyrkantigt och tydligt, eleverna jobba bra och fick mycket beröm av resten 
av skolan att klassen var så lugn och lätta att ha att göra med.   

Genomsyras undervisningen av dessa faktorer kan klassrumsklimatet gynnas. Det 
framkommer dock att det tenderar att fallera i och med byte av lärare. Strukturen och 
tydligheten förväntas appliceras i undervisningen likaså lärarens ledarskap. Sker byten 
av lärare eller tillsätts resurser i klassrummen sker kontinuerliga ändringar av klass-
rumsstrukturen. Detta menar informanterna medföra svårigheter för elevernas vet-
skap gällande accepterande beteenden och rådande förhållningsregler.  
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Ju yngre barn desto färre vuxna är bra. Men ska det vara många så måste det vara samma vuxna 
för att eleverna ska få struktur. Struktur är jätteviktigt för barn. Ju bättre struktur ju lättare är 
det att frångå den om det behövs.  

Ibland är det svårt för barnen att veta vad som gäller. Då man gör det olika, barn lär sig hur en 
person är. 

Struktur framkommer även ur användandet av strategier och arbetsmetoder. Dessa 
påvisas genom belöningssystem som tillämpas då önskvärda beteenden framträder. 
Exempelvis används arbetsrobanor för att eleverna skall uppmuntras när önskvärt 
klassrumsklimat uppnås. Dessa banor belönas med en stjärna och när bannan är fylld 
får eleverna tillsammans komma fram till en gemensam belöning.   

[…] arbetsrobanor belönar eleverna varje gång vi haft en superbra lektion […] en stjärna i boken 
så hen motiveras för att får igång vissa lektioner.  

Fortsättningsvis förekommer det variationer på hur struktur etableras i klassrummen. 
Vad är accepterat i det rådande klassrummet och vad är inte accepterat och vilka kon-
sekvenser kan frambringas vid avvikande beteende skiljer sig åt beroende på vem det 
gäller.  

Jag vet att jag har en hård ledarstil […] Det låter jättehemskt att vara hård men jag blandar det 
med kärlek och tydlighet och struktur. De vet vad som gäller. (informant 3) 

Så när det är lugnt så poängterar jag det hela tiden med positiv feedback då förstår eleverna att 
”jaha det är så hon vill ha det!”.  

Samtidigt är samtliga informanter eniga om att kontinuerligt arbete med rådande 
strukturer och tydligt påvisa dessa kan det gynna övriga områden inom skolan.  

5.1.3 Ledarskap som verbal kommunikation 

Detta avsnitt framför resultat kopplat till ledarskapets inverkan i och med verbal kom-
munikation. Resultatet framförs i två uppdelade avsnitt vilka baseras på datain-
samlingsmetoderna. 

Observationer 

Observationerna synliggör att de ”verbala uppmaningarna” tenderar att upprepas un-
der lektionstid. Dessa uppmaningar kan beröra ”ljudnivå, störande beteenden eller på-
minnelser av önskad arbetsro”. Tillsägelserna tenderar kopplas ihop med ”elevens 
namn”, vilket i de flesta fall utförs så samtliga elever i klassrummet uppmärksammar 
detta.  

Genom att ”nyansera språket” och ”ändra röstläge” som lärare upprätthålls elevernas 
fokus. Lektionens innehåll blir intresseuppväckande genom en ”berättarröst” med in-
levelse och nyansering. Samtidigt inverkar röstläge på hur klassrumsklimatet utfor-
mas. Används ett ”röstläge på hög nivå kan detta tendera sprida sig till eleverna”.  

Personliga intervjuer 

Genom ledarens verbala förmåga kan kommunikation på olika nivåer åstadkommas. 
Lärarens förmåga att förmedla innehåll likväl som stöttning för eleverna är väsentligt. 
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Klassrummens verbala utrymme varierar mellan monolog och dialog. Dessa två varie-
rar i omfattning beroende på vilken lärare som är verksam i klassrummet. Majoriteten 
tenderar att inleda lektionen med monolog för att sedan övergå till dialog med ele-
verna.  

[…] om jag går igenom ett nytt moment efteråt fråga jag om någon känner att de behöver mer 
hjälp med detta.  

En väsentlig del av dialogernas utrymme i klassrummet är även möjligheten för ele-
verna att skapa ett klassrumsklimat utifrån deras egna tankar och idéer. Informanterna 
lyfter fram elevernas möjlighet till påverkan. Elevernas inverkan på beslut i klassrum-
met handlar främst om att vara med på förhållningsregler i det aktuella klassrummet. 
Detta innefattar även att förebygga och vägleda eleverna till självständighet vid even-
tuella konflikter eller dilemman.  

De kan ju bli mer och mer involverade när de blir äldre. De kan göra mer saker självständigt och 
säga att dem vill lära sig mer om ett tema som dem kan välja själva. Utifrån vad eleverna väljer 
för tema så kan ju jag ändå lära ut det jag tycker behövs läras ut.  

Och vi arbetar ju för att vägleda elever till att lösa liknande problem själva. Eleverna har fått an-
svar och vägledning till att sköta det själva då det varit mycket tjafs. Och ofta hjälper det att jag 
är borta några minuter och kommer tillbaka efter ett tag och då har de löst det själva.  

[ä]ven klassrumsregler som eleverna vill ha det här inne. Vi har tagit fram de tillsammans för att 
eleverna ska känna att de är med och skapar sina regler och hur de vill ha det i deras klassrum.  

Ledarens verbala förmåga kan även stötta eleverna. Genom att påvisa önskvärda bete-
enden i och med direkt feedback. Syftet med detta är att upprätthålla och påminna 
eleverna om vilka förhållningsregler som framtagits tillsammans.  

[…] är det lugnt så poängterar jag det hela tiden med positiv feedback […] [m]en sen pratar vi 
också om varför vi ska ha arbetsro.  

Samtidigt påvisar resultatet att utrymme för verbala tillsägelser och uppmaningar fö-
rekommer. Vid störande beteenden i klassrummen tenderar direkt verbal tillsägelse 
användas. Denna direkta tillsägelse efterföljs vid vissa situationer av dialog med berö-
rande elever för att belysa och påvisa vad som inte ansågs acceptabelt. Den direkta 
tillsägelsen kan förekomma i utrymme på gruppnivå likväl som på individnivå, vilken 
kan avgöras utifrån situation.  

Det ska vara något positiva när man säger elevernas namn.   

[…] tar det efter situation men jag går fram till eleven jag ropar inte rätt ut det gjorde jag förut 
och då stannade alla upp och tittar och blir störda.  

Säger även till också, det beror på eleven olika slags beteenden. Man vill få reda på vad som hän-
der.  

[s]ker det i klassrummet att elev söker uppmärksamhet när jag hjälper en annan […] lyfter till 
eleven som rycker i mig att – tycker du att du behöver mer hjälp än din klasskamrat just nu? 

5.1.4 Ledarskap som icke-verbal kommunikation 

Ledarskapet tillämpar icke-verbal kommunikation genom olika tillvägagångssätt. Lä-
rarna använda sig av olika typer av kroppsspråk när de kommunicerade med eleverna, 
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vilket presenteras under denna rubrik. Kroppsspråket framkommer tydligare genom 
observationer. 

Observationer 

Observationerna påvisar en stor användning av olika typer av ”kroppsspråk”. Dessa 
typer av kroppsspråk utgörs av bland annat att ”läraren konstant befinner sig i rörelse 
och gestikulerar samtidigt som verbal kommunikation sker”. Vidare sker majoriteten 
av ”närkontakt med eleverna på ögonnivå”, vilket innefattar att läraren placerar sig så 
elevens och lärarens ögon är i samma höjd.  

Genom att använda kroppen kan läraren förtydliga instruktioner, vilket kan ske genom 
”skådespel eller gestikulationer”. Exempelvis på skådespel som förekommit är att lä-
raren ”påvisar att lyssna genom att röra sitt eget öra eller formar en cirkel med hjälp 
av sina egna händer vid innehåll berörande cirkeln”. Ytterligare kan läraren ”placera 
fingret framför munnen” för att påvisa att eleverna skall vara tysta. 

Personliga intervjuer 

Genom att använda sig av kroppsspråk menar informanterna att de kan signalera olika 
sinnesstämningar och även utstråla önskvärt klassrumsklimat.  

[j]ag försöker att använda kroppen mycket genom att räcka upp handen och visa med fingret på 
munnen när eleverna ska vara tysta. Detta gör jag istället för att tjata och säga elevernas namn 
hela tiden därför använder jag kroppen mycket. Det ska vara något positivt när jag säger elever-
nas namn de ska inte behöver koppla det med något negativt.  

Kroppsspråket yttrar sig i fysisk kontakt med eleverna, vilket avgöras utifrån vad för 
relation som finns mellan lärare och elev.  

[e]lverna hälsa på mig på morgonen på det sättet som känns bra för eleven, detta för att få ett 
lugn i klassen. I och med det kan eleverna som signalerar annorlunda med kroppen ofta påvisa 
att de vill ha en kram även om de ser sura ut. En del elever behöver en kram även fast de inte 
uttrycker det med kroppen.  

Relationsskapande mellan elev och lärare kan även utveckla personliga signalement 
mellan parterna. Signalement som framkommit är exempelvis att spänna ögonen i ele-
verna för att påvisa att ett pågående beteende inte är acceptabelt. Kroppsspråket an-
vänds även för att signalera påminnelser för eleverna, vilket signaleras genom att lära-
ren räcker upp handen när elever tenderar att prata rakt ut.  

5.1.5 Reflektion av ledarskap  

Denna kategori framför ledarskapets möjlighet till reflektion gällande den egna prak-
tiken. Empirin till denna kategori kommer enbart från personliga intervjuer. 

Personliga intervjuer 

Det förekommer reflektion inom den egna praktiken som lärare. Dessa reflektioner ut-
går från den egna individens emotionella kontrollförmåga likväl som situationshante-
ring. Reflektionerna sker i majoritet efter arbetsdagen, vilket grundar sig i upplevd 
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tidsbrist som förhindrar reflektion under arbetstid. Samtidigt påvisar empirin att re-
flektion förekommer även i stunden för att underlätta en aktuell situation. 

Skrev ner vad det är som händer för att se och kunna reflektera sedan. Reflektera är jätteviktigt 
men det finns lite tid, blir på nätter eller i bilen och så vidare.  

Den här eleven som kan vara lite extra nu hen kan vara så där arg så hen kan riva sönder matte-
boken ”jag är sämst på matte det går inte” så nu har vi haft en saga på dubbel och hälften och då 
kunde hen allting men när det kommer i boken så låser det sig för hen. Så idag upptäckte vi om 
hen får en stjärna i boken gjorde hen tre sidor bara för en liten stjärna. Att jag inte fattat det in-
nan. (informant 5)  

Tänker ofta på mitt ordval […] tänker på hur jag rör mig i klassrummet, jättenoga med att ha 
tydliga bokstäver. 

Reflektion sker vid tillfällen med negativt resultat på applicerad lösning. Reflektion-
erna berör främst lärarens insats och hur hen kan förbättra sitt eget utförande till nästa 
tillfälle.  

Det kan jag reflektera över - Varför gör jag så? jag vill ibland vara lugnar. Reflekterar över situat-
ioner vad kunde jag göra annorlunda. Jag reflekterar mycket. 

Varför gjorde jag såhär i denna situation tänker jag ganska ofta. Blev det bra eller hade jag kun-
nat gjort det bättre?  

5.2 Tolkning av empiri 

Här besvaras studiens forskningsfrågor med koppling till aktuella teorier som kan 
kopplas till resultatet. Forskningsfrågorna som besvaras är;  

a. Hur definierar fem f-3 lärare ett gott klassrumsklimat?  

b. Hur ser fem f-3 lärare att deras eget ledarskap inverkar på klassrumsklimatet? 

5.2.1 Definition av ett gott klassrumsklimat    

Med hjälp av empirin och de teoretiska perspektiven har vi undersökt forskningsfrå-
gan: Hur definierar fem f-3 lärare ett gott klassrumsklimat? 

Utifrån empirin har nyckelord tagits fram som definierar fem f-3 lärares syn på ett gott 
klassrumsklimat. Dessa nyckelord är öppenhet, trygghet och samstämmighet. Öppen-
het menas med att läraren vill att eleverna ska kunna vara öppna med sina svårigheter 
för att lättare kunna få och ta hjälp. Utifrån detta menar de att det skapar ett tryggare 
klassrum genom förmåga till acceptans för alla individer oavsett svårigheter eller pro-
blematik. Detta för att eleverna kan vara öppna utan att bli retad och få den hjälp hen 
behöver.  

Samstämmigheter handlar om att alla elever ska få möjlighet till tydliga ramar om vad 
som gäller i klassrummet, exempelvis hur eleverna ska bete sig gentemot varandra. 
Samstämmigheten framkommer genom demokratiskt satta regler och förhållningssätt 
som framkommit från elever och lärare. Detta lyfter även tryggheten i klassrummet.  
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Dessa tre ord (öppenhet, tydlighet och samstämmighet) grundar sig i relationer i och 
utanför klassrummet. Majoriteten av informanterna lyfter att relationer är det viktig-
aste för ett gott klassrumsklimat. Detta för att uppnå en öppenhet, trygghet och sam-
stämmighet i klassrummet mellan lärare och elev och mellan elev och elev.  Sociokul-
turella teorin lyfter att elever formas utifrån livssammanhang. Sociokulturella teorin 
lyfter fram att relation mellan lärare och elev och elev och elev är viktigt för att möjlig-
göra ett gott klassrumsklimat (Vygotsky, 1978). 

5.2.2 Ledarskapets påverkan på klassrumsklimatet  

Förmågor som lyfts fram ur resultatet kopplat till ledarskapets inverkan på klassrums-
klimatet är bland annat förmåga till struktur, tydlighet och förtroendeskapande. Dock 
grundar sig alla dessa i en gemensam nämnare, vilket är ledarskapets möjlighet till 
relationsskapande. Relationer mellan lärare och elev, mellan elev till elev och lärare till 
lärare ligger till grund för att uppnå och utveckla ett önskvärt klassrumsklimat. Hur 
dessa relationer kan utvecklas och bibehållas varierar beroende på hur läraren är som 
individ och vilket klassrumsklimat som eftersträvas. Klassrumsklimatet reflekteras så-
ledes utifrån rådande ledarskap.  

Detta ligger i linje med Banduras (1971) studie gällande hur människan utvecklas. För-
fattaren lyfter fram att individen utvecklas utifrån observationer, imitationer och mo-
delleringar av andra människor i sin omgivning. Genom att lärarens ledarskap speglar 
egenskaper som är önskvärda kan ett efterlängtat klassrumsklimat uppnås. De önsk-
värda egenskaperna som sedan framträder är väsentliga att uppmuntra som ledare, 
vilket gynnar och bibehåller ”rätt beteende”.   

Således kan även den sociokulturella teorin framträda i och med att ledarskapet utövas 
i samspel med andra. Genom att kommunicera kan lärarens ledarskap gynna det efter-
strävade klassrumsklimatet. Kommunikationen kan ske på olika nivåer verbalt likväl 
som icke-verbalt, vilket inom den sociokulturella teorin skapar möjlighet för individen 
att organisera och skapa förståelse för omvärlden (Vygotsky, 1978).  

5.3 Sammanfattning av resultat 

Empirin påvisar att ledarskapet grundar sig i förmåga till att bygga elevnära relationer 
inom verksamheten. Dessa elevnära relationer kan således utveckla möjligheter till att 
åstadkomma ett önskvärt klassrumsklimat. Hur dessa relationer utvecklas är beroende 
på lärarens egenskaper och hens förmåga att kommunicera med berörande individer.   

Ett önskvärt klassrumsklimat innefattar nyckelord som öppenhet, trygghet och sam-
stämmighet. Vilket även dessa grundar sig i vilka relationer som råder i det aktuella 
klassrummet. Således kan lärarens ledarskap och möjlighet till relationsskapande vara 
avgörande faktorer till hur klassrumsklimatet utvecklas.  
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6 Diskussion 

Detta kapitel är disponerat på följande sätt: inledningsvis diskuteras resultatet, sedan 
diskuteras de relevanta teoretiska perspektiven för att slutligen framföra slutsats. Av-
slutningsvis framförs en metoddiskussion. Resultatdiskussionen lyfts fram och kopp-
lar empirin med Thornbergs (2013) definitioner gällande ledarskapsstilar.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet påvisar att läraryrket innehar olika dimensioner beroende på vad läraren 
förmedlar till eleverna.  Yrkesrollen som lärare omfattar fostrande såväl som utveckl-
ing av ämneskunskaper. Detta framtar även Skolverket (2019) som ett av de uppdrag 
skolan skall uppfylla – ”Skolan uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras 
att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (s. 7). Dessa två roller inom läraryrket 
definierar Granström (2007) som lärarskap och ledarskap. Författaren lyfter fram de-
finitionen lärarskap som innefattar att läraren besitter ”kunskap om ett kunskapsom-
råde” (a.a., s. 17) och ”förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter” (ibid). I jäm-
förelse definierar Granström (2007) ledarskap som ”kunskap om klassrumsinteraktion 
och grupprocesser” (s. 17) och ”förmåga att hantera klassrumsinteraktion och grupp-
processer” (ibid). För att koppla resultat till Granströms (2007) definitioner tolkar vi 
att struktur och tydlighet framkommer ur lärarskapet medan relationer kan kopplas 
till ledarskapet.  

Dessa definitioner inverkar med varandra för att uppnå den ideala läraren. Granström 
(2007) resonerar att den ideala läraren besitter ett bra lärarskap och ett bra ledarskap, 
vilket innefattar att läraren är ”… en kunnig yrkesutövare som dessutom har en för-
måga att organisera och leda elevernas arbete” (s. 18). Den ideala läraren kan således 
kopplas till Thornbergs (2013) definition av den auktoritativa läraren, vilket tidigare 
kopplades till de båda teorierna som tillämpats i denna studie.  

För att påvisa skillnaderna belyser Granström (2007) även en bristfällig lärare, vilket 
beskrivs med att läraren:   

[…] inte kan hålla ordning i klassrummet och som dessutom inte besitter tillräckliga kunskaper 
eller förmåga att kunna presentera den. Eleverna lämnas i hög grad åt sig själva, kaos kan kän-
neteckna lektionerna, eller relativt lugn genom att eleverna startar egna projekt (s. 18) 

Denna beskrivning som lyfts fram kan kopplas till Thornbergs (2013) definition gäl-
lande en låt-gå ledarskapsstil. Detta påvisar således att låt-gå ledarskapet inte är det 
ultimata ledarskapet för att åstadkomma ett gott klassrumsklimat.  

Medvetenheten kring det som Granström (2007) presenterar synliggörs i resultatet då 
det framkommer liknande egenskaper som anses nödvändiga för att skapa ett gott 
klassrumsklimat. Resultatet framtar egenskaper som förmåga till tydlighet, struktur 
och relationer, vilket kan ses som tre grundpelare till ett gynnsamt lärar- och ledar-
skap. En ledare med förmåga till struktur och tydlighet kan resultera i ett klassrums-
klimat med arbetsro. Empirin påvisar att välplanerad undervisning och kontinuerliga 
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strukturer kan ge upphov till dessa förmågor. Eleverna i dessa klassrum innehar vet-
skap om vad som förväntas av dem och vilka beteenden som är acceptabla, vilket un-
derlättar ledarskapets inverkan på tydlighet och struktur. 

I och med att en lärare vars ledarskap utformas delvis av struktur och tydlighet kan 
inverkan på elevernas sinnesstämning åstadkommas. Eleverna är involverade i beslut 
och har vetskap om klassrummets men även övriga skolans förhållningssätt. Dessa ru-
tiner framkommer i empirin som att räcka upp handen vid behov av hjälp, att läraren 
använda sig av strategier för att fördela ordet i klassrummet och hur eleven bör röra 
sig i klassrummet. I och med detta kan Vygotskys (1978) sociokulturella teori synlig-
göras. Genom samspel kan strukturer och tydlighet i klassrummet åstadkommas.    

Empirin påvisar även att det kan handla om att läraren använder sig av belöningssy-
stem för att utveckla och bibehålla elevernas motivation till lärande. En stjärna i ma-
tematikboken kan förbättra elevernas vilja till att fortsätta arbeta och utveckla sina 
kunskaper. Dessa belöningssystem appliceras på gruppnivå likväl som på individnivå.  

Har läraren en bra relation till sina elever kan samtliga involverade inneha känsla av 
trygghet och stabilitet, vilket gynnar det rådande klassrumsklimatet. Empirin lyfter 
fram att dessa relationer bygger på acceptans mellan individer. En acceptans gällande 
varandras likheter och olikheter i vardagen. 

Relationsskapandet involverar många faktorer, exempelvis förtroende. För att ledar-
skapet skall fungera och bibehållas bör ledaren inneha förtroende från sina elever. Re-
sultatet påvisar att egenskaper som utvecklar ledarskapet inom läraryrket är självinsikt 
och förmågan till att vara självkritisk. Genom dessa egenskaper och förmågor belyser 
ledaren för sig själv men även för eleverna sina egna brister och styrker, vilket i sin tur 
kan utveckla acceptans i klassrummet. Dock synliggör resultatet att verksamma lärare 
tenderar att enbart reflektera på sitt ledarskap. Detta kan orsaka hinder för läraren om 
problematiken befinner sig inom lärarskapet.  

Reflektioner som lärarna utför tenderar hamna på kvalitéerna som tillhör ledarskapet, 
vilket är ens förmåga att interagera med elever och hur en personlig utstrålning påver-
kar klassrummet. Samtidigt synliggör resultatet att reflektion på lärarskap och ledar-
skap förekommer. I och med detta kan det förekomma reflektion på de två rollerna – 
lärarskap och ledarskap. Dock kan det inte utsägas med säkerhet utan enbart spekule-
ras. Medvetenhet gällande dessa roller kan gynna klassrumsklimatet i och med att båda 
rollerna synliggörs och utvecklas för den berörda läraren. 

Ledarskapets användande av verbal och icke-verbal kommunikation synliggörs i resul-
tatet som verksamma verktyg. Samuelsson (2008) lyfter fram forskning som påvisar 
två betydelsefulla aspekter vid hantering av oönskat beteende. Dessa aspekter ligger i 
lärarens förmåga att ”läsa av och analysera” (ibid, s. 54) elevens beteende för att så-
ledes ”använda ett rimligt och välavvägt språkbruk” (ibid). Dessa två framkommer 
även i denna studies resultat genom informanternas yttrande berörande området. 
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Vidare lyfter Samuelsson (2008) fram att studier visar på att direkta, muntliga tillsä-
gelser och uppmaningar av olika slag framkommer i stor utsträckning. Ytterligare verk-
tyg som kan effektivt motverka störande moment är gester och beröring. Även detta 
ligger i linje med denna studies resultat.  

För att avgöra om lärarens agerande är effektivt eller inte behöver eleverna inneha ac-
ceptans gentemot lärarens ledarskap (Samuelsson, 2008). Något som kan problemati-
sera lärarens bekräftelse på ett accepterat ledarskap kan vara felaktig avläsning och 
analys av situation. Detta menar Lyfors-Nyblom (2009) kan påvisas i och med elevens 
vilja att uttrycka självständighet. Vid misstolkande uppträdande från eleven kan ele-
vens budskap antingen belönas eller bestraffas beroende på om läraren själv anser att 
eleven gör försökt till motstånd för rådande auktoritet. Resultatet påvisar till viss del 
att detta scenario framkommer och förebyggs. Således bör verbal och icke-verbal kom-
munikation sammankopplas med förmågan att avläsa och analysera för att ledarskapet 
skall fungera i klassrummet.  

Avslutningsvis synliggör resultatet att det förekommer ledarskapsstilar i olika variat-
ioner. Resultatet påvisar att läraren vill uppnå en grund av auktoritärt ledarskap. Detta 
för att skapa strukturer och tydlighet i klassrummen från start. Följaktligen sker en 
progression i ledarskapet, vilket tenderar att rikta sig mot en mer demokratisk ledar-
skapsstil. Samtidigt förekommer det att läraren tillämpar olika ledarskapsstilar bero-
ende på situation. Dock grundar sig detta i vilken typ av relation läraren har till sina 
elever. Detta medför att studiens teoretiska perspektiv förekommer i olika grader be-
roende på ledarskap.  

6.1.1  Slutsats 

Studiens slutsats är att genom att ha relationer med eleverna kan ytterligare faktorer 
som trygghet, struktur, förtroende, tydlighet och öppenhet utvecklas och stärkas.   

6.2 Metoddiskussion 

Genom insamlingsmetoderna personlig intervju och observation av fem verksamma f-
3 lärare har vi fått inblick i hur ledarskapet kan inverka på klassrumsklimatet. De per-
sonliga intervjuerna har bidragit till information gällande hur informanterna resone-
rar kring ett gott klassrumsklimat. Medan de inspelade observationerna påvisar hur 
informanterna förhåller sig till det resonemang som diskuterats. Dessa metoder har 
således skapat möjlighet till inblick i praktik likväl som teori.  

Önskan till denna studie var att erhålla fler informanter. Antalet informanter blev fem 
stycken verksamma lärare inom årskurserna f-3. Detta på grund av tidsperioden stu-
dien utfördes inom, vilket var under skolans planering och utförande av julfirande. 
Förfrågan om delaktighet nekades av majoritet av de tillfrågade med anledning av tids-
brist inom verksamheten. Om studien haft fler informanter kan den data som insam-
lades resulterats i en mer nyanserad bild gällande ledarskapet inverkan på klassrums-
klimatet. Dock kan detta resonemang enbart spekuleras.  
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Ytterligare påverkningar som kan ha inverkat på datainsamlingsmetoderna kan vara 
forskarna till den aktuella studien. Genom närvarande under observationer och de per-
sonliga intervjuerna kan informanterna agerat och resonerat utifrån ett önskvärt bete-
ende. Detta kan ha medfört en vinklad data, vilket informanterna framtagit utifrån vad 
de själva trott varit önskvärt av studiens forskare. Detta ställer krav på oss som forskare 
att klargöra och informera informanterna innan utförandet av datainsamlingen, vilket 
kan lugna och inge trygghetskänsla för informanterna.  

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet  

Delaktiga informanter till denna studie har erfarenhet inom yrket f-3 lärare. Detta 
medför att insamlad data till denna studie besitter en hög grad av pålitlighet och tro-
värdighet då informanterna resonerar utifrån den egna erfarenheten.  

Intervjufrågorna som ställts till informanterna har öppet formulerats men med inrikt-
ning till studiens forskningsområde. Detta för att nå informanternas resonemang och 
värderingar gällande aktuellt ämne.  Intervjuerna kan ha varierat mellan de olika till-
fällena med anledning av vad som synliggjort under observationstillfället.   

Sanningskriterier 

Studiens resultat presenterar en rimlig och enhetlig bild av hur ledarskapet inverkar 
på rådande klassrumsklimat. Detta i och med att resultatet berör och kan kopplas till 
rådande styrdokument som skolan skall utgå ifrån. Studiens empiri ger en helhetlig 
bild gällande ledarskapet inverkan på klassrumsklimatet, vilket lyfts fram i kategori-
erna ledarskap som relation, ledarskap som struktur, ledarskap som verbal kommu-
nikation, ledarskap som icke-verbal kommunikation och reflektion av ledarskap. Ge-
nom att resultatet uttrycks på samma abstraktionsnivå som bakgrundstexten kan 
dessa två konfronteras på ett meningsfullt sätt. Således uppfyller studien samtliga san-
ningskriterier.  

Reflexivet 

Denna studie har resulterat i ett vidgat perspektiv gällande ledarskapets inverkan. In-
nan utförd studie var tanken om att relationer var en av de främsta grunderna för ett 
fungerande ledarskap. Men studien påvisade en högre grad av behovet till goda relat-
ioner mellan lärare och elev och elev till elev. Detta har således bidragit till nya erfa-
renheter och tankar kring vår framtida yrkesroll. Under studiens progression har vi 
förhållit oss objektiva och distanserade.  

6.3 Framtida forskningsfrågor   

I fortsatt forskning inom detta område hoppas vi kunna undersöka en gynnsam över-
gång mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta då ledarskapsbytet blir direkt och kan 
påverka rådande klassrumsklimat negativt. Fortsatt forskning blir därefter mer foku-
serat på årskurs och vilka möjligheter och hinder ett byte av ledarskap kan resultera i.  
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Bilaga 1.  

 

Frågor som ställdes till informanterna var följande:  

Inledande fråga framförs med utdrag från aktuell läroplan, vilket citeras på följande viss 
”[l]ivsfrågor med betydelse för eleven, tillexempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, 
könsroller, jämställdhet och relationer” (Skolverket, 2019, s. 206). Dessa frågor ställdes och 
första frågan var:  

1. Vilka tankar är det som kommer när du hör detta? 
2. Ett gott klassrumsklimat vad är det för dig? 
3. Hur upplever du det aktuella klassrumsklimatet är i din klass? 
4. Vilka strategier använder du dig av i klassrummet när eleven behöver hjälp/stött-

ning? (i sitt ärande men också personligt?)  
5. Om du upplever att en elev beter sig dumt eller stör undervisningen, vilka strategier 

använder du dig av då? 
6. Diskuterar eleverna sina egna värderingar och tankar? Hur? 
7. Reflekterar du över din ledarstil? Hur? När? 

 

 

 

 


