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Denna studie har haft som syfte att få insikt i hur några av dagens lärare leder sina 
klasser. Syftet har även varit att undersöka om den form av ledning lärarna 
förespråkar är den typ av ledarskap de utövar. Studien har använt sig av en kvalitativ 
undersökning där observationer och semistrukturerade intervjuer av fyra 
grundskolelärare förekommit. Resultatet av undersökningen blev att de undersökta 
lärarna följer den typ av ledarskap de själva representerar, men samtidigt är de 
medvetna om att de heller inte är fullärda, vilket man aldrig kan bli i detta yrke enligt 
oss. Samtliga lärare ansåg också att tydlighet, planering och flexibilitet är de 
viktigaste egenskaperna hos en lärare, något som även framkom i litteraturen. 
Slutsarser vi dragit av detta är att de aktuella lärarna på ett bra sätt använder sig av 
och utvecklar sitt ledarskap ytterligare ju mer erfarenhet de får av yrket.  

_______________________________________________ 
Nyckelord: Ledarskap, klassrum, skola, tydlighet och planering 
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Förord 
 
Denna studie har gett oss djupare och kunskap i hur man utvecklar sitt ledarskap i 
klassrummet. Vi har under arbetets gång fått möjlighet till att reflektera över vilka 
verktyg som fungerar bra i ett klassrum. Vi har även kommit till insikt att det finns 
många olika vägar att vandra och inget sätt kan passa alla elever eller alla lärare. Som 
framtida lärare kommer vi ha stor nytta av de kunskaper vi fått av detta arbete och 
reflekterar numera mer över, inte bara vårt eget ledarskap utan även andra 
människors sätt att leda. Arbetet har många gånger varit krävande men samtidigt gett 
oss nya positiva synpunkter kring ledarskapet. Slutligen vill vi tacka våra informanter 
för att de ställt upp. Utan er hade såklart arbetet inte varit möjligt. Vi vill även tacka 
vår handledare som kommit med konstruktiv kritik och tips.  
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1. Inledning 
 
Vi har valt att skriva vårt examensarbete inom ämnet ledarskap. Ledarskap har inte 
varit en högprioriterad del under vår lärarutbildning. Betyder det att dagens lärare är 
självlärda och har en naturlig fallenhet för att leda? Detta ger också följdfrågor som; 
är dagens lärare tillräckligt bra ledare och medvetna om hur de leder och hur de ska 
leda sina elever på bästa tänkbara sätt? Hur tycker lärarna själva att de använder och 
lärt sig sitt ledarskap? Vilken ledarstil är dominerande i dagens skola?  
En av anledningarna till att vi valt detta område är just att vår utbildning inte tar upp 
särskilt mycket om ledarskap och vi kände att vi ville utöka våra kunskaper på 
området. I dagens politik diskuteras det även om det ska införas ett betyg i ordning 
och uppförande. Beror detta på att eleverna förändrats eller är det lärarna som bara 
har ett bristande ledarskap? Wennberg & Norberg (2004) säger att ledarskapet är ett 
viktigt smörjmedel för att få dagens skola att fungera och flyta smidigt och inte fastna 
kring ordningsfrågor. De skriver även att en lärares ledarskap gör det möjligt för en 
god klassrumsmiljö att uppstå. Utan utbildning kan detta krav vara svårt att uppnå 
för alla lärare. Ledarskap är trots allt en av de absolut viktigaste egenskaperna hos en 
bra lärare enligt vår mening. Du kan vara hur påläst och bildad som helst, men utan 
ett gott ledarskap och handledningsförmåga tror vi inte att barnen kan guidas och 
lära sig lika mycket. I Lpo (1994) är det demokratiska ledarskapet det som framförallt 
är viktigt, vilket innebär en stor förändring av den traditionella lärarrollen. Vi anser 
att en god ledning också ger eleverna större lust då de själva får delta på ett tydligare 
sätt i planering och undervisning. Vi har i vår skolgång stött på flertalet lärare som 
helt enkelt inte lyckas fånga eleverna eller kunnat visa att det faktiskt är läraren som 
bestämmer i klassrummet. Dessa lite ”snällare” och tillbakadragna tysta personer har 
ofta en tendens att inte få någon uppmärksamhet alls av vissa elever, vilket i längden 
genererar ett ointresse för det specifika ämnet. Genom denna studie hoppas vi kunna 
belysa ledarskapets betydelse och samtidigt lära oss hur man på bästa och mest 
effektiva sätt kan ta sig an varje individ. Olika ledarstilar passar olika människor både 
vad det gäller att ledas och när det kommer till att själv leda.  
 

 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att få insikt i hur några av dagens lärare leder sina klasser. 
Syftet är även att undersöka om den form av ledning de själva förespråkar är den de 
använder sig av själva i sitt yrke som lärare.  
 

 
1.2 Frågeställningar 
 
De frågeställningar vi utgår ifrån och vill besvara genom vår studie är:  
 

 Hur ser lärarna på ledarskap i dagens skola?  

 Hur använder sig lärarna av ledarskap/sin ledarroll i 
      klassrumssituationer? 

 Hur speglar lärarnas synsätt på ledarskap deras beteende och 
handlingar i klassrummet? 

 



 2 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Ledarskap är ett ganska brett begrepp med sina rötter inom flera olika yrkesgrupper 
och sammanhang. Det som begreppet oavsett sammanhang dock alltid har 
gemensamt är att leda den gällande gruppen framåt mot ett mål. Olika former av 
grupper kräver också olika former av ledare och ledarskap. I denna studie har vi 
fokuserat på ledarskap i klassrummet, och den pedagogiska delen av ledarskap. 
Nämligen det sätt läraren leder eleverna framåt, samt hjälper dem att uppfylla 
läroplanens mål. En annan viktig del i klassrummets ledarskap är att läraren får hela 
klassen att dra åt samma håll, där man måste vara tydlig i sitt budskap och tänka på 
alla olika individer i klassrummet, samt hur man tar itu med de situationer som 
uppstår i klassrummet. Samtliga lärare har sin egen och individuella form av 
ledarskap i klassrummet, vilket också kan benämnas som en lärares ledarstil, men 
strävar efter samma mål. Lärarnas kunskaper i det ämne de undervisar i har alltså 
inte varit relevant för denna studie, utan endast lektionens struktur och hur de leder 
gruppen med att uppnå målen i läroplanen och kursplanerna.  
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2. Teorier och tidigare forskning 
 

2.1 Leda klassen 
 
Lärarens viktigaste uppgifter kan beskrivas som undervisning, individuellt 
bemötande och att kunna leda klassens arbete. Dessa aspekter väver alltid in i 
varandra. Undervisningen handlar bland annat om att förmedla, handleda och att 
leda aktiviteter. Läraren är den som förmedlar men även en anpassare och 
arbetsledare. Som ledare för klassen bör man planera organisera och genomföra 
lektionerna i enlighet med de mål som finns uppsatta för undervisningstillfället.  Man 
bör även som ledare för klassen säkerställa en rimlig grad av arbetsro i elevgruppen 
utan alltför många störande moment och avbrott för att främja elevernas 
uppmärksamhet, motivation, trivsel och därmed lärande (Ogden 2003). 
 
Ogden (2003) menar att lärares färdigheter i att kunna leda klassen antagligen är den 
viktigaste enskilda faktorn när det gäller att uppnå en hög standard i 
klassrumsbeteende. Han skriver även att dessa färdigheter kan utvecklas och läras ut 
men att utbildningen inom detta område är otillräcklig. Stensmo (1997) hävdar även 
att det finns fem grundläggande byggstenar för att uppnå ett bra ledarskap i 
klassrummet. De fem byggstenarna är planering, motivation, kontroll, gruppering 
och individualisering. Oavsett hur man som ledare leder klassen framåt, för här finns 
ett enormt antal olika typer, så krävs de nämnda egenskaperna för att få med sig 
barnen i undervisningen.  
 
Stensmo (2000) skriver att ledarskap i klassrummet innebär att du agerar ledare för 
gruppen, organiserar skolklassen utifrån att de är ett arbetande kollektiv. Du ska även 
hantera frågor rörande disciplin, ordning och elevomsorg. Alla lärare har olika sätt 
att leda vilket gör att varje lärare måste försöka hitta det sätt som passar dem själva 
bäst att leda sin grupp framåt i utvecklingen. Det verkar dock gå att kategorisera in 
ledarskapet i klassrummet i två olika begrepp, elevorienterat och uppgiftsorienterat 
ledarskap. Den elevorienterade läraren ser i större utsträckning till varje elevs behov 
och förutsättningar och skapar därefter en lärandeplan för den enskilda eleven. En 
uppgiftsorienterad lärare skapar undervisningen med läroplanen i fokus och låter 
barnen ta instruktioner därefter och ser sedan till att planen följs. Båda typer av 
lärare behöver dock ha de fem byggstenarna planering, motivation, kontroll, 
gruppering och individualisering för att klara sin uppgift. 
  

 
2.2 Planering 
 
Stensmo (1997) skriver att planering innebär att man löser problem och fattar beslut. 
Planeringen består också av två delar, upptäckt och utformning. Med upptäckt menas 
då den bakomliggande kunskapen man har om verksamheten och vad som kan 
användas av de arbetssätt och resurser som finns tillgängliga. Utformning är att 
läraren bestämmer sig för hur lektionen ska planeras i detalj och vilka resurser som 
ska användas. Lite påminnande om en arkitekts arbete med skillnaden att en lärares 
planering är mer mångdimensionellt och kan komma att behöva ändras på grund av 
vad som händer i klassrummet. Flexibilitet är därför också en viktig egenskap hos 
dagens lärare även om man planerat undervisningen in i minsta detalj. Planering är 
något som sker ständigt i klassrummet. Läraren planerar både före under och efter 
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genomförda lektioner, för att förbättra och förfina verksamheten. Gällande 
planeringen finns också ramar vi som lärare måste följa såsom läroplanen och andra 
kommunala bestämmelser, samt skolans budget och klassrummets utformning. 
Disciplin är också något som varje lärare måste fundera över hur man förhåller sig till 
i planeringen. Disciplinen i klassrummet uppehålls antingen med elevernas egen 
självkontroll eller via belöningar och förbud. För att uppnå en god disciplin i 
klassrummet krävs i dagens skola också att vi som lärare till viss del fostrar barnen. 
Vi måste kommunicera våra värderingar och normer så eleven ges möjligheten att 
uppfatta vad som är rätt och vad som är fel. Lpo (1994) har detta nedskrivet i form av 
varje människas lika värde och okränkbarhet samt jämställdhet mellan män och 
kvinnor och solidaritet gentemot svagare och mer utsatta individer.  
 

 
2.3 Motivation 
 
Stensmo (1997) skriver också om motivationens betydelse i klassrummet. Som lärare 
fungerar du som motivatör för att förmå någon att lära sig mer eller arbeta hårdare. 
Din uppgift som lärare blir att optimera elevernas motivation och därmed möjlighet 
till lärande. Det finns flera olika sätt att stimulera elever och individers motivation. 
Här kommer några exempel som kan vara användbara i skolan. Det första kallas för 
stimulering av engagemang och ansträngning och innebär att eleverna ska vara 
delaktiga i uppsättningen av målen i det gällande ämnet eller temat. Detta ska då få 
dem att känna ett större eget ansvar över att bli färdiga med uppgiften. Som lärare 
måste du kunna ta tillvara på elevernas eget intresse och vägleda dem mot målet för 
att denna metod ska fungera. En annan metod är stärkande av 
undervisningsbetingelser. Här anpassas undervisningen efter elevernas 
förutsättningar och elever med goda förutsättningar arbetar hellre mer självständigt 
medan övriga elever kräver mer direktiv och bekräftelse i deras arbete. Här krävs ett 
bra klassrumsklimat där ingen i klassen känner sig otrygg, utsatt eller på något annat 
sätt hotad. Eleverna måste tillåtas göra misstag utan att deras självkänsla påverkas. 
En faktor som är viktig för elevernas motivation är uppmuntran och beröm. Detta 
kan eleverna få genom uppmärksamhet från läraren och kan ibland vara belöning 
nog för elever som uppnått målet. Det är dock viktigt att hålla en balans mellan detta 
och att barnen också drivs av en inre vilja att nå mål. Vidare måste du också som 
lärare förmedla en positiv bild av dig själv och ditt jobb, eftersom detta smittar av sig 
till eleverna.  
 

 
2.4 Kontroll 
 
Kontroll är en annan av de tidigare nämnda byggstenarna som krävs för att uppnå ett 
bra ledarskap i klassrummet. Med kontroll menas sättet läraren försäkrar sig att 
elevernas klassrumsbeteende är överensstämmande med de regler och mål man satt 
upp tillsammans. Det gäller också att dessa regler och mål överensstämmer med 
läroplanen, som är grundläggande i skolverksamheten. En del av kontrollen i 
klassrummet är lärarens auktoritet. Auktoritet kan utövas på tre sätt. Antingen är du 
en stark auktoritet och tar alla beslut utan större inblandning av eleverna, eller den 
raka motsatsen och involverar eleverna i nästan samtliga beslut. Den tredje vägen är 
en blandning av dessa två och betyder att eleverna ibland har mycket att säga till om 
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och ibland inget alls att säga till om. Denna form av auktoritet förespråkas av Lpo 
1994 s.13 (Stensmo 1997).  
 
Stensmo (1997) menar också att gruppering är en viktig del i ett bra ledarskap. En 
form av gruppering är helklassundervisning. En skolklass uppfyller också kriterierna 
för en primärgrupp. Med detta menas en grupp människor som har gemensamma 
mål, normer, historia och framtid. Detta är den vanligaste formen av undervisning i 
dagens skola. Dessa lektioner leds av läraren som berättar och ställer frågor. Elevens 
uppgift är att lyssna och anteckna. Många pedagoger har främst på senare tid motsatt 
sig detta arbetssätt, ändå verkar det vara bestående även i framtiden. En av 
anledningarna till detta är att undervisningsformen är det enklaste sättet att förmedla 
vad målen kräver. Helklassundervisning erbjuder också en god social kontroll över 
samtliga elever i klassen tycker Stensmo (1997). I helklass kan också gruppdiskussion 
vara en undervisningsform. Detta är dock lite mer svårstyrt för läraren och kräver ett 
gott klassrumsklimat och ledarskap. Du kan som lärare också dela in klassen i mindre 
grupper. Detta främjar till stor del elevernas relationer till varandra och får dem att 
anta en mer vuxen roll då ansvaret över uppgiften till största delen ligger på 
individerna i gruppen. Som lärare gäller det dock att hitta den undervisningsform 
som är passande för just det aktuella ämnet och den aktuella gruppen av barn. Att 
hitta rätt i detta är att vara en god ledare.  
 
 

2.5 Individualisering 
 
Den sista byggstenen i klassrummets ledarskap är individualisering menar Stensmo 
(1997). Alla elever i skolan är olika. Som lärare ska du dock anpassa undervisningen 
av varje elev till denna elevs kunnande och utvecklingsnivå. En individualiserad 
undervisning kan således innehålla olika former av undervisning, olika innehåll i 
undervisningen, samt undervisningssätt.  
 
När man diskuterar ledarskap i skolan används ofta ordet demokrati, där krati 
kommer från grekiskans kratia som betyder makt. Demokrati är således en form av 
makt som utövas i klassrummet. Vidare ökar skolledarskapet successivt med 
erfarenhet av undervisning (Scherp i Lindkvist, Löwstedt & Torper 1999). 

 
 
2.6 Ämneskunskaper 
 
Stensmo (1997) menar att ledarskap i klassrummet är en definition av lärarens  
sociala relation till klassen och även elevernas relation till varandra i klassrummet. 
Han menar vidare att det finns tre typer av kompetenser som dagens lärare bör ha. 
Dessa tre är ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. Stensmo 
(2000) skriver också att dessa tre egenskaper krävs för en lärare, oavsett vilken 
ledarstil du använder dig av.  
 
Kernell (2002) skriver att varje lärare måste ha ett gott ämneskunnande. Främst för 
att det ger läraren en fördel av att kunna svara på de olika frågor barnen funderar på 
inom ämnet, men det ger också läraren själv en trygghet i sitt ämne som smittar av 
sig till eleverna och även påvisar auktoritet och kunnande mot eleverna. Riskerna 
med att ha ett stort kunnande inom sitt ämne är dock att man ger ut för många 
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detaljer till eleverna och inte ger dem själva möjligheten att söka kunskapen. Det 
gäller också att balansera denna kunskap med den sociala och didaktiska 
kompetensen. Grundar du för stor del av den bild du ger som lärare kring 
ämneskunskapen kan ditt ledarskap över klassen bli lidande. Undervisning definieras 
däremot ofta som att den som kan mindre, det vill säga eleven, ska lära sig av den 
som vet mer, det vill säga läraren. Denna grundläggande syn kan av dem som inte är 
insatta i skolans värld uppfattas som att ämneskunskapen är den enda typ av 
kompetens som behövs, vilket är väldigt långt från sanningen gällande dagens skola. 
Ämnesdidaktiken framhåller identitet, legitimitet och prioritet som viktiga aspekter. 
Att kunna se vad som är kännetecknande för det aktuella ämnet, förstå vitsen med 
ämnet och slutligen ha förmågan att prioritera olika delar i ämnet. 
 
Kernell (2002) skriver även han att lärare i dagens skola kan skilja sig otroligt mycket 
åt. Det finns många olika sätt att lyckas som lärare men även många sätt att 
misslyckas. Du kan samtidigt vara uppskattad av vissa elever medan andra irriterar 
sig på dig. Han menar att det är svårt att fungera bra som lärare. Det dyker ständigt 
upp nya problem och utmaningar i yrket. Att ständigt nå sina mål kan ju vara 
stimulerande på ett sätt men i slutändan inte särskilt utmanande. Att kunna navigera 
genom dessa problem och olikheter hos elever och deras personligheter är vad som 
kännetecknar en god lärare. Vidare menar han att det inte finns någon kriterielista 
för hur man som lärare ska vara, just eftersom alla leder på olika sätt och besitter 
olika personligheter. 
 

 
2.7 Egenskaper 
 
Kernell (2002) påpekar dock att kriterielistor inte är något att eftersträva. Han menar 
att lärare kan utbildas i att bli goda lärare och därför måste även begreppen kring 
medfödda egenskaper överges och istället ska man tala om utvecklade 
förhållningssätt och olika beteenden. Å andra sidan ska inte lärarens grundläggande 
egenskapers betydelse förnekas, just på grund av att yrket är väldigt beroende av 
undervisarens personlighet. Hur läraren sedan utnyttjar sina egenskaper och 
personlighet menar Kernell (2002) blir svaret på hur pass bra vi är som ledare och 
lärare.  
 
Ogden (2003) skriver att alla lärare inte har lika goda förutsättningar att ta itu med 
de krävande utmaningar som uppstår i skolans klassrum. Vissa lärare har en naturlig 
fallenhet för att leda klasser och gör alltid rätt saker vid rätt tillfälle. Han skriver även 
att duktiga ledare är flexibla och ändrar sitt angreppssätt beroende på hur situationen 
ser ut. Han skriver också att lärare kan vara flexibla eller strukturerade, auktoritativ 
eller öppen för diskussion där eleverna kan få välja mellan ett antal val hur 
undervisningen ska se ut. Klassens ledning bör även värderas utifrån elevernas ålder 
och mognad, samt utifrån individuella skillnader och beteende menar Ogden. Han 
skriver även att det oftast är så att de yngre eleverna behöver mer struktur och 
ledning än de äldre eftersom de haft mindre tid att anpassa sig med skolmiljön. 
 
Kernell (2002) menar att en god lärare ska kunna låta eleverna ta del i våra 
didaktiska funderingar och kunna identifiera elevernas förutsättningar på ett sätt så 
att eleverna själva förstår detta. Förstår eleverna sig på verksamheten och dess syfte 
uppnår de en helt annan nivå av förståelse för innebörden av undervisningen. Detta 
kräver en stor kommunikativ kompetens och att du som lärare kan ta elevers 



 7 

perspektiv. En annan viktig aspekt är det demokratiska tänkandet kring samtal, dvs. 
att kunna balansera alla samtalets egenskaper så som lyssna, tala, bekräftelse, 
utmaningar på ett smidigt och övertänkt sätt.   

 
 
2.8 Miljön 
 
Kernell (2002) talar om att vi som lärare ska sträva efter att uppnå en god och för 
syftena inbjudande inlärningsmiljö. Det gäller att skapa ett gott klimat i klassrummet 
genom flexibilitet men samtidigt hålla en röd tråd vid genomförandet. 
Klassrumsmiljön består av fler komponenter. Några av dem är elevsammansättning, 
lokaltillgång, placering. Kernell (2002) menar att det krävs fingertoppskänsla för att 
lyckas med detta och att minsta lilla justering kan göra att en mängd metodiska 
verktyg måste förändras eller kanske helt ersättas. Även en god lärandemiljö är dock 
något som är relativt och ligger i betraktarens öga och bedöms utifrån varje enskild 
individ.    
 
Tidigare brukade ett klassrum vara ett rektangulärt rum där bänkarna stod 
uppställda i rader samt med en kateder längst fram. Bänkarna stod oftast två och två 
när det skapades någon variation i klassrummet. I dagens skolor kan 
klassrumsmiljön variera brett. Många skolor har ett så kallat klassrumslandskap med 
skjutdörrar, flyttbara väggar och en inredning som gör det möjligt att variera 
gruppformationer och aktiviteter lätt. Klassrummets form varierar även mer där 
bänkarna står omväxlande, hästsko eller i rader, samt att tavla och kateder är 
avskaffade. Eleverna kan sitta nära varandra i olika samtalsgrupper med stolarna 
placerade runt omkring läraren, eller samlade längst bak i klassrummet. På flera håll 
är även den lärarstyrda undervisningen ersatt av en mångfald av olika 
lärandeaktiviteter. Under dessa aktiviteter fungerar läraren mer som en handledare 
än kunskapsförmedlare, samt mer som en problemlösare än dirigent (Ogden 2003). 
 
Ledarskap i klassrummet handlar i grund och botten om problem med ordning i 
klassrummet, inte problem med elevers beteenden. Lärarens uppgift via sitt 
ledarskap i klassrummet är att etablera och kunna vidhålla ett fungerande 
klassrumsklimat utefter de förutsättningar som råder. Här krävs stor förståelse för 
social samvaro och insyn i de olika elevernas intellektuella nivåer och olika 
presationsnivåer. De didaktiska besluten som tas har således stor inverkan på 
ordningen i klassrummet. Som lärare måste du ständigt vara anpassningsbar och 
förberedd på det oförutsedda. Ordning upprättas inte och sedan består, utan kräver 
en ständig omvårdnad för att kunna fortgå. Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap i 
klassrummet är därför att kunna förstå alla de olika händelserna i klassrummet och 
att ha färdigheterna att vägleda och övervaka klassrummets aktiviteter utifrån denna 
förståelse (Stensmo 1997).  
 

 
2.9 Sociala rollen 
 
Orlenius (2001) menar att lärarrollen utvidgas mer och mer och på flera sätt även 
blivit svårare. Människor idag har allt mer bråttom och barn och ungdomar får mer 
och mer vända sig till sina jämnåriga kompisar. Här har dagens lärare fått en mycket 
större roll än tidigare. Idag ska läraren utöver kunskapsförmedlandet också erbjuda 
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trygghet och tillit som i många fall barnen eller ungdomarna inte erbjuds i hemmet. 
Du måste som lärare kunna sätta gränser och samtidigt visa respekt samt solidaritet i 
den sociala rollen läraren idag fått.  
 
Stensmo (2000) skriver att det är viktigt att hålla barnen motiverade, vilket bland 
annat kan göras via positiv förstärkning. Positiv förstärkning är som mest användbar 
på nya områden där eleverna ofta inte har så stora tidigare kunskaper. Man tjänar 
också på att här dela in lärandet i flera mindre områden och ge positiv förstärkning 
efter varje avklarat delmoment. Att lära ut det i små steg kallas för formning. Det 
finns fyra kategorier av positiva förstärkare. Dessa är materiella, social uppskattning, 
omtyckta aktiviteter och symboler och tecken.  
 
Materiell förstärkning är att ge barnen till exempel godis eller presenter. Denna form 
sägs fungera bäst på yngre barn men borde kombineras med någon annan form av 
förstärkning. Socialförstärkning är då man verbalt uttrycker för eleven att den gjort 
bra ifrån sig på ett eller annat sätt. Också beröring såsom kramar eller en klapp på 
ryggen räknas till sociala positiva förstärkare. Aktiviteter som förstärkare används 
oftast för att locka elever att genomföra uppgifter de finner tråkiga. Man kan till 
exempel göra ett avtal med eleven att om han arbetar en sida i svenskboken får han 
sedan gå ut och spela fotboll en stund. Det viktiga med aktiviteter som förstärkare är 
att man som lärare är säker på att belöningen är något som eleven i fråga verkligen 
tycker om så att uppgiften i sin helhet blir mödan värd för eleven, annars fallerar hela 
detta förstärkningssystem.  Symboler och tecken som förstärkare är till exempel det 
som skrivs ner i form av betyg i de senare åldrarna. I tidigare år kan man till exempel 
få en stjärna i boken eller någon annan form av intern belöning inom klassen. Dessa 
brukar senare när man fått ihop ett antal bytas ut mot någon annan form av belöning 
som uppskattas av eleven.  
 

 
 
2.10 Tydlighet 
 
Stensmo (2000) beskriver också vikten av att som lärare kunna vara tydlig och klar i 
sina budskap. Att direkt säga till eller skaffa klara gränser i klassrummet på grund av 
till exempel en sen ankomst påverkar inte bara den eleven utan hela klassens 
beteende blir i allmänhet lugnare. Denna effekt har benämnts krusningseffekten. På 
samma sätt som elever skärper till sig på grund av tillsägelser och klara regler 
fungerar otydlighet och diffusa regler åt motsatt håll. Klassens allmänna beteende 
blir stökigare och detta drabbar främst eleverna själva. Att kunna balansera och 
hantera denna gränsdragning på ett smidigt sätt är ett av kännetecknen för en god 
ledare och lärare.  
 
Carlgren (2008) menar att ledarskap är en egenskap som ska finnas med i 
lärarutbildningen, men poängterar samtidigt att ledarskap inte ska anses vara kärnan 
i dagens lärares kunskapsbank. Om man tar bort ämneskompetensen från lärarens 
kunskap menar Carlgren (2008) att läraren inte längre kan åstadkomma något 
lärande utan endast leda en massa processer.  
 
Ogden (2003) skriver att även om läraren har ett formellt ledarskap i klassrummet så 
sätts detta dock på prövning av eleverna. De försöker ofta testa lärarens 
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toleransgränser och se ifall läraren utövar de regler som oftast står nedskrivet. Om de 
nu visar sig att läraren kommer med tomma hot så är detta oftast en signal på 
bristande ledarskap från läraren menar Ogden. Han skriver även att lärare som är 
duktiga ledare oftast ger en direkt återkoppling på elevernas försök och arbetar sig 
även på detta sätt snabbare igenom denna fas, i jämförelse med lärare som ger 
otydliga och svaga signaler på elevers utspel.  
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsstrategi 
 
Denna studie har gått efter en humanvetenskaplig idétradition, eller baserats på det 
som Denscombe (2000) vill kalla för en kvalitativ forskningsmetod. För att öka 
trovärdigheten i de data man samlat in har studien även använt sig av en 
trianguleringsmetod som Denscombe kallar det för. Studien har dock till störst del 
gått efter en kvalitativ forskningsmetod. Vi har där valt att utföra intervjuer med 
lärare, för att på så sätt få en djupare inblick i hur lärarna tänker kring ledarskap. Vi 
har även använt oss av observationer för att spegla de svar som lärarna givit oss. 
Enligt Stukát (2005) bör forskningsproblemet styra den metoddel man ska använda 
sig av. Detta bör inte ske oreflekterat menar han.  
 
Denscombe (2000) nämner några fördelar med att utföra en studie enligt en 
kvalitativ forskningsmetod. Ett av dessa exempel är att datamaterialet oftast blir 
detaljerat och rikhaltigt. Han skriver även att man som forskare får möjligheter till 
fler alternativa förklaringar under analysen. Nackdelarna med att använda sig av en 
kvalitativ forskningsmetod menar Denscombe är att man som forskare kan lägga in 
för mycket av sin bakgrund, identitet och övertygelser när analysen av den insamlade 
informationen ska ske. Denna aspekt gör att arbetet i sin tur kan bli mer subjektiv 
bedömd under analysdelen. Detta är något vi tänkt på vid vår analys.  
 
Vi har valt att använda oss av en trianguleringsmetod för att på så sätt öka 
trovärdigheten, samt få en mer detaljerad analys. Denscombe (2000) skriver att man 
kan kombinera olika insamlingsmetoder för att spegla trovärdigheten i de data man 
samlat in, vilket han kallar för trianguleringsmetod. Denna aspekt är något som 
använts i denna studie, där det förutom intervjuerna gjorts observationer av de lärare 
som blivit intervjuade. På detta sätt har vi haft möjlighet att jämföra svaren vi fått, 
gentemot agerandet som vi observerat hos lärarna. V har även fått möjlighet att 
observera agerande som ibland kan vara svårt att svara på vid en intervju. 
Denscombe skriver om denna metod som ett råd ifall man känner osäkerhet kring 
den information som samlats in, vilket är en orsak till varför vi valde denna metod. 
 
 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Vi har i denna studie valt att använda oss av intervjuer och observationer. Dessa 
metoder har känts mest relevanta för att få svar på de frågeställningar och syfte som 
vi har i studien. Med hjälp av dessa metoder har vi även haft möjlighet att använda  
oss av djupare och mer detaljerad data att använda oss av under vår analys. Om ett av 
informantens svar på en fråga intresserat oss extra mycket har vi under ett sådant 
tillfälle haft möjligheten att ställa följdfrågor kring detta, för att bland annat få en 
djupare förståelse kring svaret. Denna aspekt är något som Denscombe (2000) 
skriver som en klar fördel. Han menar även att svaren vid en intervju blir mycket mer 
informativa i jämförelse med exempelvis en enkätundersökning. Intervjufrågorna har 
utformats efter studiens syfte, samt byggts på den litteratur som använts. Förutom 
intervjuerna gjorde vi även observationer. Vi gjorde dessa innan intervjuerna, därför 
har även vissa av lärarnas handlingar och beteenden legat till grund för någon 
enstaka fråga.  
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Vi har i denna studie valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuform. 
Anledningen till detta är bland annat att vi som intervjuar kan vara mer flexibla med 
ordningsföljden på frågorna. Detta är något som även Denscombe (2000) skriver 
som en fördel, dock att man fortfarande har en intervjuguide att följa. Han skriver 
även att man som informant har större möjlighet att tala fritt kring ämnet och sina 
idéer. På detta sätt utvecklas även informantens tankar vilket i sin tur gör att svaren 
blir mer utförliga enligt honom. Detta är något som han menar kan vara svårt att 
uppnå vid en strukturerad intervjuform. En annan anledning till att vi har valt en 
ostrukturerad intervjuformberor på att vi ville ha möjlighet att formulera om 
frågorna om någon av informanterna skulle behöva en tydligare förklaring på någon 
av frågornas formuleringar. Detta gör i sin tur att svaren på frågorna blir mer 
utförliga när informanterna ser frågan på ett sätt de själva förstår. Denscombe 
(2000) skriver om detta, där han betonar att man som forskare har chans till att 
formulera om frågorna på sådant sätt att informanten förstår, vilket man inte har 
möjlighet till vid en strukturerad intervjuform där man oftast har mer kontroll till 
både frågorna och svaren.  
 
Stukát (2005) skriver även att man under en strukturerad intervjuform inte har 
möjlighet att formulera frågorna på ett individualiserat sätt, vilket då även gör dem 
neutrala och inte speciellt djupa. Denna intervjuform har dock varit inaktuell i denna 
studie på grund av att endast ett fåtal blivit intervjuade. Denscombe (2000) betonar 
även hur viktigt det är med hur man som intervjuare formulerar frågorna. Han 
skriver bland annat att man kan sträva mot en större chans till objektivitet under sin 
analys om frågorna formuleras öppet. Ett exempel på detta är om man frågar 
informanten vilken ledarstil som passar dagens elever bäst, samt ger denna några 
exempel som svarsalternativ. Denna typ av intervju kan betraktas som en halv-sluten 
intervju, där informanten kan känna sig tvingad att svara kring några av de exempel 
som givits. Denna aspekt är något som även hafts i åtanke under intervjuerna, där 
frågorna oftast formulerats öppet för informanterna. Informanterna har själva fått 
bestämma vilken tid som passat dem, samt bestämt var de velat bli intervjuade. 
Längden på intervjuerna har varierat alltifrån 25 minuter till 40 minuter. Något som 
underlättade intervjuerna var att spela in dessa. Detta gav oss bättre förutsättningar 
att lyssna och koncentrera oss på informantens svar, i jämförelse med att lyssna och 
samtidigt anteckna ner det som sägs. En annan fördel med att spela intervjuerna har 
varit att vi har kunnat ställa följdfrågor som innehar mer kvalité. Denscombe (2000) 
skriver även att det är en klar fördel med att kunna återuppleva varje intervju på nytt, 
istället för att bara förlita sig på minnet.  
 
Det har skett en observation av respektive lärare där lektionspassen varit uppemot 
50-60 minuter långa. Observationerna har oftast skett avsides eller längst bak i 
klassrummet för att inte störa klassrumsordningen. Vi har presenterat oss innan 
lektionen för att förklara vårt syfte med observationen, samt vilka vi är som 
observerar för att undvika frågor och funderingar under själva observationen. Enligt 
Denscombe bör observatörerna observera en längre tid i streck för att närvaron ska 
bli så osynlig som möjligt. Man bör även undvika kontakt med dem man observerar, 
samt ha en diskret placering som observatör. Dessa aspekter är något vi tagit hänsyn 
till i så stor mån som möjligt. Tiden på observationerna är något som planerats 
innan, där vi dels försökt hitta en lektion som var ca 60 minuter och dels försökt hitta 
en lektion där samtliga elever i klassen var delaktiga. Vi har använt sig oss av en 
observationsmetod som Denscombe kallar för en deltagande observationsmetod. 
Dessa deltagande observationer kan gå till på flera olika sätt. Vi har under 
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observationerna alltid varit två stycken som antecknat samtliga av lärarens 
handlingar i klassrummet. På detta sätt har det alltid funnits två observatörer i 
klassrummet, vilket kändes tillräckligt för att observera samtliga av lärarens 
handlingar och beteende. Denscombe (2000) skriver även att man får ett mer 
holistiskt perspektiv, det vill säga en bättre helhetsbild, om man använder sig av en 
deltagande observation. Han skriver att om man som observatör använder sig av en 
strukturerad observationsmetod kan man lätt bli inrutad i vissa punkter, vilket han 
tar upp som en nackdel. Man kan även missa beteenden och handlingar som kan 
dyka upp under lektionens gång, som i sin tur kan vara relevanta för studien. Vi har 
dock gjort en observationsguide med områden som vi observerat. Det har även gjorts 
en sammanfattning av samtliga observationer, där vi gått efter en utformad mall som 
tar upp specifika punkter med stöd från litteratur som använts, samt vårt syfte. Detta 
förklaras och visas mer ingående senare i arbetet.  Elevers beteende har inte varit 
relevant för studien eftersom syftet med studien varit att ta reda på hur lärarnas 
ledarskap varit i klassrummet, inte om deras ledarskap varit populärt hos eleverna. 
Efter varje observation har reflektioner antecknats ner utifrån egna tankar. Fördelen 
med att reflektera direkt efter observationen anser vi är att man får färska 
reflektioner som man möjligtvis kan använda sig av under analys- och 
diskussionsdelen i studien. Observatörernas olika tolkningar av lektionen har sedan 
sammanställts.  
 

 
3.3 Urval 
 
Skolan som valts ut till denna studie är en F-6 skola. Vi som genomfört studien hade 
ingen anknytning till skolan innan studien påbörjades. Skolan är belägen i en 
medelstor stad i Sverige. Lärarna som ingår i studien har inte valts ut av några 
speciella anledningar. Det är fyra kvinnliga lärare som frivilligt ställde upp och ansåg 
studien som intressant. Kön hade innan studien ingen betydelse. Det enda kravet var 
att de undervisade mellan år 1 till år 6, samt att de hade genomgått en 
lärarutbildning. Dessa lärare kommer i denna studie bli kallade för L1, L2, L3 och L4. 
L3 undervisar i årskurs 5-6, L1 och L2 undervisar i årskurs 3-4 och L4 i årskurs 1-2. 
Lärarna undervisar i klasser som innefattar 15-18 elever i varje. 
 
 
 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
 
Vi observerade tillsammans under lektionerna de aktuella lärarna. Det blev 
sammanlagt fyra lektioner, dvs. en lektion per lärare, men åtta observationer 
eftersom vi var två observatörer. De observationer som tillhörde samma lärare 
sammanställdes sedan och bildade en större observation. Detta gjordes genom att 
läsa igenom båda observationerna för att notera likheterna samt olikheterna.  
Observationerna såg i stort sett liknande ut och innehöll överensstämmande 
iakttagelser. De olikheter som fanns med diskuterades, där vi sedan kom överens om 
en gemensam syn på händelsen. Till observationerna utformades det sedan en mall 
där olika punkter som kännetecknar en lärares ledarskap enligt aktuell litteratur som 
finns med. Den utformades även efter det som kändes relevant för studiens syfte och 
frågeställningar. Denna mall kan ses som en sammanfattning av det mest relevanta i 
observationerna. Under dessa punkter har det skrivits kortfattat vad som hände 
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under just den observationen kring dessa punkter. Med hjälp av denna 
sammanfattning blir det inte bara enklare för läsaren, utan även en stor hjälp för oss 
under analysen i studien, där de olika lärarna kopplades till litteratur och syfte. 
Under transkriberingen av intervjuerna, som varierade alltifrån 25-40 minuter, 
valdes även relevanta delar ut för att på så sätt minska den tidsåtgång som går åt till 
att transkribera intervjuer. Med tanke på att det förekom en del korta diskussioner 
kring exempelvis olika klassrumssituationer, valdes därför endast det relevanta för 
studien ut från intervjuerna. Intervjuerna har bearbetats gemensamt med hjälp av 
högtalare där svaren upprepats flera gånger för att inte missa detaljer, samt att det 
skulle bli en gemensam syn på svaren. Vi har analyserat resultatet genom att klippa 
ut likheter och olikheter utifrån intervjuresultatet, observationsresultat och 
litteraturen, för att sedan jämföra dessa med varandra. Litteraturen har vi sökt via 
högskolebibliotekets sökmotor, samt funnit böcker och avhandling av egen 
kännedom. 
 
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Med tanke på att denna studie inriktat sig mot en kvalitativ forskningsmetod så kan 
man enligt Denscombe (2000) inte nå fullständig tillförlitlighet, det vill säga 
reliabilitet. Denscombe skriver att detta är något som är lättare att uppnå om man 
följer en kvantitativ forskningsmetod. Med tanke på att forskaren själv utgör 
mätinstrumentet under den kvalitativa forskningsmetoden finns det alltid en risk 
med att forskarens egna tolkningar spelar in när det gäller den information man 
samlat in. Med tanke på att studien innehåller intervjuer blir det på så sätt omöjligt 
att uppnå full objektivitet. Denscombe skriver här om en så kallad intervjuareffekt. 
Detta innebär bl a att man som forskare kan få olika svar på en fråga beroende på hur 
man formulerar den. Feltolkningar av frågor eller svar kan sänka reliabiliteten. Detta 
utgjorde en fördel i denna studie där intervjuerna utfördes via ett personligt möte 
med informanterna. Detta gjorde att deras funderingar kring eventuella frågor kunde 
bli besvarade, som i sin tur gjorde att risken för att frågorna skulle misstolkas 
minskade. Frågorna som ställts har vi utformat utifrån vårt syfte och frågeställningar 
samt viktiga aspekter som litteraturen tagit upp.  Vi har även ställt personliga frågor 
om ledarskap utifrån eget intresse som vi ansåg kunnat ha en betydelse för studien. 
Vi under vår analys av studien sedan valt ut de frågor som vi ansåg hade mer värde 
till studien. Ett krav med reliabilitet är även att man som forskare ska kunna upprepa 
samma studie igen och få samma resultat som innan. Eftersom vi inriktat oss mot en 
kvalitativ forskningsmetod har inte ett generaliserbart resultat varit aktuellt.   
 
Denscombe (2000) skriver att man som forskare bör reflektera kring om de data man 
samlat in speglar verkligheten och sanningen, samt om metoderna som används är 
riktiga. Denna reflektion beskriver han som validitet. Denna studie har använt sig av 
flera metoder, bland annat intervjuer och observationer. Detta har i sin tur gjort att 
det blivit en djupare och bättre förståelse kring ämnet. På detta sätt ökar även, det 
som Denscombe beskriver som, validiteten. Varje lärare i studien har blivit 
observerade en gång var under en längre tid. Med tanke på att det inte observerats ett 
flertal gånger minskar detta tillförlitligheten på lärarens beteende och agerande i 
klassrummet. En felkälla som räknats med i arbetet är att lärarna under andra 
lektioner möjligtvis kan visa upp en annan typ av ledarskap. Denna felkälla är dock 
något som vi räknat med innan studien. Under observationerna var det dock alltid två 
observatörer, vilket i sin tur ökade tillförlitligheten kring observationstillfällena. Det 
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som däremot förloras under en systematisk observation är det holistiska perspektivet, 
dvs. att man får se sambandet mellan många olika faktorer istället för att endast 
koncentrera sig på enstaka faktorer. Detta är något som vi ansåg som viktigt. 
 
Lärarna på skolan är för oss helt okända sedan innan. Detta medför att vi inte haft 
några förutfattade meningar kring deras ledarskap i klassrummet. Denna aspekt är 
även något Denscombe (2000) flaggar för, där han skriver att studien kan bli mer 
subjektiv när man innan studien har en relation till informanterna. Han menar att 
forskarna kan styra studien till det svar de vill ha under analysen, istället för att gå 
efter det data man fått. Under intervjuerna upplevdes det som att informanterna 
kände sig bekväma, samt att svaren var raka och ärliga. Informanterna svarade även 
på samtliga frågor. Något som inte var syftet med intervjuerna var att få något ”rätt” 
svar. Detta var något som belystes för informanterna. Syftet var endast att få ta del av 
deras funderingar och åsikter. Denscombe skriver att man som forskare bör 
reflektera kring frågornas karaktär, för att på så sätt undvika att de uppfattas som 
stötande för informanterna. De olika metoderna som användes i studien gjorde det 
möjligt att uppnå syftet med undersökningen. 
 
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 
Vetenskapsrådet (2008) skriver om fyra olika ställningstaganden man som forskare 
måste beakta under en studie. Dessa krav är samtyckeskravet, informationskravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Dessa krav har även regler som man som 
forskare bör tänka på och ta hänsyn till.  
 
Informationskravet: 
Detta innebär att forskarna presenterar studiens syfte för informanterna. Samtliga 
lärare har blivit informerade kring studiens syfte och varför det forskas kring detta. 
De har även blivit informerade kring att deltagandet varit frivilligt, samt att de när 
som helst kunnat avbryta deltagandet. Det har även informerats om att elevernas 
föräldrar bör informeras kring att en forskning pågår på skolan. 
 
 
Samtyckeskravet: 
Detta innebär att informanterna själva har kontrollen över att berätta om de vill delta 
i studien eller inte, samt hur länge de vill delta. De lärare som själva ställt upp i 
undersökningen har blivit informerade kring detta innan observationerna och 
intervjuerna.  
 
Konfidentialitetskravet: 
Detta innebär att man som forskare tar hänsyn till informanternas identitet i studien. 
Denna studie har inte nämnt några namn, detta har bytits ut mot annat. Namnet på 
skolan har heller inte nämnts, vilket gör det omöjligt för någon utomstående att spåra 
informanterna. Informanterna har även blivit informerade om att inga namn 
kommer att nämnas i arbetet.  
 
Nyttjandekravet: 
Detta innebär att man som forskare endast använder den insamlade informationen i 
forskningssyfte. Denna studie har tagit hänsyn till detta genom att de data som 
samlats in endast kommer att användas till denna studie och inget annat.  



 15 

4. Resultat 
 
Resultatet av observationerna sammanställdes i samma turordning som gällt vid 
genomförandet av observationerna. Därefter sammanställdes intervjuerna kring 
samma lärare under olika rubriker. Styckena är uppdelade i de olika lärarnas svar 
kring rubriken i fråga. Dessa rubriker ansåg som relevanta punkter kring en lärares 
ledarskap utifrån lärarnas svar, observationerna samt litteraturen och syftet.  
 
 

4.1 Observationsresultat 
 

4.1.1 Observation av L1 
 
Läraren inleder lektionen med en genomgång där hon går igenom vad eleverna ska 
arbeta med under lektionen. Under genomgången talar läraren med en klar och hög 
röst och har ett tydligt budskap med vad som gäller. Hon inger även ett lugn och en 
trygghet, samt en kunnighet kring det hon förklarar. Hon påpekar även för eleverna 
att inte plocka fram något material förrän hon pratat klart. Hon frågar eleverna 
frågor utifrån det hon gått igenom där hon tydligt visar vem hon ville skulle svara på 
frågan. Genomgången pågick i ca 5 minuter innan eleverna skulle arbeta på egen 
hand. Läraren förklarar sedan ett problem tydligt. Därefter sätter sig läraren vid ett 
runt bord placerat mitt i klassrummet på en stol i nivå med eleverna. När eleverna 
behöver hjälp eller fick problem fick de ställa sig i en kö till lärarens bord för att få 
hjälp. Ljudnivån i klassrummet höjs. Läraren säger då med en bestämd, men inte allt 
för hög, stämma vem det är som står först i kön för att få hjälp och säger då åt de 
övriga att vänta på sin tur. Ljudnivån sänks då igen.  Klassrumsmiljön är lugn och 
eleverna arbetar vid sina bord, där de sitter 4 stycken vid varje, med låga stämmor. 
Läraren uppmuntrar eleverna och bollar fram svaret med eleverna på deras problem 
vid sitt bord istället för att direkt ge svaret. När läraren inte hade någon som bad 
henne om hjälp vid sitt bord så vände hon sig om och frågade en specifik elev hur det 
gick för eleven. Läraren har vid det här laget suttit still vid sitt bord den största delen 
av lektionen och lagt ansvaret på eleverna att själva komma fram vid problem. 
Ljudnivån höjs igen där läraren än en gång säger åt eleverna att vara tysta och att 
tystnaden ska bevaras. Efter ca 20 minuter reser sig läraren och börjar gå runt i 
klassrummet och kollar hur det går för eleverna. När hon gått runt hos eleverna i 
cirka 5 minuter så sätter hon sig vid sitt bord igen. Läraren bemöter eleverna positivt 
och uppmuntrar dem när de säger sig inte förstå eller kunna. När lektionen är slut 
påpekar läraren att eleverna arbetat bra och att de kan plocka undan sina saker. 
 

 

 

4.1.2 Observation av L2 
 
Lektionen börjar med viss oordning i klassrummet. Läraren ber efter ett tag med 
bestämd röst alla att sänka sina röster. När läraren börjar skriva på tavlan vad som 
händer under dagen blir det tyst i klassrummet. Genomgången fortsätter med att 
läraren visuellt visar vad som ska göras i varje bok som kommer att beröras under 
dagen. Läraren ger intrycket av att vara väldigt positiv och har ett avslappnat 
kroppsspråk när hon förklarar. Några av barnen får under instruktionerna gå iväg 
med en annan lärare för annat arbete. När arbetet väl börjar visar läraren en tydlig 
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ledarroll och tilltalar eleverna och försöker försäkra sig om att alla förstått och lyssnat 
på instruktionerna. Instruktionerna är uppskrivna på tavlan. Läraren betonar även en 
”bra” klassrumsmiljö, vilket innebär att samtliga ska arbeta tysta. Läraren sätter sig 
sedan vid ett runt bord och de barn som behöver individuell hjälp får komma till 
henne vid bordet och ställa sig i kö. Eleverna sitter fyra stycken per bord runt 
omkring läraren. De privata instruktionerna är mycket konkreta om vad som ska 
göras. Läraren har en positiv inställning gentemot eleverna och uppmuntrar dem när 
de tappat hoppet. Hon är glad, vilket även märks smittar av sig på eleverna. Klassen 
verkar väl medveten om att man går fram för att få hjälp och vana vid detta system. 
Läraren ger instruktioner på två olika håll vilket visar att hon kan hålla flera bollar 
kan hållas i luften samtidigt. Detta leder också till att även om lektionen i sig kanske 
inte skulle vara superplanerad, finns en grundlig struktur och mönster i hur man ska 
bete sig i klassrummet, vilket ger en stabil grund och säkerhet i undervisningen. 
Under hela lektionen påtalar läraren ofta när eleverna gör något bra och använder 
positiv förstärkning. Det är lugnt och tyst i klassrummet. Läraren uppmuntrar och 
belyser elevers bättre sidor när dem stör, istället för att fokusera på det som inte är 
önskvärt och säga åt dem med en negativ stämma. Detta gjorde klassrumsmiljön även 
blev lugnare. Läraren verkar ha stor tillit till att eleverna arbetar med det dem ska 
eftersom hon suttit vid sitt bord större delen av lektionen och mer fungerar som en 
handledare. Läraren får mot slutet av lektionen hjälpa en elev. Läraren hämtar då en 
ispåse efter några minuter och lämnar då eleverna själva i klassrummet.   
 

 

4.1.3 Observation av L3 
 

Passet inleds med att läraren frågar vad eleverna gjorde senaste lektionen. 
Klassrumsmiljön är till en början stökig, tills läraren säger till med en bestämd röst 
att det måste bli tystare, vilket det även blir. Schemat skrivs sedan ner på tavlan för 
vad som ska hända under dagen. Undrar eleverna över någonting används 
handuppräckning som besvaras av läraren. Ljudnivån höjs än en gång, men läraren 
använder en tillsägning och det lugnar snabbt ner sig. Läraren går igenom Afrika som 
är dagens ämne. Läraren har inget problem med att glida in på ett sidospår vid 
diskussioner för att sen återgå till boken. Det diskuteras bland annat kolonier och 
svensk historia. Eleverna är placerade två och två med ansiktet mot tavlan medan 
läraren fördriver den mesta tiden framme vid tavlan och kartan över världen. Bredvid 
tavlan står även lärarens kateder. Läraren sitter oftast på katedern och förklarar med 
ett avslappnat kroppsspråk och lugn stämma. Hon går runt i klassrummet ett varv för 
att se till varje elev. Läraren poängterar att frågorna bör besvaras via 
handuppräckning. En konstant diskussion ledd av läraren pågår. En diskussion leder 
iväg på andra spår, där läraren känner detta och driver lektionen framåt genom att ge 
sig in på något nytt.  Allt från olika länders flaggor till landmärken i Afrika diskuteras. 
Läraren visar tydligt vilka regler som gäller i klassrummet där hon förklarar att man 
ska visa respekt mot varandra. Så här långt verkar det vara ett öppet klassrumsklimat 
där dialoger förs av läraren. En glad stämning råder, där läraren även skämtar med 
eleverna, vilket även leder till diskussioner. Sedan låter läraren eleverna läsa högt ur 
boken. När ett störande moment uppstår driver läraren skickligt klassen framåt och 
håller lektionen på rätt kurs.  I slutet av lektionen säger hon till eleverna att 
sammanfatta lektionen, dvs. vad som gåtts igenom. När hon gör detta går hon ett 
varv runt i klassen och kontrollerar att samtliga elever följer med. 
 



 17 

 
4.1.4 Observation av L4 
 
Läraren inleder lektionen med att säga åt barnen att slå sig ner på en matta som är 
placerad i den främre delen av klassrummet. Läraren sätter sig på en pall och låter 
sedan samtliga elever säga sitt namn på engelska. Efter det ställer hon sig vid en tavla 
och frågar eleverna väldigt mycket kring en bild. Läraren använder sig mycket av 
handuppräckning under detta tillfälle. Hon fördelar ordet väl hos eleverna. Hon 
upplevs väldigt strukturerad och välplanerad och håller eleverna kort. Läraren säger 
åt eleverna med deras fullständiga namn när det blir dålig koncentration kring 
uppgiften. Detta påpekar hon med en bestämd röst. Hon berömmer eleverna när de 
svarat på frågorna kring bilden. När det blir ofokuserat i klassen säger läraren åt 
eleverna att hon vill ha samtliga blickar på henne. Direkt efter detta berömmer 
läraren eleverna för att de lyssnar och gör som hon säger åt dem att göra. Läraren ser 
sedan till efter sin genomgång att samtliga elever vet vad de ska göra genom att 
upprepa arbetsuppgifterna några gånger, samt fråga dem kring detta. Eleverna är 
placerade fyra stycken vid varje bord. Borden är utplacerade så de liknar en hästsko i 
klassrummet. Läraren börjar med att gå till ett av borden med elever där hon fastnar 
en längre stund kring deras problem och frågor. Hon påpekar för några elever vad de 
ska arbeta med eftersom alla elever arbetar med olika saker. Klassrumsklimatet är 
lugnt och baseras klart och tydligt på disciplin och överenskomna regler. Under ett 
tillfälle blir det en hög ljudnivå, där läraren tar ett bord som ett gott exempel på hur 
man ska arbeta och vara i klassrummet. Ljudnivån sänks på en gång till hur den var 
innan. Läraren har nu fastnat en längre tid hos ett nytt bord med elever där vi 
upplever det som att hon missar vad som händer vid de övriga fem borden. Med 
tanke på att läraren stannar en längre tid vid bordet lämnar hon över mycket ansvar 
på att eleverna ska arbeta självständigt och ta mycket ansvar utifrån hennes 
instruktioner. När hon går till nästa bord fastnar hon även där en längre stund (ca 5-7 
minuter). Ljudnivån höjs där läraren inte är sen med att dämpa den genom att säga 
till med en bestämd röst. Läraren fastnar igen vid ett nytt bord en längre stund och 
försöker lösa dessa elevers individuella problem och funderingar. Läraren har näst 
intill ingen uppsikt över klassrummet och hur de andra eleverna beter sig vid de 
övriga borden. Hon ber en elev att inte rätta till en annan elevs fel, utan ber den 
eleven att sköta sina egna uppgifter. Läraren ger ett bestämt och kontrollerande 
intryck över klassrumssituationen. Läraren ber sedan eleverna att efter lektionen 
sätta sig och reflektera över deras arbetsinsats, där hon ger dem en varsin böna som 
de får lägga i en skål/flaska om de, enligt dem själva, arbetat bra. 

 
4.1.5 Sammanfattning av observationer 
 
Här nedan visas en sammanfattning av samtliga fyra observationer. Punkterna som 
tas upp är relaterade till den litteratur som använts, som tagit upp viktiga aspekter 
kring hur ”bra” ledarskap är i klassrummet. Detta relateras även utifrån studiens 
syfte och frågeställningar.   
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Lärarens 
beteende 
inför 
klassen 
 
 
 
 
 
Beröm och 
uppmuntra
n 
 
 
 
 
 
 
 
Lärarens 
placering i 
klassrumm
et under 
lektionen 
 
 
 
 
 
Lärarens 
kontroll/ 
inte 
kontroll 
 
 
 
 
 
 
Lärarens 
åtgärder 
vid miss 
skötning 
 
 
 
 
 
 

L1 
 
Lugn, trygg 
och 
avslappnad. 
Ger även ett 
intryck av 
kunnande 
och 
självsäkerhet.  
 
 
 
Läraren 
berömde 
eleverna ett 
flertal 
tillfällen och 
uppmuntrade 
dem när de 
fastnat och 
tappat 
självförtroend
e.  
 
Läraren var 
placerad mitt 
i 
klassrummet 
sittandes vid 
ett runt bord 
större delen 
av lektionen. 
 
 
 
 
Läraren gav 
eleverna stort 
ansvar kring 
att de själva 
skulle jobba 
med sina 
arbetsuppgift
er. 
 
 
 
 
Läraren är 
inte rädd att 
sätta sig in i 
konflikter. 
Läraren säger 
till eleverna 
med en 
bestämd röst 
vid höjd 
ljudnivå. 

 

L2 

 
Läraren hade 
ett avslappnat 
kroppsspråk, 
trygg och ger 
ett positivt 
och glatt 
intryck 
gentemot 
klassen och 
eleverna.  
 
Läraren 
berömde och 
uppmuntrade 
eleverna flera 
gånger under 
lektionen.  
 
 
 
 
 
 
Läraren var 
placerad mitt 
i 
klassrummet 
sittandes vid 
ett runt bord 
större delen 
av lektionen. 
 
 
 
 
Läraren gav 
eleverna stort 
ansvar kring 
att de själva 
skulle jobba 
med sina 
arbetsuppgift
er. 
 
 
 
 
Läraren 
berömde det 
positiva i 
undervisning
en istället för 
att fokusera 
sig på det 
negativa, där 
av ljudnivån.  

   
 

L3 
 
Avslappnad, 
glad och 
skämtsam, 
samt gav ett 
lugnt intryck.   
 
 
 
 
 
 
Läraren 
använde sig 
inte av beröm 
och 
uppmuntran. 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren var 
oftast 
placerad 
ståendes 
längst fram 
vid tavlan 
eller sittandes 
på katedern. 
Gick runt två 
varv i 
klassrummet. 
 
Läraren hade 
full kontroll 
över 
klassrumssitu
ationen där 
det ständigt 
var 
helklassunder
visning. 
 
 
 
Läraren sa till 
med skarp 
röst direkt 
när någon 
bröt någon 
regel eller 
störde. 
 
 
 
 
 

L4 
 
Läraren 
inleder med 
ett 
kontrollerand
e intryck, 
samt 
välplanerad 
och 
strukturerad.  
 
 
Läraren 
använde sig 
mycket av 
beröm och 
uppmuntran,. 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren 
cirkulerade 
runt mellan 
borden under 
hela 
lektionen. 
Hon stannade 
dock en lång 
tid vid varje 
bord. 
 
 
Läraren går 
runt till varje 
bord och 
kontrollerar. 
Många elever 
får dock stort 
ansvar när 
läraren 
stannar 
längre tid vid 
varje bord. 
 
Läraren 
tvekade 
aldrig vid 
konflikter 
utan sa till 
med bestämd 
röst både 
elevens för- 
och 
efternamn. 
Hon höll 
eleverna kort. 
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Lektions                    
struktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevers 
placering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1 
 
Läraren ger 
intrycket av 
att vara 
välplanerad, 
delegerar 
uppgifterna 
till eleverna 
efter sin 
genomgång 
och låter dem 
arbeta 
självständigt 
lektionen ut. 
 
 
 
 
 
 
Eleverna 
sitter fyra och 
fyra vid sina 
bord, varje 
elev har en 
bredvid sig 
och en 
framför. 
Dessa bord är 
placerade 
runt omkring 
läraren runda 
bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L2 
 
Läraren 
skriver 
tydliga 
instruktioner 
på tavlan vad 
som bör 
göras. 
Läraren 
delegerar 
sedan 
uppgifterna 
till eleverna 
efter sin 
genomgång 
och låter dem 
arbeta 
självständigt 
lektionen ut. 
 
Eleverna 
sitter fyra och 
fyra vid sina 
bord, varje 
elev har en 
bredvid sig 
och en 
framför. 
Dessa bord är 
placerade 
runt omkring 
läraren runda 
bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L3 
 
Läraren har 
en tydlig 
struktur kring 
hur lektionen 
ska se ut. 
Lektionen 
byggs dock 
mycket på 
diskussioner. 
Lektionen är 
även i 
helklass hela 
passet. 
Läraren 
avslutar även 
med en 
sammanfattni
ng.    
 
Eleverna 
sitter två och 
två vid 
bänkar med 
ansiktena 
riktade 
framåt mot 
tavlan där 
även lärarens 
kateder är 
placerad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L4 
 
Läraren ger 
intrycket av 
att vara 
väldigt 
planerad och 
har en tydlig 
struktur och 
disciplin med 
lektionen. 
Hon säger 
vad eleverna 
ska arbeta 
med, efter 
lektionen lät 
hon eleverna 
ge betyg till 
sig själva.  
 
 
Eleverna var 
placerade 
fyra och fyra 
vid varje 
bord. Borden 
var placerade 
i 
klassrummet 
som en 
hästsko.  
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4.2 Intervjuresultat 
 

4.2.1 Lärarnas syn på ledarskap i lärarrollen 
 
L1 anser att man bör vara lite av en handledare i klassrummet. Hon påpekar vikten av 
att samtliga elever bör utvecklas till att bli mer självständiga i klassrummet. Det är 
viktigt att eleverna tänker och tar initiativ själva, istället för att hon som lärare ska 
tänka åt dem. Hon anser att man som lärare mer ska finnas som en hjälp i 
klassrummet, samt motivera dem till att göra saker i klassrummet som har med 
undervisningen att göra. Hon påpekar dock att åldern kan ha en avgörande betydelse, 
där yngre elever oftast behöver mer styrning av henne som lärare. Hon påpekar även 
att grundtanken är att få dem mer självständiga, samt lära dem att ta eget ansvar. L1 
menar att man som ledare ska ha förmågan att kunna lyssna på eleverna, vad de vill 
och hur de vill lära sig. Man måste även vara väldigt tydlig vid instruktioner, samt 
tydliggöra vad målet med undervisningen är och vart man är på väg. Hon berättade 
att man måste vara bestämd och kunna kräva en del av eleverna. Förutom att man 
som lärare ska kunna ta kritik så menar hon även att eleverna bör lära sig ta kritik i 
klassrummet för att kunna bättra sig. L1 avslutar med att beskriva vikten av att som 
lärare kunna berömma och uppmuntra eleverna. På detta sätt får man som lärare 
med sig de lite halvt lata eleverna bättre i undervisningen, genom att högt berömma 
det duktiga de gjort inför hela klassen. L1 påpekar slutligen att hon inte anser sig ha 
någon utbildning i ledarskap utan att det har kommit naturligt. 
 
L2 menar att hennes huvuduppdrag som lärare är att hjälpa barnen att uppnå de 
uppsatta målen. Hon menar att man som lärare måste sätta upp tydliga regler, 
normer och tydliga ramar för att kunna uppnå dessa mål. Hon anser även att man 
som lärare ska ha strukturerat i klassrummet och att eleverna vet vad man som lärare 
förväntar sig av dem, samt att man som lärare vet vad man kan förvänta sig av 
eleverna. Hon anser att dagens elever behöver mycket normer och regler, samt att det 
är viktigt att visa eleverna att man som elev i skolan, och även senare som 
samhällsmedborgare, inte bara har rättigheter utan även skyldigheter. L2 menar att 
hon som lärare bestämmer och tar besluten i klassrummet, men att man innanför 
dessa ramar även ska kunna ha roligt med eleverna. Hon påpekar även att man som 
ledare måste vara tydlig och konkret gentemot eleverna. Något hon också påpekar 
som en viktig aspekt med att vara ledare i klassen är att ge dem mycket beröm och 
uppmuntran. Inte bara över när de gjort något bra, utan även betona det duktiga de 
gjort tidigare när de missköter sig i klassrummet. Det är viktigt att kunna se varje elev 
så ingen glöms bort menar L2. Hon avslutar med att säga att hon inte har någon 
utbildning i ledarskap. 
 
L3 menar att lärarrollen är väldigt komplex och ingen dag är den andra lik. Sen är 
hon noga med att poängtera att yrket ger möjligheten att påverka många. När man 
nämner ledarskap i klassrummet tänker hon närmast på vägledning och att man ska 
få eleverna intresserade att lära sig och få ut mycket kunskap till dem. Hon påpekar 
att de viktigaste egenskaperna för en lärare idag är tydlighet och att du är 
organiserad. En annan punkt är att man för en dialog med eleverna så det inte blir en 
envägskonversation. Att vara flexibel är också viktigt, just för att ingen dag är den 
andra lik. Man kan inte tänka för fyrkantigt. L3 ansåg sig inte ha läst någon kurs i 
ledarskap utan det enda hon kunde tänka sig var praktiken under utbildningen. 
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  L4 tycker lärarrollen till största del är en samhällsfunktion. Man ska förmedla vad 
läroplanen säger och vad samhället vill ska förmedlas. Det gäller att inte bli för privat 
med eleverna men samtidigt vara personlig säger hon. Hon tror inte att man söker sig 
till läraryrket om man inte är en ledande typ av människa. Som lärare leder man en 
stor grupp av olika viljor och bakgrunder. Det är också viktigt att visa upp en vuxen 
sida och inte gå ner på barnens nivå. Även L4 menar att tydlighet är den viktigaste 
egenskapen en lärare för ha för att undervisa barn i dagens skola. Man ska vara 
konsekvent och hålla vad man lovat och sagt. Även L4 ansåg precis som de andra 
lärarna att hon inte fått någon konkret ledarskapsutbildning utan lärt sig av egen 
erfarenhet. 
 
 

4.2.2 Lärarnas ledarstil 
 
L1 påstår sig vara en väldigt mjuk lärare som oftast kan vara alldeles för snäll mot 
eleverna i klassrummet, där hon anser att hon borde bli mer bestämd. Hon gillar inte 
att höja rösten, skälla och gapa på eleverna. Detta med anledning till att hon känner 
medlidande för eleverna. Hon är själv ingen som skulle vilja bli utskälld inför en 
folksamling. Hon anser att man som lärare kan säga till eleverna tydligt och bestämt 
för eleverna, samtidigt som man ska vara saklig och visa ett lugn när man förklarar 
för en elev varför man inte vill att han/hon ska bete sig på ett visst sätt. Hon ser sig 
inte som auktoritär ledare, utan mer som en handledare som befinner sig mer i 
bakgrunden. L1 påstår även att ledarstilen kan förändras beroende vilka elever man 
undervisar. 
 
L2 påstår sig vara en sträng lärare, samtidigt som hon kombinerar detta med 
snällhet. Hon menar sig finnas där för elevernas skull och vill gärna att de kommer 
fram till henne när något hänt, samtidigt som hon har krav på dem. Hon säger sig 
även vara en lärare som ger eleverna mycket beröm och uppmuntran, samt att hon är 
väldigt rak, både positivt och negativt. Hon påpekar dock att olika ledarstilar fungerar 
olika beroende på vilka elever man undervisar, men att denna ledarstil är något som 
hon känner igen sig själv i. 
 
L3 säger sig å ena sidan vara ganska bestämd och tydlig i sin lärarroll, men att hon å 
andra sidan också är väldigt öppen om sig själv, vilket hon tror man tjänar på i 
längden. Det gäller att barnen förstår att även läraren är en människa påpekar hon. 
Detta stärker relationen till barnen och ger förtroende. Man kan på ett sätt nästan bli 
deras kompis, men det måste finnas en tydlig gräns. Alla elever är olika, just därför 
jobbar L3 också mycket med att vara flexibel genom att till exempel ta tillvara på 
olika infallsvinklar som kan dyka upp mitt under lektioner och inte är planerade från 
början. Till viss del tror hon att hon nog alltid har varit en naturlig ledare. 
 
L4 försöker ha en ledarstil som bygger på att vara konsekvent. Man ska hålla vad man 
lovar och visa en trygghet för barnen att kunna anförtro sig. Även L4 anser att 
tydlighet är en viktig del i hennes ledarstil. L4 anser att hon ofta försöker att vara 
uppmuntrande och inte klanka ner, utan uppmuntra de barnen som gör det bra. Att 
ge barnen ständig bekräftelse och känslan att de kan prata med henne om allt är en 
annan byggsten. Man ska också ha en god kännedom om gruppdynamik och hur 
gruppen fungerar just som grupp och inte bara hur de olika individerna är. L4 menar 
också att ledarstilen kan variera beroende på vilken grupp man undervisar, men att 
alla i hennes ögon från början har en personlig ledarstil och grund att luta sig tillbaka 
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på. L4 säger att hon tidigare under sin egen skolgång och även privat nuförtiden inte 
är någon ledartyp. 
 
 

4.2.3 Planering 
 
L1 anser att det alltid är viktigt att ha en plan för ett nytt område. Hon menar dock att 
det inte alltid är lika viktigt att ha en bra planering inför varje lektionspass. Är det ett 
nytt arbetsområde så planerar hon oftast i sitt huvud vilka mål eleverna ska uppnå 
med lektionen, samt hur de ska uppnå dessa. Hon menar att det är viktigt att lyssna 
in eleverna hur de vill arbeta för att uppnå målen, samt kolla av hur mycket de redan 
kan kring arbetsområdet och vad som engagerar dem mest. Elevers förkunskaper är 
oftast något som är väldigt svårt att ha koll på menar L1. Därför är finplaneringen 
något som hon måste improvisera med väldigt ofta. När det dock sker alltför mycket 
improvisation och när man inte har någon tydlig struktur att gå efter kan hon lätt 
märka att eleverna blir väldigt ostrukturerade och inte har samma motivation. Därför 
anser hon att det alltid bör finnas någon form av planering för att fånga elevernas 
motivation i undervisningen. Hon kan även känna att hon som ledare över klassen 
även tappar kontrollen över klassrumssituationen när det sker alldeles för mycket 
improvisation. Hon blir som lärare vinglig och ostrukturerad vilket hon säger i sin tur 
påverkar hennes roll som ledare över klassen. 
 
L2 berättar att hon alltid måste ha en planering kring hur eleverna ska få sin kunskap 
och vilka material som ska användas. Detaljplaneringen är dock något som gör inne i 
huvudet efter vad eleverna har för förutsättningar. Hon beskriver att hon är ganska 
flexibel angående detta. Grovplaneringen är något som planeras noggrant där de går 
åt mycket arbete. Detaljplaneringen är dock inget som sker inför varje lektionspass, 
utan detta kan variera där det kan förekomma en del improvisation. Hon säger dock 
att ledarskapet är något som påverkas vid dålig planering. Man har som lärare oftast 
inte lika tydlig röd tråd med undervisningen, vilket gör att eleverna lätt kan tappa 
koncentrationen om även hon som lärare gör det. Detta medför även att kontrollen 
över klassrumssituationen avtar lite menar L2.   
 
L3 menar att planeringen är viktig för att kunna påvisa den tydlighet hon eftersträvar 
i klassrummet. Kommer hon oplanerad drabbar detta undervisningen. Samtidigt är 
det viktigt att kunna ta tillvara på andra infallsvinklar och vara flexibel precis som 
hon påpekade om sin ledarstil. Hon har inga totalt främmande lektioner utan bygger 
allt på en grundplanering men medger samtidigt att visst förekommer improvisation 
under lektionerna. Hon avslutar med att återigen poängtera att om man kommer 
oförberedd så blir det såklart rörigare i klassen och eleverna vet inte riktigt vad de ska 
göra. 
 
L4 tycker planering är jätteviktigt. I början av sitt arbete som lärare använde hon en 
detaljplanering kring varje lektion och hela dagen. Man vet ju hur lång en lektion är 
och vad tanken med lektionen är. Sen brukar det sällan sluta med att man fullföljt 
och gjort allt efter planeringen. Men att ha denna planering främst i början var 
väldigt nyttigt och bra menar L4. Improvisation förekommer bland annat genom 
elevernas olika frågor eller om något till exempel skulle gå sönder och man får ändra 
upplägg och planering. Sådana situationer påverkar självklart undervisningen tycker 
L4, och när den gör det vill hon gärna ha en planering att gå tillbaka till. Sedan blir 
man ibland tvungen att prioritera bort gruppen och prioritera en individ som 
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eventuellt har svårt eller mår dåligt. Denna balansgång var en av de allra svåraste att 
lära sig bemästra påpekar hon. 
 
 

4.2.4 Miljö 
 
L1 menar att under alla hennes år hon jobbat har det testats på många olika typer av 
placeringsmetoder. Enligt henne vinner man mest på som lärare att ha eleverna 
sittandes i grupper. Nackdelen med detta menar hon dock kan vara att få det lugnt, 
där det för vissa elever inte funkar alls. Det man vinner med denna placeringsmetod 
menar L1 är att eleverna blir mer kreativa och jobbar bättre i det långa loppet. Hon 
har haft elever där de fått arbeta två och två, där hon tycker att det inte händer något 
för eleverna. De blir mer produktiva och kreativa i smågrupper menar hon. Det 
negativa kan dock även vara att eleverna som sitter med ryggen emot henne alltid 
måste vända sig om vid genomgångar, vilket i sin tur gör att L1 inte har alla elevers 
ögon på sig. En aspekt hon påpekar som viktig är att få det så hemtrevligt som möjligt 
i klassrummet, och undvika att eleverna behöver arbeta vid kala kalla väggar. Hon 
tror garanterat att miljön i klassrummet påverkar eleverna. Hon tror även att 
eleverna blir mer oroliga i ett sådant klassrum, vilket i sin tur påverkar henne som 
ledare. L1 brukar placera sig själv mitt i klassrummet vid ett bord för att undvika att 
eleverna ska hojta och ropa högt efter henne i klasrummet. Hon anser att det är 
bättre att eleverna får stå i en kö till hennes bord, än att de ska behöva räcka upp 
handen en längre tid. 
 
L2 anser att miljön är viktig både psykiskt och fysiskt. Hon anser att det ska vara 
trevligt att komma in i ett klassrum, samt att det ska vara högt i tak. Med detta menar 
hon att alla elever ska våga prata och uttrycka sig i klassrummet, vilket är något hon 
arbetar mycket med. Ett tillåtande klassrumsklimat är något som L2 arbetar mycket 
med i början av läsåret. Placeringar av arbetsplatser är även något som hon anser 
som en viktigt, vilket hon även planerar själv. Hon menar att om hon själv skulle sitta 
bredvid en jättebra kompis vet hon att det skulle bli mer prat än arbete. L2 anser att 
skolan är ett arbete där man mestadels ska arbeta på. Om man misslyckas med 
klimatet och miljön i klassrummet, genom att fel personer sitter bredvid varandra, så 
anser L2 att det går åt väldigt mycket onödig negativ energi. Därför planerar hon 
dessa placeringar själv.   
   
 
L3 tycker att klassrumsmiljön påverkar ledarskapet, men säger i samma andetag att 
hon själv inte är någon pysslig person. Men är det kala väggar och steril miljö mår 
varken barnen eller hon som lärare bra. Däremot är syftet med att hon är i 
klassrummet att hon ska lära ut kunskap till barnen och det som med miljön främst 
påverkar ledarskapet är nog barnens placeringar, säger L3. Gällande placeringar har 
hon haft barn som suttit både i grupp och två och två. Hon tror att det sistnämnda är 
att föredra för lite äldre barn medan grupplacering kan vara bättre för yngre. Detta 
för att barnens fokus då hamnar framåt mot henne och tavlan istället för på varandra, 
samt att vid grupplacering tvingas en del barn sitta med ryggen framåt eller åt sidan. 
L3 avslutar med att säga att hon försöker att sitta ner en hel del för att barnen inte 
ska få en känsla av att hon står över dem. 
 
L4 är även hon säker på att klassrumsmiljön påverkar ledarskapet. Hon har valt att 
ha en samlingspunkt för barnen mitt i klassrummet i form av en matta som används 
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vid genomgångarna för att hon vill känna att hon har barnen nära sig vid dessa 
tillfällen. Det är då lättare att få deras uppmärksamhet. Placeringarna är heller aldrig 
slumpmässiga utan L4 bestämmer själv placeringarna och det krävs mycket jobb 
menar hon, och ändrar därför sällan på placeringarna. Utöver barnens placering tror 
hon också att hennes egen placering är viktig för klassrummets ledarskap. Hon säger 
att hon även försöker få klassrummet så hemtrevligt som möjligt. För 
undervisningens skull menar hon att efter samlingarna kanske det bästa vore att ha 
barnen två och två, men det faktum att klassen också äter i klassrummet gjorde att 
hon valt att sätta dem fyra och fyra istället. Alla dessa faktorer påverkar ledarskapet 
enligt L4 och förändras detta blir barnen såklart oroliga vilket påverkar ledarskapet 
och hennes roll som lärare. Dessa situationer är dock sällan barnens fel utan man får 
som lärare när något går snett försöka hitta en annan väg framåt avslutar hon. 
 
 

4.2.5 Regler, disciplin och kontroll 
 
L1 brukar när någon elev stör under ett flertal tillfällen försöka att först och främst 
kolla hur den eleven är placerad i klassrummet.  Sedan brukar hon även titta på om 
det finns något arbetssätt som möjligtvis passar just den eleven som inte sköter sig 
bättre. L1 påstår sig inte vara en lärare som skäller och skriker. Sådana elever som 
dock stör mycket och är väldigt utåtagerande bukar kunna bli utvisade ur 
klassrummet. Detta scenario är dock något som händer väldigt sällan menar L1. 
 
L2 brukar vid någon form av misskötning från en elevs sida samtala med denna. Där 
beskriver hon konkret att hon inte gillar vad eleven gör. Blir det inte bättre vid ett 
sådant samtal så brukar hon istället arbeta mycket med beröm och uppmuntran. Med 
detta menar hon att hon berömmer det bra som eleven gjort, istället för att fokusera 
kring det negativa. Detta kan ske genom att berömma något eleven gjort inför hela 
klassen. Nästa steg brukar vara att hon arbetar med någon form av belöningssystem. 
Sedan finns det tyvärr de barn som inget av dessa metoder fungerar på menar L2. Det 
viktigaste är dock enligt henne att eleverna känner att hon som lärare ser dem. 
Fungerar det inte med beröm måste man självklart ibland säga till på ett hårdare sätt.  
 
L3 försöker vara så tydlig som möjligt både med regler disciplin, vilket underlättar 
undervisningen som helhet och ger större kontroll över gruppen. När det däremot 
uppstår konflikter eller avvikande beteende brukar hon börja med att säga till 
eleverna att beteendet inte är enligt reglerna, samt arbeta mycket med beröm till de 
elever som sköter sig bra inom det problemartade området. Hon medger också att i 
extremfall måste man hänvisa ut en elev om det störande beteendet påverkar klassen 
för mycket. Ju längre man arbetar som lärare desto tryggare blir man dock både i sitt 
sätt att leda och de olika regler och normer man drar upp. 
 
L4 håller hårt på regler och försöker att alltid vara konsekvent i sitt handlande. Hon 
vill också att barnen ska kunna ty sig till henne gällande allt för att på så sätt etablera 
en god relation till varje elev i klassen. Vid avvikande beteende i klassrummet 
försöker hon först och främst alltid med att få barnen att ryckas med i vad som 
berättas. Barn som håller på att tappa fokus brukar hon då ställa frågor till för att 
återupprätta intresset. Misslyckas detta kan ett sätt vara att helt enkelt säga ifrån. 
Dialogen med barnen och deras föräldrar är dock den viktigaste faktorn för att kunna 
hålla på kontrollen i klassrummet. 
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5. Analys 
 
Under detta avsnitt jämförs och analyseras lärarnas teoretiska ledarskap med deras 
praktiska ledarskap i klassrummet. För att göra detta kommer vi ställa intervjuerna 
emot observationerna, för att där jämföra likheter respektive olikheter i de svar och 
intryck lärarna gett. Dessa svar och intryck kommer sedan att ställas emot de teorier 
och den forskning som lyfts upp i litteraturen, som tidigare beskrivits under kapitel 2. 
 
 

5.1 Analys av L1 
 
L1 inledde sin lektion med en genomgång, där hon talade med en klar och hög röst, 
samt hade ett tydligt budskap med vad som gällde med lektionen. Hon gav även 
intrycket av att vara välplanerad innan lektionen. Ett tydligt budskap vid 
instruktioner var även något som L1 beskrev som en viktig aspekt med en lärares 
ledarskap under intervjun. Stensmo (2000) beskriver även hur viktigt det är att man 
som lärare är tydlig och klar i sitt budskap med undervisningen. L1 ansåg det även 
som viktigt att beskriva för eleverna vad målet med undervisningen är, samt vart man 
är på väg. Detta var dock inget som skedde under detta lektionspass. L1 placerade sig 
sedan vid ett runt bord som var placerat mitt i klassrummet. Behövde eleverna hjälp 
fick de ställa sig i en kö till lärarens bord. L1 beskrev sig själv även under intervjun 
inte som en auktoritär lärare, utan mer som en handledare som mestadels befinner 
sig i bakgrunden. Genom att placera sig som hon gör undviks det att eleverna hojtar 
och ropar högt genom klassrummet när de behöver hjälp påstår hon. På så sätt anser 
hon att det är bättre om de får stå i en kö till hennes bord. Ogden (2003) skriver även 
att undervisningen bland annat handlar om att handleda och leda aktiviteter. Läraren 
är den som förmedlar, men även en anpassare. Han skriver även att den lärarstyrda 
undervisningen är på väg att försvinna i dagens skola, där läraren mer fungerar som 
en handledare och problemlösare än en dirigent. Detta påvisades under 
observationen där L1 mer fungerade som en handledare.   
 
Något som observerades var att L1 ofta uppmuntrade eleverna, samt att hon bemötte 
dem väldigt positivt. Hon berömde dem även efter lektionen för att ha arbetat bra. 
Denna metod var något som L1 propagerade för under intervjun. Hon anser att man 
får med sig många elever gratis på så sätt, oftast de lite mer lata eleverna. Hon brukar 
ofta berömma dessa högt inför hela klassen vilket hon ansåg som en bra metod. 
Stensmo (1997) skriver kring detta att det kan vara viktigt för elevers motivation 
gentemot skolarbetet att få beröm. Detta kan ses som en stor belöning för de elever 
som lyckats uppnå målen menar han. Han skriver också att det även förekommer 
elever i klassrummet som behöver mer direktiv och bekräftelse i deras arbete. På 
detta sätt ökar deras motivation menar Stensmo. Något som även observerades var 
att läraren sa till med en bestämd, men inte allt för hög stämma när ljudnivån i 
klassrummet höjdes. Detta skedde ett flertal gånger under observationen. L1 sa under 
intervjun att man som ledare över klassen måste kunna vara bestämd och kunna 
kräva en del av eleverna. Stensmo (2000) skriver att en viktig aspekt i klassrummet 
är att man som lärare har förmågan att kunna säga till direkt och skaffa klara gränser 
i klassrummet. När man som lärare säger till direkt, vid exempelvis ett regelbrott, så 
påverkar det inte bara eleven som får tillsägelsen utan även hela klassens beteende 
blir i allmänhet lugnare menar Stensmo. 
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Under lektionen så var klassrumsmiljön lugn. Eleverna var utplacerade fyra stycken 
vid varje bord. L1 satt största delen av lektionen still vid sitt bord och la på så sätt 
stort ansvar på att eleverna skulle arbeta själva. L1 ansåg under intervjun att en 
lärares uppgift bland annat består i att få eleverna att bli mer självständiga. Hon 
anser att man mer ska finnas som en hjälp i klassrummet och motivera dem till att 
arbeta. L1 sa sig även ha provat många olika placeringsmetoder genom åren, där hon 
kommit fram till att man som lärare mest vinner på att ha dem sittandes fyra och 
fyra. Anledningen till detta är att hon tycker att eleverna blir mer kreativa, samt att de 
jobbar bättre. Scherp (i Lindkvist, Löwstedt & Torper 1999) menar att 
skolledarskapet succesivt utvecklas efter erfarenhet av undervisning. Stensmo (1997) 
skriver att man som lärare kan ha eleverna i mindre grupper. Med detta anser han att 
elevernas relationer till varandra främjas, samt att de får lära sig ta mer ansvar.  Han 
påpekar dock att man bör anpassa detta beroende på vilket ämne man undervisar i. 
Att hitta rätt i detta är att vara en god ledare menar han. Stensmo (2000) skriver att 
alla lärare har olika sätt att leda, där varje lärare bör hitta det sätt som passar de 
själva bäst för att leda sin klass framåt i utvecklingen.  
 
L1 hade under lektionen ett lugnt, tryggt och avslappnande ledarstil. Hon gav även ett 
intryck av kunnande och självsäkerhet. L1 påstod under intervjun att hon är en 
väldigt mjuk lärare som oftast kan vara alldeles för snäll mot eleverna i klassrummet. 
Hon anser att hon borde kunna bli mer bestämd. Orlenius (2001) skriver att dagens 
lärare fått en mer social roll, där de inte bara ska vara kunskapsförmedlare utan även 
kunna erbjuda trygghet och tillit. Han menar att denna aspekt är något som många 
barn och ungdomar inte erbjuds i hemmet. 
 
 

5.2 Analys av L2 
 
L2 skrev innan lektionen upp på tavlan vad som skulle hända under dagen. Hon 
visade även för eleverna vad som skulle göras genom att visuellt visa i en bok. Här 
visar L2 upp tydlighet under lektionspasset. Hon ansågs som förberedd och 
strukturerad under sitt lektionspass. Hon visade under hela observationen upp en 
väldigt positiv och glad attityd. Under intervjun sa L2 att tydlighet är en av de 
viktigaste egenskaperna som en lärare bör ha, och att man även är den som 
bestämmer i klassrummet. Samtidigt menar L2 att man måste kunna ha roligt med 
barnen, men också upplysa dem om att de inte bara har rättigheter i skolan utan även 
skyldigheter. Hon berättade även hur viktigt det är som lärare att vara välplanerad 
innan ett lektionspass för att på så sätt inte tappa den röda tråden. Detta kan medföra 
att eleverna i sin tur blir ostrukturerade menade L2.  Stensmo (1997) skriver att man 
som lärare bör förmedla en positiv bild av sig själv och sitt jobb, eftersom detta 
smittar av sig till eleverna. Han menar att detta gör eleverna mer motiverade. Elevers 
motivation till skolan anser även Stensmo (1997) underlättar en lärares ledarskap i 
klassrummet. Stensmo (1997) påpekar även planering som en tung byggsten när det 
gäller ledarskapet hos lärare. Denna byggsten märktes det att L2 använde sig av. L2 
verkade till en början väldigt resultatinriktad och när elever frågade om något 
problem gav hon dem nästan ett fullständigt svar. Denna form av lärare kallar 
Stensmo (2000) för uppgiftsorienterat ledarskap. Målen är syftet med lärarens 
undervisning. Detta bekräftade hon också i intervjun genom att säga att målen som 
ska uppnås i läroplanen är vad hon strävar efter att eleverna ska uppfylla med sin tid i 
klassrummet. 
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L2 använder sig inte av någon traditionell handuppräckning utan behöver eleverna 
hjälp får de gå fram till läraren. Denna metod verkade invand. Hon uppfattas 
samtidigt som en handledare som guidar eleverna framåt i deras utveckling och 
poängterar att det är för deras egen skull eleverna är där. På samma gång råder aldrig 
någon tvekan om vem som har kontrollen och bestämmer i klassrummet. Hon 
berättade även under intervjun att elevernas placering är något som hon tar tid med 
att planera och ser som en viktig aspekt i klassrummet för att det ska underlätta 
hennes ledarskap. Kontroll menar Stensmo (1997) är en grundsten för ett lyckat 
klassrumsledarskap och med det menar han att det finns ett samförstånd kring regler 
och beteenden mellan lärare och elever, vilket L2 demonstrerade på ett tydligt sätt 
under observationen. Hon fördelar ut mycket av ansvaret på eleverna själva i form av 
individuellt tyst arbetande. Hon påpekade under intervjun att hon i sin ledarstil 
förväntar sig mycket av eleverna under lektionerna. Kernell (2002) menar här att det 
är viktigt att eleverna själva förstår sig på arbetssättet och verksamheten. Detta 
kräver en stor kommunikativ kompetens och att du som lärare har känslan att kunna 
sätta dig in i elevernas situation. 
 
Något som även observerades under lektionen var att L2 arbetade mycket med beröm 
och uppmuntran. Hon uppmuntrade även när ljudnivån i klassrummet höjdes, 
genom att berömma det positiva med lektionen istället för att koncentrera sig på det 
negativa. Detta var något som hon även påpekade som något en ledare över en klass 
bör ha förmåga att göra. Hon menar att det är viktigt att man ser varje elev, så ingen 
glöms bort, samt att man även berömmer på det sätt hon berömde den elev som 
misskötte sig under observationen. Hon berättade att man ska försöka ha det högt i 
tak i klassrummet, det vill säga att eleverna ska känna sig trygga och våga prata och 
uttrycka sig under lektionerna. Stensmo (1997) skriver att man bör se till att varje 
elev i klassen inte känner sig otrygg, utsatt eller hotad på något sätt. Eleverna måste 
få tillåtas göra misstag utan att deras självkänsla påverkas. Hon visade även upp en 
sida av flexibilitet under lektionspasset. Det märktes att improvisation visades upp, 
bland annat när läraren hämtade ispåsen. Flexibilitet skriver Stensmo (1997) som en 
viktig egenskap dagens lärare bör ha. 
 
 

5.3 Analys av L3 
 
L3 hade ett mycket avslappnat ledarskap som ska ge eleverna större mod och 
initiativförmåga. Risken med detta är just den motsatta, att de tysta eleverna lätt 
sjunker undan och inte får så stor plats. Här måste man som lärare vara vaksam och 
kanske i enlighet med Stensmo (1997) individualisera undervisningen kring vissa 
elever för att få dem mer delaktiga i undervisningen. Läraren visar klart och tydligt 
hur hon vill att klassrumsklimatet ska vara. Läraren ger eleverna stort ansvar i 
klassrummet samtidigt som det är ett väldigt öppet och tillåtande klassrumsklimat. 
Under intervjun poängterade hon också detta på frågan om hennes ledarstil och 
motiverade det med att det bygger starkare relationer till eleverna, men att du ändå 
måste visa vem som har kommandot i klassrummet. Kernell (2002) tar upp detta 
genom att påvisa att barnen kräver delaktighet i planering för att känna delaktighet 
och förståelse för vad som ska göras. Stensmo (1997) menar till och med att 
ledarskapet i klassrummet avgörs av relationerna mellan eleverna och läraren, samt 
eleverna emellan. L3 använde sig av mycket gruppdiskussioner och samtal kring de 
olika frågor som dök upp. Detta menar Stensmo (1997) är en väldigt bra 



 28 

undervisningsform men att den kräver mer av lärarens ledarskap och att det 
förekommer ett gott klassrumsklimat, något som L3 behärskade väl. 
L3 tänker först och främst på vägledning när man diskuterar begreppet ledarskap i 
klassrummet. De viktigaste egenskaperna hos en lärare anser L3 är tydlighet, 
organisation och att du har förmågan att vara flexibel. Detta visade hon också under 
observationen då lektionen tog upp många olika oplanerade ämnen till diskussion, 
men där läraren ändå ledde klassen framåt på ett tydligt sätt. Stensmo (1997) nämner 
tydligheten som en av de viktigaste egenskaperna för ett gott ledarskap. Ogden 
(2003) menar också att de ledande färdigheterna är de enskilt viktigaste för en hög 
standard i klassrumsbeteende, något som L3 upprätthöll väldigt bra. 
 
Under intervjun säger sig L3 inte vara särskilt intresserad av den fysiska 
klassrumsmiljön, men erkänner samtidigt att den självklart påverkar och att saker 
som placering är viktiga ingredienser i ett gott ledarskap. Hon förespråkade att sitta 
två och två för då hamnade eleverna med ansiktet framåt vilket hon tyckte var viktigt. 
Så var även fallet under observationen. Kernell (2002) menar att miljön är en viktig 
ingrediens och att det skapas ett gott inlärandeklimat genom flexibilitet och att hålla 
en röd tråd genom utförandet av lektionen. Detta påvisade L3 under observationen. 
Hon var väldigt flexibel och tog åt sig av elevernas idéer och frågor men lektionen 
svävade aldrig ifrån den röda tråden. L3 hade helklassundervisning hela lektionen, 
vilket ger en god social kontroll över klassrumssituationen skriver Stensmo (1997). 
Denna kontroll var även något som kunde observeras under observationen.  
 
 

5.4 Analys av L4 
 
L4 kändes under observationen som en strukturerad lärare som gärna höll eleverna 
kort vid diskussioner. När det blev lite ofokuserat i klassrummet så lät L4 aldrig det 
gå långt, utan påpekade alltid med en bestämd stämma tydligt hur hon ville att det 
skulle vara. Klassrumsklimatet var under hela lektionen lugnt och det märktes tydligt 
att det baserades på disciplin och överenskomna regler. L4 gav ett bestämt och 
kontrollerade intryck över hela klassrumssituationen. L4 påpekade under intervjun 
att tydlighet var en viktig del i hennes ledarstil. Hon ansåg även det som viktigt att 
man visar upp en vuxen sida och inte går ner på elevernas nivå. Hon försöker ha en 
ledarstil som bygger på att vara konsekvent, samt hålla hårt vid regler. Hon ansåg 
även att tydlighet är den aspekt som är viktigast för barn i dagens skola. Ogden 
(2000) skriver att man som ledare över klassen bör säkerställa någon form av 
arbetsro i klassrummet. Man bör motarbeta alltför många störande moment och 
avbrott för att främja elevernas uppmärksamhet, motivation, trivsel och därmed 
lärande anser Ogden. Han skriver dock att det oftast är de yngre eleverna som 
behöver mer ledning och struktur än de äldre eleverna, eftersom de haft kortare tid 
att anpassa sig till skolmiljön.  
 
Vi anser att läraren lämnade stort ansvar så att eleverna skulle ta eget ansvar med 
sina uppgifter. Precis som elever fungerar vid klara regler och tillsägelser så fungerar 
elever precis tvärtom vid diffusa regler och otydlighet anser Stensmo (2000). Han 
skriver att klassens beteende blir allmänt stökigare och detta drabbar främst eleverna 
själva. L4 visade under observationen inte upp några otydliga regler eller otydlighet. 
Stensmo skriver att aspekten ”kontroll” är en viktig byggsten ör att uppnå bra 
ledarskap i klassrummet. L4 såg efter sin genomgång till att samtliga elever visste vad 
dem skulle göra genom att upprepa arbetsuppgifterna för dem ett antal gånger. 
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Anledningen till detta var att läraren gav olika uppgifter till eleverna. Här bevisade 
även L4 sin tydlighet som hon påpekade under sin intervju. Eleverna var utplacerade 
fyra stycken vid varje bord. Borden var utplacerade i klassrummet på ett 
hästskoformat sätt. L4 sa under intervjun att placeringarna inte var slumpmässiga 
utan att de planerades noggrant, samt att det krävdes mycket jobb till detta. Därför 
ändrade hon sällan placeringarna. Tanken kring varför de satt fyra vid varje påstod 
hon underlättade deras lunch eftersom de äter i klassrummet. Hon anser att den 
bästa placeringen man kan ha undervisningsmässigt är två och två. Ogden (2000) 
skriver att L4s placeringsmetod är en metod som dagens skolor använder sig mycket 
av, där han påpekar den hästskoformade placeringsmetoden. Han skriver även att 
dåtidens skolor använde sig mer av att placera ut eleverna två och två.  
 
Under lektionen fastnade dock läraren länge vid de enskilda borden där hon 
fördjupade sig i deras problem och funderingar. Vid dessa besök stannade hon ca 5-7 
minuter innan hon gick vidare till nästa. Under dessa tillfällen kändes det som att 
läraren tappade blicken över om eleverna arbetade, samt klassrumssituationen i sig. 
Hon påpekade dock under intervjun att hennes egen placering var en viktig aspekt i 
en lärares ledarskap. Stensmo (1997) skriver även att nyckeln till ett framgångsrikt 
ledarskap i klassrummet är att man förstår de olika händelserna som sker i 
klassrummet, samt att man har färdigheterna att vägleda och övervaka klassrummets 
aktiviteter. Denna aspekt var något som inte sågs till under större delen av lektionen. 
 
När ljudnivån i klassrummet höjdes så märkte L4 detta snabbt och gav som exempel 
hur man ska vara och bete sig i klassrummet, genom att berömma ett av borden som 
visade upp detta. Istället för att säga till med en negativ stämma så vände hon istället 
på det och gav de elever som arbetade bra beröm, och dämpade på så sätt ljudnivån. 
Hon berömde även eleverna mycket under sin genomgång när de lyssnade eller 
svarade på de frågor som hon delade ut.  L4 påpekade även under intervjun att hon 
ofta försöker vara uppmuntrande och berömde de elever som betedde sig bra i 
klassrummet, istället för att klanka ner på eleverna som betedde sig sämre.  
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6. Diskussion  
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Observationerna var något som fungerade enligt vår förväntan. Vi befann oss längst 
bak i klassrummet, vilket i sin tur gjorde att vi så gott som blev osynliga för eleverna. 
Klassrumsordningen blev därför inte rubbad av vår närvaro anser vi. Eleverna var 
vana av att ha besök i klassrummet av andra studenter vilket syntes, med tanke på att 
uppmärksamheten inte låg på oss utan läraren och lektionen. Något som även 
fungerade bra var att vi alltid var två som observerade samma lärare, vilket gjorde att 
validiteten ökade kring observationsresultatet. Något som vi i efterhand borde ha 
gjort var att möjligtvis observera lärarna fler gånger än ett långt lektionspass. Detta 
skulle i sin tur ha medfört ett mer trovärdigt resultat kring hur lärarna ledde sina 
klasser. Denscombe (2000) skriver att man får mer trovärdigt resultat ju längre 
stunder man observerar.  
 
Intervjuerna skedde under avslappnade omständigheter där lärarna själva fick 
bestämma tid och plats. Detta anser vi gjorde att lärarna kände sig mer bekväma och 
trygga och kunde i sin tur svara på frågorna utförligt och med eftertanke. Hade vi haft 
tidsramar och bestämt tid och plats hade det möjligtvis kunna medfört att lärarna 
känt sig stressade, där svaren blivit tunna och korta. L3 hade dock ett pressat schema 
där hennes svar möjligtvis hade blivit mer utförliga under andra omständigheter. 
Något som dock kan ha haft en avgörande betydelse är att intervjuerna alltid var efter 
skoltid på eftermiddagarna, där lärarna möjligtvis var trötta och gav svar som de 
under andra omständigheter möjligtvis kunde ha formulerat och svarat på med andra 
tankegångar. Inspelningshjälpmedlet var något som var till stor hjälp och en klar 
fördel vid intervjuerna. Vi anser att vi fick en djupare inblick i lärarnas tankar och 
värderingar än vad vi kunnat få vid någon annan insamlingsmetod. Transkriberingen 
av intervjuerna underlättade även det med hjälp av denna metod, där vi alltid satt två 
stycken och kontrollerade svaren.  
 
Ingen av oss har någon gång haft kontakt med skolan eller lärarna tidigare, vilket i sin 
tur ökade tillförlitligheten kring sammanställningen av både intervjuerna och 
observationerna. Detta ansåg vi som en stor fördel när vi kom till skolan och lärarna 
eftersom vi inte hade några förutfattade meningar. Något som vi även anser ökade 
tillförlitligheten var den form av trianguleringsmetod vi använde oss av, där vi 
kombinerade både observationer och intervjuer. Vi anser att det kunde ha varit svårt 
att endast förlita sig på lärarnas svar under intervjuerna. Vi vet av egen erfarenhet att 
man under klassrumssituationer oftast kan bete sig på ett annat sätt än vad man själv 
gärna önskar göra. Vi har även i efterhand övervägt om kön kunde ha haft en 
avgörande betydelse kring hur man leder en klass. Hade en man möjligtvis haft ett 
helt annat ledarskap än vad en kvinna haft? Detta var dock något som vi ansåg som 
icke relevant innan studien med tanke på att alla har gått lärarutbildningen, samt att 
kön inte borde ha en avgörande betydelse i en lärarroll. Denna aspekt blev vi dock 
nyfikna på under analysen av resultatet. 

 
 
 
 



 31 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Den kanske största gemensamma punkten i lärarnas syn på ledarskap är att samtliga 
lärare poängterade att tydlighet i undervisningen var den viktigaste faktorn för ett 
lyckat ledarskap. De flesta påpekade också att de ansåg sig vara tydliga i sitt 
ledarskap. Stensmo (2000) menar att tydlighet är otroligt viktigt för dagens elever 
och talar om krusningseffekten, som är en benämning för hur klassrumsklimatet 
styrs av elevernas beteende. Vi anser även att vi fick en spegling av deras svar vid 
intervjuerna angående detta till observationerna. En tillsägelse fungerar inte enbart 
på den tillsagda eleven utan även övriga klassen. Detta fungerar också i motsatt 
riktning och kan förvärra ett klassrumsklimat. Vad vi kommit fram till är att gällande 
ämneskunskap finns det alltid någonstans ett facit att få tag i. Olika företagsledare är 
till exempel sällan insatta i samtliga arbetares områden och kunskaper men kan ändå 
driva företagen framåt  
 
Ledarskap är något som krävs för att bli en god lärare och ledare, vilket är ett 
påstående vi även kan hänvisa till den största delen av den litteratur vi använt oss av i 
studien. Carlgren (2008) menar dock att det är farligt att göra ledarskap till ett för 
centralt begrepp i skolan på bekostnad av ämneskunskap. Hon menar att utan 
ämneskunskap kan man inte lära eleverna någonting. Vi anser att ämneskunskaper 
är en viktig del i undervisningen, men att man som lärare är i större behov av 
ledarskap än ämneskunskaper, främst i de lägre åldrarna. Båda aspekter är självklart 
viktiga egenskaper hos en lärare, men vi hävdar att ämneskunskaper kan inhämtas 
lättare på annat sätt och är mer faktabaserat än ledarskap. Det gäller först och främst 
att nå ut till eleverna och få dem intresserade och vilja lyssna och delta. Då anser vi 
att ämneskunskaper inte räcker till utan ett ledarskap. Det måste intas en balansgång 
kring dessa två aspekter, där ledarskapets betydelse inte får underskattas anser vi. 
Samtliga lärare påpekade under intervjun vikten av att ha ett ledarskap i 
klassrummet för att kunna bedriva en god undervisning. Vi anser att det på något sätt 
borde införas någon form av ledarskaputbildning. Detta är något som vi dock endast 
reflekterar kring vår egen, samt informanternas utbildning. VFU-perioden är ett bra 
tillfälle där man mer kan lära sig utveckla de verktyg som krävs för ett gott ledarskap i 
klassrummet. Under utbildningen kan det förslagsvis införas mer rollspel eller dylikt 
under seminarierna, samt teoretiska aspekter.  
 
Samtliga lärare påpekade under intervjun att de inte ansåg sig ha fått någon 
utbildning inom ledarskap. Då detta är en av de viktigaste byggstenarna i en god 
lärandemiljö såväl enligt Stensmo (1997) som Ogden (2003) tycker vi det är 
anmärkningsvärt att denna aspekt är något man inte ges utbildning i. Ett stort 
ämneskunnande är också något som är väldigt bra att ha. Att vara otroligt kunnig 
inom sitt ämne är självklart en bra egenskap. Baserat på vår studie anser vi att 
ledarskapet är något som förbättras med åren man undervisar. Samtliga lärare 
svarade att ju längre de hade jobbat desto bättre kände de att deras ledarskap blev. På 
så sätt utvecklar du under tiden båda egenskaperna, som också enligt Stensmo (1997) 
är vitala delar för en lärare. Scherp (i Lindkvist Löwstedt & Torper 1999) håller här 
med våra lärare och skriver att skolledarskapet ökar ju längre du varit aktiv inom 
yrket. Ogden (2003) talar också om att undervisning, individuellt bemötande och att 
kunna leda klassen är de viktigaste egenskaperna och att dessa ständigt vävs in i 
varandra. Eftersom båda egenskaper utvecklas över tid vore det enligt oss logiskt att 
båda också ges lika stor plats i utbildningen. Vår egen utbildning har främst fokuserat 
på ämneskunnande och inlärningsteorier. Lärarprogrammet har den 
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verksamhetsförlagda utbildningen till att skaffa sig ett ledarskap men ämnet är något 
du får bekanta dig med och lära dig själv. Vad vi menar är att man inte ges några 
konkreta tips eller uppgifter kring detta på varken den verksamhetsförlagda 
utbildningen eller på kurserna i skolan. Även om ledarskapet varierar mycket 
beroende på hur man är som person så finns det självklart utbildning och kunskap att 
få i ämnet.   
 
Lärarna i studien var överens om att planering är välbehövligt för att genomföra 
lektioner och tillämpa ett tydligt ledarskap över klassen. De var också överens om att 
improvisation förekommer men att det alltid finns någon slags grovplanering till 
bakgrund för varje pass. Detta för att ge mer utrymme åt eleverna och en flexibilitet i 
undervisningen. Stensmo (1997) hävdar att just flexibilitet är viktigt hos dagens 
lärare även om lektionen planerats in i minsta detalj. Flexibilitet  betyder oftast större 
elevinflytande vilket är viktigt för att eleverna ska känna sig delaktiga i sitt arbete och 
på så sätt också känna ett ansvar för arbetet och verksamheten. Kernell (2002) menar 
att genom att göra barnen delaktiga får eleverna en större förståelse och vilja att 
genomföra uppgifter. Ogden (2003) skriver också att duktiga ledare är flexibla och 
kan ändra sitt angreppssätt beroende på hur situationen ser ut. Vi anser att en ”bra 
lärare” har en planering medan en ”mycket bra lärare” kan frångå sin planering.  
 
Klassrumsmiljön var ganska olika hos de olika lärarna. Det fanns både olika 
placeringsmetoder samt arbetssätt med eleverna. Trots stor variation fungerade 
systemet väldigt bra i samtliga klasser. Var och en av lärarna hade hittat ett sätt som 
fungerade för dem. Kernell (2002) skriver om detta att en god inlärandemiljö ligger i 
betraktarens öga och på så sätt också är relativt och har många olika sätt att gestalta 
sig på. Som observatörer av dessa olika metoder såg vi flera intressanta system och 
kan egentligen inte påpeka om det är bra eller dåligt utan endast att det fungerar och 
sedan ta med oss det i vår egen fortsatta utveckling. För dessa lärare fungerade just 
deras system bra gentemot deras elever som också verkade insatta i hur det rådande 
klassrumsklimatet var. Detta är även något som vi anser vara en individuell aspekt, 
det vill säga hur man är som lärare, ledare och person. Två av lärarna valde att 
placera sig i mitten av klassrummet där eleverna fick ta sig till deras bord när de 
behövde hjälp. De andra två lärarna använde sig av andra metoder kring denna 
aspekt. L4 ansåg att sin egen placering var en viktig del i undervisningen. Under 
observationen ansåg vi dock att hennes placering skapade en sämre överblick över 
klassrumssituationen i jämförelse med de övriga lärarna. Detta kan dock ha sin 
förklaring i att L4:s elever var yngst och kanske ännu inte satt sig in i skolsystemet. 
Detta kan ha medfört att L4 stannade så pass länge vid varje bord. Konsekvenserna 
till detta anser vi kan bli att vissa elever inte tar sitt ansvar vid sina bord och slutar 
arbeta utan lärarens medvetande. Frågan är om man ska ge så mycket ansvar till så 
pass unga elever. Kontroll över klassrumssituationen är även något som Stensmo 
(1997) nämner som en viktig byggsten till ett bra klassrumsledarskap. 
 
Något lärarna betona som en viktig del i sitt ledarskap var att man berömde och 
uppmuntra eleverna i undervisningen. Detta ansåg dem gjorde att eleverna arbetade 
bättre, vilket i sin tur gynnade deras ledarskap. Stensmo (1997) skriver att beröm och 
uppmuntran motiverar till att uppfylla målen i skolan. Samtliga lärare förutom L3 var 
visade upp detta under observationen. Detta kan dock endast ha varit tillfälligheter 
under just L3:s lektion. Något lärarna visade under observationerna var att de gav 
eleverna mycket ansvar till att själva arbeta. Detta observerades vid tre av fyra 
lektioner. L1 belyste att det är viktigt att man tidigt lär eleverna att själva ta ansvar. 
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Denna aspekt är något som vi även håller med om, för att på så sätt lära eleverna att 
tidigt anpassa sig till hur samhället ser ut. Man kan även som lärare använda sig av 
fler undervisningsmetoder om man tidigt lär eleverna att ta ansvar, exempelvis 
grupparbeten. Vi anser att samtliga lärare till största delen uppfyllde de svar dem gav 
till oss under intervjuerna. 
 
Vi anser att vår studie kan hjälpa lärarstudenter med att finna vilka pedagogiska 
verktyg man kan använda sig av för att bättre förstärka sitt ledarskap i klassrummet. 
Lärarna som medverkat i studien har gett sina åsikter kring vad de anser fungerar i 
praktiken, vilket till största delen även stämmer överens med den litteratur som vi 
använt oss av i studien. Vi anser att det varit lärorikt att arbeta utifrån vårt syfte, där 
vi kunnat se att de aspekter som står i litteraturen är viktiga och fungerar ute i 
praktiken.   
 
 

6.3 Slutsatser 
 
Vi hade innan studiens början en negativ syn på lärares ledarskap i dagens skolor. 
Detta med tanke på att bland annat ordning och uppförande möjligtvis kan bli ett 
framtida betyg ute i skolorna. Kan det vara så att lärarnas ledarskap har försämrats 
och att det inte är elevernas beteende som ändrats? Vi har även märkt under vår egen 
utbildning, främst under den verksamhetsförlagda delen, att man som lärare kan bli 
handlingsförlamad vid vissa klassrumssituationer. Våra egna skolerfarenheter har 
också gett viss negativ syn på ledarskapet hos en del av de lärare vi haft. Vi har även 
under utbildningens gång lagt märke till studenter som i våra ögon inte känns 
lämpliga till att leda skolklasser med 15-20 personer på grund av för till exempel för 
dålig pondus och ledarförmåga. Vi har nu efter vår studie blivit positivt överraskade 
kring det resultat vi fick. Samtliga lärare har vi nu efter vår analys kunnat se hanterar 
ett gott ledarskap i klassrummet. De hade en väl genomtänkt plan med sin 
undervisning och hanterade de olika verktygen väl. De viktigaste verktygen att beakta 
för ett gott ledarskap anser vi vara placeringar, uppmuntran, tydlighet, flexibilitet och 
att man som lärare lyssnar på eleverna. Det är även viktigt att man är bestämd och 
visar att man är ledaren i klassrummet. Detta grundar vi i vår analys av 
observationer, intervjuer och litteratur.  
 
 

6.4 Nya forskningsfrågor 
 
Något som intresserade oss under vår analys var frågan om kön har en betydelse på 
en lärares ledarskap. Har kvinnor möjligtvis ett annorlunda ledarskap i jämförelse 
med män? Om vi haft möjlighet att göra om vår studie hade vi valt två män och två 
kvinnor för att kunna studera och besvara detta påstående. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
1. Hur ser du på din roll som lärare? 

1.1 Om man för in begreppet ”ledarskap” i lärarrollen, vad får det dig att tänka på? 
1.2 Vilka ledaregenskaper tycker du är viktiga att ha som lärare? 
 
2. Hur skulle du själv beskriva din ledarstil? 
2.1 Vilket är enligt dig den ledarstil som passar dagens elever bäst?  
2.2 Kan detta variera beroende på vilka elever man undervisar?  
 
3. Hur ser du på planering innan ett lektionspass?  
3.1 Planerar du inför varje lektionspass eller förekommer improvisation?  
3.2 Tror du planeringen påverkar ditt ledarskap?  
 
4. Påverkar klassrumsmiljön ditt ledarskap?  
4.1 Vilka aspekter i klassrumsmiljön påverkar ditt ledarskap? 
4.2 Hur påverkar dessa aspekter ditt ledarskap? 
 
5. Hur tror du att ditt ledarskap har utvecklats? 
5.1 Anser du att du har någon utbildning inom ledarskap? 
5.3 Behövs det någon utbildning tycker du?
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Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstuderande som heter Gustaf Nordin och Jesper Nordmark som läser 
vår sista termin på Mälardalens högskola. Vi har precis satt igång med vårt 
examensarbete som ska inrikta sig emot lärares ledarskap i klassrummet. Vi är 
väldigt nyfikna kring detta ämne med anledning till att det inte ingår någon 
ledarskapsutbildning under lärarprogrammet. Vi anser även ledarskap som en viktig 
aspekt i undervisningen och har med dessa anledningar valt att forska kring detta.  

Vi hade tänkt göra vår undersökning på er skola av bl.a. geografiska skäl, samt att er 
skola är en grundskola emot tidigare år. Undersökningen inriktar sig som sagt inte 
emot några elever utan endast lärare, därför behövs inga föräldrakontakter utföras. 
Eventuellt bör man informera dem om att en undersökning pågår i skolan. Vi har valt 
att utföra vår undersökning genom att intervjua 3-5 st lärare kring bl.a. deras syn på 
ledarskap, samt observera dessa lärare i klassrumsmiljö. Syftet med detta är att 
studera lärares kunskaper kring ledarskap och hur de praktiskt använder sig av detta 
i vardagen, för att sedan också få deras egen syn på ledarskapet i klassrummet. 
Deltagandet är frivilligt och undersökningen kan avbrytas under vilken tidpunkt som 
helst. Vi skulle bli väldigt tacksamma om vi fick möjlighet att få hjälp med vår studie 
av er. 

 Du/ni kan nå oss med hjälp av följande uppgifter: 

 Gustaf Nordin   tel: *******      E-mail: *******  

 Jesper Nordmark   tel: *******    E-mail: ******* 

 Ni kan även nå vår handledare Anita Nordzell via E-mail adressen:  ******* 

mailto:tanayloc@hotmail.com
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Observationsguide 
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