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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att få fördjupad kunskap om lärares uppfattning om sitt 

ledarskap i klassrummet och vilken betydelse lärare anser att ledarskapet har för 

klassrumsklimatet/miljön och elevers studieresultat. Utifrån syftet med studien har jag tagit 

del av relevant litteratur och tidigare och aktuell forskning i ämnet samt fördjupat mig i 

generell systemteori och utvecklingsekologisk systemteori som fått utgöra grunden för 

uppsatsens teoretiska förankring.  

         Studien har en kvalitativ forskningsansats, där individuella kvalitativa intervjuer använts 

som datainsamlingsmetod. Sammantaget intervjuades sju grundskollärare med erfarenhet av 

undervisning i årskurserna 1-9, inom den ordinarie grundskolan. Studiens resultat utgörs 

endast av dessa lärares uppfattningar om sitt ledarskap i klassrummet och dess inverkan på 

klassrumsklimatet/miljön och elevers studieresultat.  

         Enligt studiens resultat präglas ett bra ledarskap generellt sett av tydlighet. Utmärkande 

för ett bra ledarskap direkt kopplat till lärares ledarskap präglas framförallt av det som är 

utmärkande för ett demokratiskt ledarskap. En bra pedagogisk ledare beskrivs som lyhörd, 

engagerad, inkännande, förtroendeingivande, relationsskapande och som en ledare som ”bryr 

sig om” sina elever. Läraren och lärarens personlighet anses ha stor betydelse för att skapa ett 

gynnsamt klassrumsklimat som präglas av trygghet och studiero. Vidare betonas lärarens 

undervisande roll och betydelsen av att som lärare ha ett demokratiskt förhållningssätt. 

Slutligen visar studiens resultat på möjliga samband mellan lärarens ledarskap och elevers 

resultat. Sambandet anses framförallt bygga på hur läraren är som individ och på lärarens 

förhållningssätt. Dessa faktorer anses enligt studien vara grundläggande för att genom 

ledarskapet skapa ett gynnsamt klassrumsklimat där elever kan utvecklas och prestera. 

 
                       

                      ”En bra lärare/ledare är som ett ljus, 

          den konsumerar sig själv 

    för att lysa upp vägen för andra”   

              (okänd upphovsman) 

   

 

Nyckelord: ledarskap, klassrumsklimat, klassrumsmiljö, trygghet och studiero, studieresultat  
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Bakgrund 

 

Inledning 

 

Bakgrunden till denna uppsats bygger på uppfattningen om att det är vanligt förekommade att 

skolan i första hand väljer att lösa svårigheter med att skapa trygghet och studiero i 

klassrummet, genom att exkludera elever i socioemotionella svårigheter och 

beteendeproblematik. Detta dilemma har exempelvis uppmärksammats av Ljusberg (2011) 

som utifrån sin studie om elever som placeras i undervisningsgrupper menar att ett ökande 

antal segregerande lösningar tex. specialklasser, kan ses i den svenska skolan. Samuelsson 

(2008) har på liknande sätt genom arbetet med sin avhandling uppmärksammat att 

exkludering, främst i engelskspråkiga skolor, används som en vanlig strategi när det gäller att 

korrigera beteendeproblematik i klassrummet. Genom sin studie har Ljusberg (2011) kommit 

fram till att eleverna blir bärare av skolans kompensatoriska perspektiv. Detta innebär att 

behovet av särskilt stöd ses som ett individuellt problem och att dessa behov kategoriseras och 

avgränsas, eleven blir ensam bärare av skolans misslyckande både akademiskt och 

socialt.Vidare menar Ljusberg att skolan löser svårigheterna med att placera elever i särskilda 

undervisningsgrupper istället för att reflektera över vilka insatser som behövs för att eleverna 

kan vara kvar i sin ordinarie klass och skolmiljö. Ett annat exempel på att detta dilemma 

uppmärksammats i aktuell forskning är en studie av Cefai och Cooper (2010) som framhåller 

att de elever som benämns som bråkiga och svårhanterliga i skolan är den grupp elever som 

blir minst lyssnade till och är minst omtyckta av lärarna. Detta tar sig enligt Cefai och Cooper 

uttryck i att dessa elever känner sig missförstådda, kuvade och exkluderade från 

klassrumsundervisningen lektioner, aktiviteter  och till och med utslagna från skolan i stort. 

Genom att relatera till dessa studier vill jag lyfta mina personliga erfarenheter från arbetet 

med barn och unga i skolsvårigheter. Denna arbetslivserfarenhet har över tid gett mig en 

uppfattning om att det är långt ifrån alla skolor som uttömt sina möjligheter och resurser att 

stötta elever i svårigheter innan exkluderingsalternativet är ett faktum.  

         Dilemmat med att skolan i första hand väljer exkludering som lösning på problemet, 

istället för att använda sina professioner och söka lösningar på plats i den ordinarie 

undervisningen och elevgruppen, kan enligt (Cefai & Cooper , 2010; Ljusberg, 2011) vara 

förödande för både de elever som är i svårigheter och för inkluderingsarbetet i stort. 
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Problemet med denna form av exkludering kan enligt studierna ovan anses vara utbrett i 

skolans värld och att finna verksamma lösningar på det kan för en hårt prövad skolledning och 

dess personal, kan säkert kännas som en utopi. Hur kan då skolan inom ramen för 

klassrummet förebygga och arbeta med elever i svårigheter? Vilka förutsättningar behövs för 

att skapa ett gynnsamt klassrumsklimat för alla elever? Ett klimat som präglas av trygghet och 

studiero, som ger alla elever möjlighet att lära sig utifrån sin förmåga. Det finns enligt (Hattie, 

2012; Kimber, 2009) flera faktorer som skolan kan lägga mer fokus på, exempelvis skolans 

och pedagogens roll, ledarskap och kompetens, arbetsmiljö, ekonomiska resurser och 

föräldrasamverkan. Av dessa faktorer väljer jag att fokusera på pedagogens roll, lärarens 

ledarskap i klassrummet i min studie. På detta sätt preciserar jag mitt intresseområde, 

exkluderingsproblematik inom skolan, till ett avgränsat problem område, om hur skolan inom 

ramen för klassrummet kan förebygga och arbeta med elever i svårigheter, att inte välja 

exkluderingsalternativet i första hand. Genom att fokusera på pedagogens roll, lärarens 

ledarskap i klassrummet i min studie gör jag ytterligare en avgränsning av mitt 

problemområde  

 

 

Preliminärt syfte 

 

I beaktande av det ovan skrivna så anser jag det vara relevant att det preliminära syftet med 

denna studie är: Att få fördjupad kunskap om lärares uppfattningar om sitt ledarskapet i 

klassrummet och vad lärare anser vara förutsättningar för att skapa ett gynnsamt 

klassrumsklimat.  
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Styrdokument och konventioner 

 

Under denna rubrik behandlas utvalda delar ur skolans styrdokument och konventioner som 

anknyter till alla barn rätt till likvärdig utbildning och rätten till trygghet och studiero i sin 

skolmiljö. Denna redogörelse anses ha betydelse för att i uppsatsen förtydliga hur skolans 

styrdokument och konventioner reglerar och ger rekommendationer i dessa frågor.  

         I Sverige har alla barn enligt lag rätt till likvärdig utbildning och rätt till trygghet och 

studiero i sin skolmiljö. Enligt nya läroplanen (Lgr 11) betonas att: ”Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2011, s. 8). Barnets rätt till 

anpassad undervisningen betonas även i Skollagen samt att lagen säger att ”utbildningen ska 

utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet 

och studiero” (Skollagen 2010:800, 5 kap. 3 §). Det finns även konventioner som innehåller 

principer, riktlinjer och praxis som reglerar barns rätt till undervisning. Såväl FN:s 

barnkonvention (Regeringskansliet, 2006) som Salamancadeklarationen betonar varje barns 

rätt till utbildning. I Salamancadeklarationen uttrycks att: ”Elever med behov av särskilt stöd 

måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter 

barnet i centrum och som kan tillgodose desa behov”(Svenska Unescorådet, 2/2006, s.11). 

Detta kan tolkas som att alla elever enligt lag och konventioner har rätt till likvärdig 

undervisning och trygghet och studiero i sin befintliga skolmiljö, även de elever som är i 

svårigheter.  

         Det är dock viktigt att ta i beaktande att exkludering till viss del legaliseras av 

skolväsendets regelverk, vilket ger skolan rätten till vissa disciplinära åtgärder och 

exkludering under kortare perioder. Skolförordningen (2011:185) föreskriver att en elev som 

uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till mindre förseelse ska uppmanas att ändra sitt 

beteende och om inte eleven bättrar sig så kan eleven visas ut för återstoden av lektionen. 

Vidare medger Skollagen (2010:800) att läraren ”får vidta de omedelbara och tillfälliga 

åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma 

till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande” (5 kap.6 §). Dessa åtgärder är exempel 

på de få inslag i Skolförordningen och Skollagen som inte har inriktning att stödja och hjälpa 

den elev som missköter sig. Åtgärderna kan anses vara en verksam strategi för att göra 

regelverket tydligt för elever som har ett uttalat behov av förutsägbarheten i sin skolsituation, 

men det är viktigt att åtgärderna följs upp och förtydligas för eleven om detta verkligen ska 

vara verksamt.  
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Förtydligande av uppsatsens centrala begrepp 

 

I denna del förtydligas begrepp som är centrala för uppsatsen. De centrala begrepp är 

ledarskap-lärarens ledarskap, klassrumsklimat och klassrumsmiljö. 

Vidare är det värdefullt för läsaren av uppsatsen att veta att det i uppsatsens olika delar 

förekommer olika benämningar på ledarskap som alla oavsett benämning genomgående avser 

lärarens ledarskap om inte undantag anges. Dessa benämningar anses alltså inte vara centrala 

för uppsatsen, men har betydelse för hur uppsatsens innehåll kan förstås och kommer i texten 

att förtydligas. Dessa benämningar på ledarskap är pedagogiskt ledarskap, Classroom 

Management (CM), auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap, låt-gå ledarskap, gott och 

bra ledarskap, balanserat ledarskap samt situationsanpassat ledarskap.  

 

Ledarskap-lärares ledarskap 

Enligt forskningslitteraturen kan begreppet ledarskap definieras på varierande sätt. 

Exempelvis Maltén (2000) menar att det är svårt att finna en entydig definition av begreppet, 

då det är komplext och mångskiftande. Ledarskapet handlar enligt (Eriksson,R ., 2012, 17 

september; Maltén, 2000) om en påverkansprocess som syftar till att få alla medarbetare att 

sträva mot och förverkliga samma mål. Detta kan sättas i relation till det Samuelson (2008) 

lyfter fram om lärares ledarskap att: ”Ledarskap syftar till att skapa utrymme för lärande och 

fostra till ett liv i samspel med andra människor” (s.69) och att lärarens ledarskap innebär , 

enligt Steinberg (2004) att läraren är den som leder eleverna till tankar, idéer, kunskaper, 

beteenden, attityder och gemensamma mål som de kanske inte tänkt eller kunnat nå på egen 

hand.  
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Klassrumsklimat och klassrumsmiljö  

Begreppet klassrumsklimat avser i denna uppsats den pedagogiska, psykosociala och sociala 

arbetsmiljön i klassrummet. Enligt (Hattie, 2012; Kimber, 2009) är ett gynnsamt 

klassrumklimat präglat av ett tillåtande gruppklimat där eleverna accepterar varandras 

olikheter, att det råder ro i rummet. Att alla barn ges möjlighet att lära utifrån sin förmåga 

samt att eleverna känner sig sedda och upplever att läraren tror på deras förmåga. Vidare 

avser begreppet klassrumsmiljö arbetsmiljön i klassrummet, såväl den pedagogiska, 

psykosociala, sociala och fysiska miljön. En gynnsam klassrumsmiljö är enligt Kimber (2009) 

en trygg miljö som främjar inlärning.  

 

Tidigare forskning inom området 

 

I denna del av uppsatsen behandlas tidigare aktuell och för studien relevant 

forskningslitteratur samt utvalda delar ur skolans styrdokument  i en tematisk 

forskningsöversikt. Det bör nämnas att denna forskningsöversikt refererar till två 

internationella studier som är genomförda under 1990-talet. Det kan ifrågasättas att forskning 

från tiden före 2000-talet inte är relevant för min uppsats. Jag anser dock att det som beskrivs 

i dessa studiers resultat är relevanta och intressanta för mitt arbete, framför allt ur ett 

nutidshistoriskt perspektiv. Den röda tråden i forskningslitteraturen är lärares ledarskap i 

klassrummet och på vilket sätt lärarens ledarskap anses påverka klassrumsklimat och miljö 

samt elevers prestation. Studierna som tas upp i forskningsöversikten behandlar hur man med 

olika infallsvinklar och metoder undersökt dessa möjliga påverkansfaktorer samt dilemmat 

med exkludering av elever i svårigheter. Förutom ledarskapet i klassrummet, lärares 

ledarstilar och dess betydelse för elevers studieresultat, beskrivs också ledarskapet utifrån ett 

barnperspektiv och dess inverkan på utveckling av social gemenskap inom elevgruppen och 

hur detta kan inverka på klassrumsmiljön, samt betydelsen av balans mellan elevers 

inställning till sin studiesituation och undervisningsmiljön.  

Lärarens ledarskap i klassrummet  

Ledarskapet i klassrummet handlar utifrån Stensmo (2008) om hur läraren hanterar den 

sociala situationen i klassrummet. Den sociala situationen avser lärarens sociala relation till 

klassen och elevernas relation till varandra i undervisnings- och lärprocesserna. Vidare menar 

Stensmo att lärare i dagens skola bör ha tre typer av kompetenser; ämneskompetens, didaktisk 

kompetens och ledarkompetens. Att ha ledarkompetens innebär enligt Stensmo att läraren kan 
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organisera och leda skolklassen som ett arbetande kollektiv. Läraren ska kunna hantera frågor 

om disciplin, ordning och elevomsorg samt ha förmågan att gruppera elever för olika 

arbetsuppgifter och interaktionsmönster. Dessutom ska läraren ha förmågan att individualisera 

elevers arbete och lärande. På liknande sätt betonar Wennberg och Norberg (2011) att ett 

gott/bra ledarskap i skolan avser ett ledarskap där läraren är medveten om sitt eget beteende 

och sin egen förmåga att ta ansvar för det och att läraren kan hantera både elever som tar 

ansvar och elever som inte har förmågan att ta ansvar. Steinberg (2005) anser att ”pedagoger 

kläms mellan det nya att anpassa undervisningen till varje elevs behov, lärstil och intressen 

och det traditionella uppdraget att få gruppen att fungera” (s.11). Han menar att lärarens 

möjlighet att få detta att gå ihop påverkas av lärarens attityd - motivation, lust och entusiasm, 

lärarens beteende – bemötande och förhållningssätt, samt lärarens kompetens som pedagog. 

Granström (2007) beskriver arbetsledarrollen som en speciell aspekt av lärarens pedagogiska 

uppgift. Han menar att uppgiften att leda en grupp elever i deras arbete med att förvärva 

kunskaper, färdigheter och värderingar ska vara i fokus.Vidare anser Granström att lärarrollen 

innebär att upprätthålla flera roller, där två viktiga roller är ledarskap och lärarskap. Enligt 

honom innebär ledarskapet i klassrummet att lärarens har kunskap om klassrumsinteraktion 

och grupprocesser samt att läraren har förmågan att hantera dessa. Lärarskapet i klassrummet 

handlar om att klassläraren har ämneskunskaper och har förmågan att förmedla kunskaper och 

färdigheter. Stensmo (2008) knyter an till detta  i sin beskrivning av det pedagogiska 

ledarskapet där han menar att läraren har två huvuduppgifter, ämneskunskap och kunskap om 

den kognitiva lärprocessen samt kunskap om den sociala lärprocessen och effekterna av olika 

ledarstilar. Dessa kunskaper benämner Stensmo som kunskaper om klassrummets 

socialpsykologi. Vidare beskriver Skolinspektionen pedagogiskt ledarskap på följande sätt: 

 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt bedriva aktiviteter för en god 
måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så 
att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling (Skolverket, 2009, s.1).  

 

I det pedagogiska ledarskapet ligger enligt Rayner (2009) en utmaning som är en moralisk 

och etisk strävan att försöka uppnå det bästa resultatet i fråga om kunskapshantering, 

välbefinnande och intellektuell tillväxt. Rayner menar att detta arbete kräver en ständig 

justering av vad som är syftet och målet för varje individ.  

Classroom management, CM, lyfts fram av (Samuelsson, 2008; Stensmo, 2008) som en 

betydelsefull beskrivning av lärarens ledarskap. CM avser enligt Stensmo ledarskapet i 
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klassrummet anpassat till skolan som miljö, klassrummets management och han definierar 

CM utifrån Dictionary of Education Charles Good, 1959 red.) enligt följande: 

  

The administration and direction of activities with special reference to such problems as 
discipline, democratic techniques, use and care of supplies and reference materials, the physical 
features of the classroom, general home keeping and the social relations of pupils (Stensmo, 
2008, s.12). 

 

 

Ledarskapsstilar  

Det finns tre ledarskapsstilar som enligt Stensmo (2008) är de mest framträdande och vanligt 

förekommande. Auktoritärt ledarskap vilket innebär att ledaren själv bestämmer arbetssätt, 

arbetsuppgifter och de olika gruppernas utformning. Det demokratiska ledarskapet präglas av 

ledaren diskuterar arbetssätt och uppgifter med den grupp han/hon leder. Deltagarna 

uppmuntras att ta ansvar för planering och genomförande av uppgifter, men har möjlighet till 

uppbackning av ledaren.Den tredje ledarstilen benämns som ”låt-gå-ledarskapet” där ledaren 

överlåter åt deltagarna att bestämma vad och hur något skall göras. Enligt Stensmo visar 

studier att deltagare i den auktoritärt ledda gruppen endast var  verksamma och produktiva när 

ledaren var närvarande. Den demokratiskt ledda gruppen arbetade entusiastiskt och 

högproduktivt med sina uppgifter oavsett om ledaren var närvarande i klassrummet eller inte. 

I den låt-gå-ledda gruppen hade deltagarna svårt att komma överens om vad de skulle göra 

och hur de skulle göra det. Dessa tre ledarstilar och dess fungerande, alternativt 

ickefungerande kan sättas i relation till det Kimber (2009) framhåller, att det finns ett flertal 

”typer” av lärare. Exempelvis kompisläraren, som skapar god kontakt med sina elever och 

befinner sig på samma nivå som dem alternativt den fulländade läraren som alltid framstår 

som är en duktig och hängiven pedagog. Vidare har vi läraren som är ”hönsmamman” eller 

”storpappan” som ”månar extra om sina elever och vill ha dem under sina vingars beskydd” 

(s.14), samt den auktoritära läraren vars ledord är rättvisa, ordning, disciplin och bedriver en 

auktoritär undervisning. Kimber menar att hon utifrån sina samtal med lärare förstått att de 

känner igen sig i nästan alla typer och att det är av godo att man kan använda sina bra 

egenskaper och utveckla dem i sitt ledarskap. Detta kan sättas i relation till resultaten av 

Cheng (1994) studie, som visar sig stödja betydelsen av en balanserad ledarstil i klassrummet, 

vilket betyder att ledaren är förebilden som visar vägen, coachen som motiverar och bidrar till 

utveckling samt chefen som delegerar och ger order. han menar att den balanserade ledarstil, 

som kan sägas består av delar från dessa olika ledarstilar som beskrivs ovan, tillhandahåller en 
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användbar modell för att utveckla lärares ledarskap, såväl som klassrumsmiljö för förbättring 

av elevernas resultat. 

 

Lärarens ledarskap och dess inverkan på klassrumsklimat och miljö 

Klassrumsklimatets betydelse lyfts fram av Hattie (2012) som en av de viktigaste faktorerna 

för att främja inlärning. Hattie menar att ”ett optimalt klassrumsklimat för lärande är ett 

klimat som skapar en förtroendefull atmosfär, ett klimat i vilket man förstår att det är okej att 

göra misstag, eftersom misstag är en väsentlig del av lärandet” (s.46). Detta kan tolkas som att 

ett gynnsamt klassrumsklimat ger eleven möjlighet att lära sig och tryggt pröva sina 

kunskaper. Utifrån studien som Cefai och Cooper (2010) genomfört så är det av stor betydelse 

för eleverna att läraren har förmåga att möta sina elever med omsorg och förståelse. Cefai och 

Cooper betonar också betydelsen av lärarens förmåga att stötta elever i deras lärande och 

relationer för att som Hattie (2012) uttrycker det skapa en förtroendefull atmosfär. 

En annan betydande klimatfaktor omfattar enligt Hattie lärarens medvetenhet om vad som 

händer i klassrummet, att läraren snabbt kan upptäcka och agera både förebyggande och akut i 

samband med beteende – och inlärningsproblematik. Detta kan ställas i relation till det 

situationsanpassade ledarskapet som enligt Maltén (2000) innebär att olika situationer kräver 

olika ledarskap. Läraren behöver utveckla en förmåga att utöva det ledarskap som situationen 

kräver för att på så sätt kunna hantera olika situationer som uppstår i klassrummet.  

         Ytterligare en utmaning som lärare ställs inför i sitt ledarskap i klassrummet kan vara 

elever som agerar som ledare i elevgruppen och i klassrummet: Dessa elever kan enligt Lee 

och Recchia (2008) skapa komplexa dilemman för lärarna. Dessa dilemman uppstår genom 

elevernas förhållningssätt, makt och inflytande över sina klasskamrater och lärarna. Lee och 

Recchia betonar att detta har negativ inverkan på utveckling av social gemenskap inom 

elevgruppen och att detta ger inverkan på klassrumsmiljön. Likaså betonar Juul och Jensen 

(2005) att: ”Den vuxnes ledarskap är värdefullt eftersom det både bekräftar och utvecklar 

pedagogens yrkesstolthet, skapar en trygg atmosfär för barnen och ger dem en ideal vuxen 

rollmodell att identifiera sig med och testa sig själv gentemot” (s.134). 
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Lärarens ledarskap kopplat till trygghet och studiero i klassrummet 

Framgångsrikt lärande kännetecknas enligt Hattie (2012) av att läraren visar ledarskap, 

inflytande, omsorg och känslomässigt engagemang i sin undervisning. Vidare betonar han 

vikten av insatser från läraren som reducerar störande beteenden i klassrummet så att arbetsro 

skapas. I koppling till att skapa lugn och ro i klassrummet framhåller Larsson (2012) ”att de 

redskap som läraren har att arbeta med är det pedagogiska upplägget, rummet som 

undervisning bedrivs i samt ledningen och bemötandet av eleverna” (s.152). Ljusberg (2011) 

menar att lärare behöver reflektera över olika lösningar i undervisningen som specifika 

läromedel, uppgifter och övningar  för att underrlätta exempelvis koncentrationsförmågan hos 

eleverna. Utifrån tidigare forskning om pedagogiskt ledarskap framhåller (Hattie, 2012; 

Samuelsson, 2008; Stensmo, 2008) att för att lärarens ledarskap i klassrummet ska vara 

effektivt så bör ledarskapet främst bestå i att arbeta preventivt genom att förebygga 

uppkomsten av problem snarare än att agera när problem uppstått. Genom ett förebyggande 

arbete med utveckling av regler, rutiner och undervisningsmetoder främjas elevernas förmåga 

till självkontroll oberoende av lärarens yttre kontroll. Samuelsson (2008) betonar att regler 

kan vara ett verksamt för arbetet med att få elever att agera i linje med skolans intentioner om 

lärande och social –och kunskapsmässigt utveckling och att genom förankrade regler blir 

arbetsrelationerna tydliggjorda. Svårigheter med regler och förväntningar kan enligt 

Samuelsson uppstå då dessa inte implementeras och levandegörs för eleverna, eftersom 

regelverket och förväntningar då riskerar att blir otydligt för eleverna om vad som egentligen 

gäller och vad de har att förhålla sig till.  

         Det ”icke-verbala” ledarskapet lyfts fram av Steinberg (2005). Han menar att lärarens 

kroppsspråk och inlärningsmiljön kan förebygga problem och istället skapa strukturer och 

normsystem, ett gott arbetsklimat. Vidare betonar Steinberg  att lärare kan genom sitt eget 

ledarskap påverka sin arbetssituation mycket mer än vad man tror. På liknande sätt beskriver 

Hedström (2011) utifrån sin studie vad som leder till framgångsrikt lärande, han menar att; 

”Inget slår en skicklig lärare som intresserar sig för vad eleverna tänker och förstår” och 

”vikten av en trygg klassrumsmiljö, med kamratstöd och utan störande klasskamrater”(s.15). 

Vidare betonar (Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit, 2007; Kadesjö, 2008) lärarens roll och 

framhåller vikten av undervisningsmetoder som på ett framgångsrikt sätt kan möta barn/elever 

med beteendeproblematik. Juul och Jensen (2005) menar i sin tur att en elev i svårigheter är 

beroende av pedagogens förmåga att leda, uppmärksamma och bekräfta för att utvecklas. 
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Ju större ett barns funktionella svårigheter är, desto mer uppmärksamhet och   intresse behöver 
det få i sin individuella existens och tillvaro. Inte bara som ett komplement till pedagogiska 
strategier och mål, utan som en nödvändig förutsättning för att de ska lyckas (Juul & Jensen 
2005, s.265).  

 

Det inkluderande ledarskapet lyfts fram av Rayner (2009) som en särskild form av ledarskap 

för att möta utmaningar i form av en pedagogisk mångfald. Rayner menar att den 

inkluderande ledare/lärare i sin mest avancerade eller effektiva form är en ledare/lärare vars 

undervisning syftar till att omvandla och underlätta inlärningssituationen och avsätta tid för de 

mest utsatta i undervisningsgruppen. Utmaningen i undervisningen består i att ledaren/läraren 

har förmågan att se och arbeta med förmågor och styrkor hos individerna och ge dem stöd för 

deras deltagande i undervisningssituationen och skolarbetet. 

 

Hur lärarens ledarskap kan påverkas av den fysiska klassrumsmiljön  

Genom sin studie har Earthman och Lemaster (2009) undersökt möjliga samband mellan de 

attityder som lärare har till förhållandena i sina klassrum, lärares produktivitet och elevers 

prestation. Studiens granskning av tidigare forskning diskuterar resultaten från flera studier 

där ämnet varit förhållandet mellan skolans lokaler, klassrumsförhållanden och lärares 

attityder. Earthman och Lemaster menar att tidigare forskning visar att lärare som arbetar i 

otillfredsställande klassrumsförhållanden ofta känner frustration och upplever en känsla av att 

vara försummade i så stor omfattning att de kan tänka sig att lämna läraryrket. På liknande 

sätt tar (Granström, 2007; Steinberg, 2005; Ljusberg, 2009) upp undervisningsmiljön som en 

viktig påverkansfaktor i detta sammanhang och betonar att fysiska faktorer påverkar 

koncentrationen. Steinberg och Ljusberg nämner påverkansfaktorer som ventilation, 

korridorer och möblering. 

 

Troliga samband mellan lärarens ledarskap och elevers studieresultat. 

Den enskilde läraren har enligt Hattie (2012) en avgörande betydelse för elevernas utveckling 

och prestationer. Likväl anses den goda lärar-elev relationen vara avgörande för lärarens 

möjlighet att påverka eleverna och deras studieresultat (Kimber, 2009; Steinberg, 2004). 

Steinberg uttrycker att: ”Om du inte har en god relation till dina elever kommer de inte att 

följa dig som ledare, ställa upp på normer och regler eller bry sig om innehållet i din 

undervisning” (s.168). Detta kan även kopplas till MacAulay (1990) som utifrån sin studie 

visar på troliga samband mellan klassrumsmiljön, lärares och elevers egenskaper (individuellt 

och enskilt beteende) och elevers resultat. MacAulay betonar betydelsen av att uppnå en 



15 

 

balans mellan elevernas inställning och undervisningsmiljön. Han menar att det är en 

nödvändig förutsättning för att maximera sina kognitiva, sociala och känslomässiga resultat.  

Utifrån studien av Cheng (1994) om sambandet mellan arbetet att förbättra lärares effektivitet, 

inlärningsprocessen i klassrummet och elevers pedagogiska resultat, så menar Cheng  att 

lärarens ledarstil är starkt relaterad till socialt klimat och faktorer som elevernas motivation, 

attityder, uppfattningar och värderingar. Han betonar att lärare kan öka elevernas effektivitet 

genom att ta dessa faktorer i beaktning i sin planering och i utförandet av sin undervisning 

och på så sätt öka elevernas prestanda i klassrummet. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

I denna del av uppsatsen beskrivs hur lärarens ledarskap och dess inverkan på 

klassrumklimatet kan ses ur ett systemteoretiskt perspektiv. Systemteorin beskrivs som 

tvärvetenskaplig och sträcker sig därför över ett flertal vetenskapliga områden. För att på ett 

relevant sätt använda systemteori som teoretisk utgångspunkt för min uppsats föll valet dels 

på generell systemteori, dels på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori. En 

anledning till detta är att systemteori anses vara en praktisk teoribildning som även kan 

överföras på skolans system. Vidare dras paralleller mellan lärarens ledarskap till lärarens roll 

som fostrare samt fostrarens auktoritet och moraliska kompetens. Dessa teoretiska perspektiv 

har fått vägleda studiens syfte, intervjguide samt analysen av studiens resultat. 

 

Generell systemteori  

Systemteori är i grunden en biologisk teori som bygger på uppfattningen om att alla 

organismer utgör system som inrymmer undersystem  (subsystem). ”Enligt generell 

systemteori omfattar ett system olika delar som mer eller mindre är kopplade till varandra och 

varje del påverkas av de andra och är beroende av helheten” (Von Bertalanffy, 1968, s.3ff). 

Kimber (2009) anser att den generella systemteorin är överförbar till skolans värld. Hon 

menar att delarna kan sägas vara lärare och elever och att relationerna mellan elever-lärare 

och mellan elever håller samman systemet (lärare och elevgrupp) och ger det dess kvalitet, 

samt att samtliga delar ( individer) påverkas ständigt i en slags ömsesidighet. Denna 

ömsesidighet beskrivs utifrån ett systemteoretiskt synsätt av Öquist (2008) som ett ömsesidigt 

beroende mellan individ, organisation och omvärld. Öquist menar att individen formas av sin 

omgivning, familjen, släkten, samt den nationella och kulturella gemenskapen. Han menar att   
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förståelsen för en individs beteende måste betraktas utifrån individen i dess totala 

sammanhang.  

         Att tänka i nivåer är enligt Öquist ett grundläggande begrepp inom systemteorin. 

”Nivåtänket” kan beröra såväl förståelsen för hur organisationer är uppbyggda till hur 

kommunikationen mellan människor fungerar eller hur inlärning sker. Vidare menar Öquist 

att det finns en hierarkisk uppbyggnad i alla system, det innebär att de högre, överordnande 

nivåerna justerar verksamheten på lägre nivåer.   

 

Lärarens ledarskap ur ett systemteoretiskt perspektiv 

Utifrån ett systemteoretiskt synsätt så utgår enligt Öquist (2008) allt från helheten, individer 

och organisationer ses i sitt sammanhang som system. Genom att praktisera systemteori i sin 

verksamhet kan, exempelvis skolan, finna lösningar som fokuserar på orsaker till problem, i 

skolans fall, klassrumsmiljön och undervisningssituationen, snarare än de symptom problemet 

ger upphov till. Öquist betonar att i ett systemiskt perspektiv sätts förmågan att lyfta blicken 

och se helheter och sammanhang i fokus, att välja inriktning och fokusera på och uveckla det 

som fungerar bra.   

         Klassen/elevgruppen menar Kimber (2009) är ett komplext system med många 

varierande relationer. För att klassen ska fungera optimalt är det viktigt att hela klassen 

fungerar och att olika gruppkonstellationer fungerar samt att eleverna ska kunna känna sig 

trygga i klassen. En annan förutsättning för att ett system ska fungera är enligt Kimber att det 

klart och tydligt framgår vem eller vilka som är en del av systemet och på vilket sätt 

personen/personerna är det. Utifrån ett systemteoretiskt synsätt så ska ska det dessutom vara 

en tydlig hierarki där det klart och tydligt framgår vem som bär ansvaret. Ur ett 

skolperspektiv betyder detta enligt Kimber att hierarkin måste vara tydlig och gränserna 

adekvata för att det ska fungera på en skola och i ett klassrum. Det systemteoretiska 

perspektivet kan även skönjas i Skolverket (2011) som uttrycker att lärarens ska ”tillsammans 

med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen” (s.13). Vidare 

betonas att ”skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och 

arbetsmiljö” samt att ”läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar 

för inlärningen och för sitt arbete i skolan” (s.15).  
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Utvecklingsekologisk systemteori         

Enligt Bronfenbrenner (1994) inriktar sig denna teori på att individen och dess utveckling ska 

uppfattas utifrån sitt totala ekologiska sammanhang och utgår på så sätt från samspelet mellan 

individen och de miljöer, samhälle och tidsanda som individen befinner sig i. Bronfenbrenner 

betonar att alla system som individen ingår i har indirekt och direkt betydelse för dess 

utveckling och att individens utveckling måste förstås utifrån det sammanhang han/hon 

befinner sig i. Bronfenbrenner beskriver det ekologiska systemet som bestående av fem 

socialt organiserade subsystem som bidrar till att stödja och vägleda den mänskliga 

utvecklingen. De omfattar allt från mikrosystemet som anger förhållandet mellan människor 

och omgivningar som skola och familj, till makrosystemet som hänvisar till institutionella 

mönster av olika kulturer, såsom ekonomi, seder och kunskapsbaser.  

         Bronfenbrenner menar att det är inom den omedelbara omgivningen i mikrosystem som 

de proximala processerna verkar för att producera och upprätthålla utvecklingen, men kraften 

att göra det beror på innehållet och strukturen i mikrosystemet. Ett mesosystem kan ses som 

ett system bestående av flera mikrosystem. Mesosystem innefattar samband och processer 

som äger rum mellan två eller flera kontexter i vilka den växande individen tillhör och 

påverkas av, exempelvis relationerna mellan hem och skola, skola och arbetsplats etc. 

Exosystemen innefattar utifrån Bronfenbrenner, samband och processer som sker mellan två 

eller fler kontexter varav åtminstone en av dem inte innefattar den växande individen, men där 

händelser inträffar som indirekt påverkar processerna inom den omedelbara miljö där den 

växande individen lever. För ett barn kan det exempelvis betyda relationen mellan hemmet 

och en förälders arbetsplats. Macrosystem beskrivs av Brinfenbrenner som bestående av det 

övergripande mönstret av mikro- meso- och exosystemets egenskaper hos en viss kultur eller 

subkultur, det kan ses som en samhällelig blåkopia av en kultur eller en subkultur. Därför 

betonar han att det är nödvändigt att man ser bortom enkla etiketter för klass och kultur för att 

identifiera specifika sociala och psykologiska funktioner på mikrosystem nivå som i slutändan 

påverkar de särskilda villkor och processer som förekommer i mikrosystemet. Slutligen 

nämner Bronfenbrenner det femte och sista subsystemet i de ekologiska systemet, 

Chronosystemet, vilket enligt honom omfattar slumpmässiga förändringar eller konsekvenser 

över tid, inte bara förändringar av egenskaperna hos en individ, utan också i individens 

livsmiljö. Detta kan gälla förändringar i familjestrukturen, socioekonomisk status, anställning 

etc. 

 



18 

 

Läraren som fostrare  

Larsson (2012) menar att begreppet fostran fått ny aktualitet i och med den Nya skollagens 

starka betoning av elevernas rätt till trygghet och studiero. Larsson drar en parallell mellan 

lärarens ledarskap och fostran och framhåller att fostran bör ses som en rättighet för eleverna. 

Eleverna har rätt till fostran på grund av att de har ett behov av fostran för sin utvecklings 

skull. Samuelsson (2008) menar att skolans fostran bidrar inte endast till elevernas kognitiva 

utveckling utan den är även delaktig i att förmedla sociala normer och värderingar. Vidare 

framhåller Samuelsson att om lärarna ska kunna axla den rollen på ett verksamt sätt så behövs 

utbildning inom både beteendevetenskap och filosofi. Larsson (2012) betonar att det är 

nödvändigt för läraren att kunna känna sig trygg med sin fostran och kunna stå för den inför 

eleverna. Därför menar Larsson att det är avgörande att läraren känner till de behov som 

döljer sig bakom oönskade och problembaserade beteenden hos eleverna.  

 

Fostrarens auktoritet och moraliska kompetens 

En ung människa måste känna trygghet för att kunna växa och utvecklas menar Larsson 

(2012). Hon betonar att det måste finnas vuxna som tar ansvar för de delar som man inte kan 

ta ansvar för som barn eller ungdom. ”Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv är alltså 

trygghet elevernas främsta behov och de vuxnas ledarförmåga central. Det betyder att läraren, 

som ska vara denna ledare och fostrare, behöver en viss auktoritet” (s.55). Vidare menar 

Larsson att pedagogens auktoritet hänger samman med pedagogens förmåga att tycka om 

eleverna. Pedagogen måste besitta förmågan att visa ett genuint intresse och tro på elevernas 

kapacitet. Enligt Larsson förutsätter fostran att fostraren har viss ”moralisk” kompetens, som 

bygger på eftertänksamhet och medvetenhet. Förhållandet till andra människor beror till stor 

del på hur vi själva utvecklas och den utvecklingen kan vi påverka genom att arbeta med oss 

själva. På ett liknande sätt beskriver Wennberg och Norberg (2011) att kontakten med 

individens inre liv, är en förutsättning för att kunna utöva ett bra ledarskap.  

 

Preciserat syfte och konkreta frågeställningar  

 

Den tematiska forskningsöversikten ovan visar att tillgången till tidigare och aktuell forskning 

är omfattande inom mitt problemområde och det finna en mängd relevant litteratur att tillgå i 

ämnet. Detta är en förutsättning för att teoretiskt kunna förankra och förstå resultatet av min 

kommande studie. Problemformulering för min kommande studie är hur skolan inom ramen 
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för klassrummet kan förebygga och arbeta med elever i svårigheter, att inte välja 

exkluderingsalternativet i första hand. Studiens utgångspunkt och avgränsning är att fokusera 

på pedagogens roll, lärares ledarskap i klassrummet.  

 

Det preciserade syftet med studien är:  

 

Att få fördjupad kunskap om lärares uppfattningar om sitt ledarskapet i klassrummet och 

vilken betydelse lärare anser att ledarskapet har för klassrumsklimatet/miljön och elevers 

studieresultat.  

 

De konkreta frågeställningarna i min studie är:  

 

1. Vad anser lärare vara utmärkande för ett bra ledarskap? 

 

2. Vilken inverkan anser lärare att deras ledarskap har på klassrumsklimatet? 

 

3. Hur uppfattar lärare att de genom sitt ledarskap kan skapa trygghet och studiero i 

klassrummet? 

 

4. Kan läraren utifrån sitt ledarskap skapa möjligheter och förutsättningar för att alla elever 

kan vara delaktiga i undervisningen inom klassrummets ram?  

 

5.Vilka uppfattningar har lärare om möjliga samband mellan lärares ledarskap och elevers 

studieresultat? 
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Metod 

 

Urval 

 

Urvalet som ligger till grund för min studie bestod av sju grundskollärare av båda könen i 

varierande åldrar mellan 35 och 52 år, som har arbetat alternativt arbetar med elevgrupper i 

årskurs 1-9, inom den ordinarie grundskolans undervisning. Det var ett medvetet val att det 

skulle ingå lärare i varierande ålder och av olika kön i min studie, samt att det hade erfarenhet 

från arbete med varierande åldersgrupper. Anledningen var att om möjligt belysa så många 

olika perspektiv på lärarens ledarskap som möjligt, samt för att få en spridning av lärares 

erfarenheter av ledarskap i arbetet med elever i varierande åldersgrupper. 

        Sammanlagt intervjuade jag två manliga lärare, varav en 1-7-lärare och en  

4-9-lärare och fem kvinnliga lärare, varav tre 4-9-lärare och två 1-7-lärare. Endast två av 

lärarna arbetar på samma skola, två av de kvinnliga lärarna, som arbetar på en 7-9 skola. 

Denna geografiska spridning på respondenterna var ett medvetet val för att få ett så rikt 

resultat som möjligt, utifrån respondenternas skilda erfarenheter från olika arbetsplatser och 

verksamheter. Samtliga lärare arbetar inom kommunalt drivna skolor inom samma kommun. 

Utifrån ett svenskt perspektiv ligger skolorna i en stor stad, samtliga med ett mångkulturellt 

elevunderlag. 

         Gemensamt för de utvalda lärarna var att de alla hade erfarenhet av undervisning i stora 

elevgrupper och av undervisning i mindre undervisningsgrupper, med elever som är i 

svårigheter präglat av beteende och inlärningssvårigheter. Urvalet var alltså inte slumpmässigt 

utan lärarna var utvalda utifrån sin erfarenhet av ledarskap och undervisning i elevgrupper av 

skiftande storlek och varierande elevunderlag. 

 

Procedur   

 

Genom att styra mitt urval som jag beskrivit ovan så använde jag mig av mitt nätverk av 

kontakter för att få kontakt med potentiella respondenter att genomföra intervjuer med. 

Jag formulerade ett missivbrev och mailade ut detta till de ovan beskrivna personerna i hopp 

om att de skulle ställa sig till förfogande för min studie. Det visade sig att samtliga av de 

tillfrågade ville delta i studien och utifrån det bokade jag in tider för personliga intervjuer med 
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var och en, allt detta under en period av 14 dagar. Tidsrymden för intervjuerna planerades till 

60 minuter, vilket antogs vara tillräckligt för att läraren i lugn och ro skulle få tid att ta sig an 

intervjufrågorna. Intervjufrågorna utformade jag utifrån tanken om att de skulle vara öppna 

och att jag ville ge dem en bredd som skulle ge lärarna utrymme och möjlighet att resonera sig 

fram till sina svar.  

         Intervjuerna utfördes samtliga på lärarnas egen arena, deras hemskolor och var förlagda 

till olika former av samtalsrum där intervjun kunde genomföras ostört. Intervjuerna spelades 

in på en Iphone 5 (som har ett verktyg som heter röstmemon). För att undvika avbrott i 

intervjun genom inkommande samtal och meddelanden så ställer man in telefonen på 

flygplansläge innan inspelningen påbörjas.  Intervjuerna fick en form av samtal, där jag 

fungerade som en samtalspartner som lyssnade, återkopplade, sammanfattade och band 

samman frågorna vartefter läraren resonerade sig fram till sitt svar. Denna form kändes 

relevant utifrån det Kvale och Brinkmann (2009) menar om att ”forskningsintervjun bygger 

på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal” och att ”en interjvu är ett utbyte av 

åsikter mellan två personer som samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse”(s.18). 

         Utifrån (Backman, 2008; Karlberg, 2012) har jag hämtat stöd för att på ett så korrekt sätt 

som möjligt skriva litteraturhänvisningar och referenser i min uppsats. 

 

Datainsamling 

 
Min utgångspunkt var att göra en studie med kvalitativ forskningsansats för att behandla mina 

frågeställningar. I studien ville jag lyfta fram lärarperspektivet, lärares uppfattning om lärares 

ledarskap och dess betydelse för klassrumsklimat och elevers studieresultat. Min intention var 

att få detta ”fenomen” belyst ur så många aspekter som möjligt, av den anledningen fick den 

individuella kvalitativa intervjun utgöra basen som datainsamlingsmetod för min studie. 

     Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsinterjvun och hur man 

kan arbeta med den, vilket har varit ett stöd för mig i min datainsamling. De menar att 

”konsten att intervjua lär man sig genom att utföra intervjuer och kvaliteten hos intervjun 

bedöms efter styrkan och värdet i den kunskap som produceras” (s.33). I detta sammanhang 

var det viktigt att jag tog ställning till att valet av intervju som metod kan ha sina brister. 

Kvale och Brinkmann beskriver forskningsintervjun som ”flexibel, kontextkänslig och 

beroende av det personliga förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson” (s.186).  Det 

betydde att jag som intervjuare behövde reflektera över det sociala förhållandet mellan mig 
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och respondenten. Vidare var det viktigt att jag reflekterade över och var medveten om att 

mitt sätt att ställa frågor och att förmågan att ställa följdfrågor kunde påverka den jag 

intervjuade och de svar jag fick. Det var dels viktigt att jag försäkrade mig om att jag förstått 

respondenten rätt, dels att jag var medveten om att respondenten kunde påverka 

intervjusvaren. Detta genom att försöka svara ”rätt” utifrån vad han/hon trodde var mina 

förväntningar, alternativt att respondenten av olika anledningar valde att inte vara 

sanningsenlig i sina svar. 

 

Forskningsetiska reflektioner  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2012) utgör forskarens eget etiska ansvar grunden för all 

forskningsetik. Vetenskapsrådet (2011) betonar att forskaren har det yttersta ansvaret för att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel, samt att etiska aspekter ska 

genomsyra det jag skriver. ”Vi ska utföra kvalitativ god forskning med ett viktigt syfte och 

samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen” (s.18). Larsson (2005) menar att 

kriterierna ska tjäna som en hjälpreda, att se vilka starka och svaga punkter ett vetenskapligt 

arbete har”. Författaren betonar att ”kriterierna inte får användas mekaniskt; de är 

underordnade ett allmänt helhetsomdöme” (s.26). 

         Hur påverkade då dessa forskningsetiska principer mitt arbete med studien? 

Enligt riktlinjer som information om samtycke ställdes det krav på mig, att informera 

potentiella deltagare i studien att frivillighetsprincipen råder för deltagande i undersökningen, 

samt att de ägde rätten att när som helst avsäga sig deltagandet i studien. Vidare ställdes det 

krav på mig att jag informerade respondenten om konfidentialitet, rätten till anonymitet och 

vem som ska få tillgång till intervjun eller delar av den, samt ge respondenten information om 

att resultatet av intervjun enbart ska användas i forskningssyfte (Kvale och Brinkmann, 2009). 

I samband med intervjutillfället informerades samtliga deltagare om att inspelningen av 

intervjun skulle raderas efter avlutat arbete med studien, vilket också har skett.   

         Vad gäller kravet på tystnadsplikt så lyder i denna studie alla som var delaktiga i studien 

under gemensam sekretess eftersom vi har samma huvudman. Det kändes dock viktigt att 

klargöra för intervjupersonerna att det endast var jag som forskare, som skulle ta del av 

inspelningen av intervjun och att inspelningen skulle raderas omgående efter att analysarbetet 

var klart. Det var också väsentligt att informera om att alla respondenter endast skulle 
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presenteras med kön, titeln grundskollärare och deras erfarenhet av undervisning och 

ledarskap. 

 

 

Databehandling 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet och sedan analyserades utifrån den 

metod som Karlberg (2012) beskriver om att ”identifiera teman som finns inneboende i 

materialet och som har relevans för de frågeställningar man arbetar med” (s.24). Studiens 

frågeställningar har utgjort grunden för den intervjuguide som användes vid intervjuerna och 

detta ser jag som en orsak till att det föll sig naturligt utifrån intervjusvaren, att använda 

studiens frågeställningarna som överordnade teman i analysarbetet. I transkriptionstexten av 

intervjuerna sökte jag därefter identifiera underordnade teman/kategorier som jag enligt 

Karlbergs modell, ordnade informationen i intervjusvaren utifrån och placerade in under de 

överordnade temana i resultatredovisningen. För att underlätta intervjuanalysen ytterligare 

och på så sätt sammanställa resultatet använde jag meningskoncentrering, ett av de 

analysverktyg som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver. Detta innebär att jag inte har 

redovisat resultatet av intervjuerna i sin helhet och har valt att använda utvalda delar och citat 

från intervjuerna i en tematisk resultatredovisning.  
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Resultat 

 

I denna del kommer jag att redovisa resultatet av de lärarintervjuer jag genomfört i min studie. 

Syftet med intervjuerna har varit att få fördjupad kunskap om lärares uppfattningar om 

lärares ledarskap i klassrummet och ledarskapets inverkan på klassrumsklimatet samt elevers 

resultat. Resultatet av studien redovisas nedan under fem huvudrubriker, teman, som har sin 

utgångspunkt i studiens frågeställningar. Under analysarbetet har resultaten kategoriserats 

ytterligare och de kategorier som framkommit redovisas under aktuellt tema. På detta sätt 

behandlas studiens frågeställningar och belyser sambandet mellan dem och resultatet. 

 

Resultatsdelens överordnade teman: 

 
• Lärares uppfattning om vad som utmärker ett bra ledarskap. 

• Lärares ledarskap och dess inverkan på klassrumsklimatet. 

• Lärares uppfattning om de utifrån sitt ledarskap kan skapa trygghet och studiero i 

klassrummet. 

• Att genom lärares ledarskap skapa möjligheter och förutsättningar för att alla elever 

kan vara delaktiga i undervisningen inom klassrummets ram. 
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• Lärares uppfattningar om möjliga samband mellan lärares ledarskap och elevers 

studieresultat. 

 

Presentation av deltagande lärare i studien med benämningen från (L1) till (L7), såsom de 

kommer att benämnas i redovisningen av resultatet: 

 

(L1) är en man, 40 år och är utbildad grundskollärare år 1-7. 

(L2) är en kvinna, 35 år och är utbildad grundskollärare år 4-9. 

(L3) är en kvinna, 52 år och är utbildad grundskollärare år 4-9. 

(L4) är en kvinna, 50 år och är utbildad grundskollärare år 1-7. 

(L5) är en man, 42 år och är utbildad grundskollärare år 4-9.  

(L6) är en kvinna, 45 år och är utbildad grundskollärare år 1-7. 

(L7) är en kvinna, 47 år och är utbildad grundskollärare år 4-9. 

 

 

 

Lärares uppfattning om vad som utmärker ett bra ledarskap 

 

Ledarskapet - Lärarens ledarskap 

Samtliga respondenter tog upp vad som utmärker  ett bra ledarskap i allmänhet. Ett bra 

ledarskap i allmänhet präglas generellt sett av tydlighet. Sammanfattningsvis s avser tydlighet 

att ledaren är tydlig med vad han/hon vill, med sina mål, vad som ska göras och att han/hon är 

tydlig med roller. (L5) uttryckte att ”bra ledarskap är ett tydligt ledarskap, för i tydligheten så 

finns kommunikationskanalerna mellan ledaren och de han/hon ska leda”. 

         Ett bra ledarskap vad gäller lärares ledarskap, det pedagogiska ledarskapet, präglas av 

vikten av att vara inkännande. Vilket innebär att läraren i egenskap av ledare har förmågan att 

anpassa sitt ledarskap efter den elevgrupp han/hon möter. Vidare menar lärarna att 

engagemanget är nummer ett i det pedagogiska ledarskapet. (L5) uttryckte att läraren har tre 

viktiga roller i sitt ledarskap; Regissör – läraren regisserar ämnesstoffet och lektionerna. 

Illuminatör – läraren sätter ljuset på eleverna och låter alla elever få ta del av det ljuset. 

Läraren lyfter en elev för de styrkor och förmågor som den har. Estradör – Att som lärare 

vilja och våga stå i centrum, att agera och engagera. (L1) ansåg att ett bra ledarskap både 

generellt sett och även direkt kopplat till lärarens ledarskap, består av två huvudfaktorer.  



26 

 

 

”Nummer ett är att eleverna jag leder ska känna sig uppskattade, de ska känna 

förtroende från mig, att jag bryr mig om deras arbete, att jag som ledare bryr 

mig om dom som jag ska leda.” ”Nummer två är att jag som ledare visar 

förtroende för deras ansvar, deras förmåga att ta ansvar. Delegerat ansvar är ett 

mål och vägen dit är att som ledare visa förtroende för elevernas förmåga att ta 

ansvar”. (L1) 

 

Det demokratiska ledarskapet ansågs som utmärkande för ett bra ledarskap. Vidare nämndes 

egenskaper och förmågor som att vara lyhörd, förtroendeingivande, relationsskapande och ha 

förmågan att visa att han/hon ”bryr sig” som utmärkande för en bra pedagogisk ledare. (L5) 

menade att ett framgångsrikt ledarskap bygger på att vara genuin i relationen till eleven, att 

visa att ”jag bryr mig om dig och vad och hur du lär”.  

 

Lärares ledarskap och dess inverkan på klassrumsklimatet 

 

Relationens betydelse  

Läraren anses ha en oerhört stor del i att skapa ett gynnsamt klassrumsklimat och det ansågs 

att lärarens förmåga ”att bry sig om” i avseende att skapa relation har stor inverkan på 

klassrumsklimatet. Att ”bry sig om” eleven som person men också se deras prestation som en 

del av deras person. Målet är att eleven ska lära sig att ta ansvar för sitt lärande och förstå 

vinsten med det. I sammanhanget av hur viktigt det är att skapa relation med sina elever 

förmågan att skapa relation med eleverna nämndes skillnaden mellan ämneslärarrollen och 

klasslärarrollen. (L2 och L3) menade att som ämneslärare är det svårt att utveckla ett bra 

ledarskap genom ett fördjupat relationsskapande, när man möter 250 elever i en enda 

undervisningssituation under en vecka. Däremot kan klasslärare i en och samma elevgrupp 

jobba med ledarskapet och relationsskapandet på ett helt annat sätt.  

Ytterligare en viktig egenskap hos läraren är att han/hon vågar bjuda på sig själv, att våga visa 

känslor, men att bara de äkta känslorna är av betydelse. ”Trots att jag känner det jag känner så 

står jag kvar som ledare, jag visar eleverna att jag lämnar inte, det är en del ledarskapet”(L1). 

Vidare betonades vikten av att vara trygg i sig själv, att visa att man själv styr över sina 

känslor. (L1) uttryckte att ”eleverna får inte styra mig som lärare och mina känslor med sina 

handlingar”. 
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Lärarens ledarskapsstil  

Skillnaden mellan lärarens ledarskap i den stora elevgruppen och den lilla 

undervisningsgruppen har enligt responderterna stor betydelse. De menade att i en stor klass 

kan det mer strikta auktoritära ledarskapet vara funktionellt, men att det lilla sammanhanget 

måste det mer balanserade ledarskapet finnas. (L5) uttryckte att ”ibland finns det inget 

förhandlingsläge i det kan man bli auktoritär, men det viktiga är att i tydligheten vara varm. 

Du ska göra det här för att jag månar om dig. Det är att vara mjukisauktoritär, en balans 

mellan Hitler och velour”. Vidare nämndes att i mötet med den stora undervisningsgruppen 

behövs det ett mer ”ovanifrån styrt” ledarskap och att ”individ-tänket” måste inlemmas i 

”grupp-tänket”. (L5) betonade dock att de grundläggande ledaregenskaperna fungerar oavsett 

elevgrupp och verksamhet. 

 

 Den fysiska miljös betydelse 

Den fysiska miljön i klassrummet kan läraren inte styra över ibland. (L1) menade att ”du som 

lärare är ju den som sätter agendan i klassrummet, men om de fysiska förutsättningarna är 

ogynnsamma så påverkas mitt engagemang, det blir sämre, man tappar ju sitt engagemang 

och förutsättningarna för hur långt man kan nå”. (L5) tog upp att stimuli runt omkring i 

skolmiljön kan påverka möjligheterna att påverka klassrumsklimatet 

positivt.Sammanfattningsvis så menade respondenterna att dessa yttre faktorer påverkar 

möjligheterna till att skapa ett bra klassrumsklimat och om de fysiska förutsättningarna är 

ogynnsamma så påverkas förutsättningarna för hur långt man kan nå med sin undervisning. 

 

Lärares uppfattning om de utifrån sitt ledarskap kan skapa trygghet och 

studiero i klassrummet. 

 

Reglers betydelse 

Samtliga lärare hänvisade till vissa grundregler som måste gälla i klassrummet. 

Ordningsregler är till för att skapa trygghet. Det är viktigt att medvetandegöra eleverna om 

varför regler finns, varför man ska följa regler och varför man ska vara tyst i klassrummet när 

man jobbar. (L7) tog upp hur viktigt det är att låta eleverna förstå att man kan synas och få 

bekräftelse genom att följa de regler som finns, att det är inte den som hörs och syns mest som 

får mest bekräftelse.Grundregeln att man talar en i taget och alla ska få tala till punkt, det 
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gäller både lärare och elev. (L1)tog upp konkreta faktorer som god talteknik, lärarens 

placering i rummet, att ta ordet genom att adressera klassen (signalera) och att förmedla att 

man som lärare förväntar sig att bli lyssnad på. (L3)uttalade att ”ömsesidig respekt ska råda 

och där är vi likställda, jag som lärare ska lyssna på varje elev och varje elev ska lyssna på 

mig och varje elev ska lyssna på varandra”. 

 

Undervisningens utformning 

Undervisningen ska präglas av förutsägbarhet och att den vara uppstyrd så att eleverna förstår 

vad som ska göras och vad som förväntas. Lärarens undervisande roll lyftes fram av samtliga 

lärare, vikten av att vara välplanerad, förberedd och engagerad i sitt ämne. Detta uttryckte 

respondenterna vara grunden för att lektionen ska bli intressant. Vidare betonades att man 

måste kunna släppa en planering som inte fungerar, av respekt för gruppen. De menade att 

läraren måste ha jättestor respekt för hur gruppen mår och vad som är aktuellt just för dem. 

 

Det auktoritära ledarskapet kontra det demokratiska ledarskapet 

Respondenterna menade att läraren kan skapa studiero och tystnad genom att vara auktoritär. 

Läraren kan skrämma elever till tystnad och det kan skapa studiero för stunden, men att ett 

auktoritärt ledarskap är i längden inte gynnsamt för inlärning. Det påtalades däremot att en 

tydlig hierarki måste finnas. (L5) menade att i tydligheten så finns kommunikationskanalerna, 

att visa att vissa saker är förhandlingsbara där man bjuder in eleverna. Betydelsen av att som 

lärare ha ett demokratiskt förhållningssätt lyftes fram. Det ansågs ge eleverna ett 

självförtroende att våga ha egna åsikter och uttrycka vad de vill göra. Samtidigt måste läraren 

vara tydlig med att det är han/hon som ledare som sätter ramarna, håller i planeringen och 

sätter upp mål.  

 

Elevdemokrati- elevers delaktighet 

Elevdemokrati- elevers delaktighet nämndes som en viktig förutsättning för att skapa trygghet 

och studiero i klassrummet togs upp av tre av lärarna. (L4) uttalade att ”det eleverna ska ha 

inflytande på det ska de verkligen ha inflytande på”. Vad gäller elevinflytande så menade 

respondenterna att läraren måste vara tydlig med att det finns en ram att förhålla sig till. Att 

eleverna måste lära sig att acceptera att de får vara delaktiga inom ramen. (L6) uttryckte att 

läraren har huvudansvaret, ”om läraren lägger över för stort ansvar på eleven så avsäger man 

sig ledarskapet”. 
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Värdegrundens betydelse  

Det framkom att det är viktigt att eleverna får lära sig betydelsen av skolans värdegrund, att 

det skapar en trygghet hos dem. (L1) betonade särskilt att eleverna ska veta att det är ok att 

säga vad man tycker men det är inte ok att såra någon annan. ”Detta är ömsesidigt, både för 

mig som lärare till elev och elev till lärare och elev till elev.”  

         (L5) nämnde uppbrottet som en viktig del i att skapa trygghet för eleven och att det 

också ingår i ledarskapet. Läraren bör i sitt ledarskap förbereda eleverna inför ett avslut som 

annars kan skapa oro och göra värdiga avslut med sina elevgrupper, detta i koppling till 

förändringar i den vardagliga strukturen, byte av stadie eller i avgångsklasser. 

 

Arbetslagets betydelse 

Arbetslaget nämndes som en förutsättning för att lärarens ledarskap ska utvecklas. (L5) 

menade att ”du behöver den kollegiala feedbacken, du lär dig av att se bra och dåliga exempel 

på ledarskap, man lär sig av sina egna och andras framgångar och misstag, an lär sig av sina 

egna och andras framgångar och misstag.” Vidare betonade respondenterna att det är viktigt 

att man inte blir ensam ansvarig när det uppstår svårigheter, utan att man har stöd i varandra 

inom arbetslaget. 

 

Att genom lärarens ledarskap skapa möjligheter och förutsättningar för att 

alla elever kan vara delaktiga i undervisningen inom klassrummets ram. 

 

Möjligheter och förutsättningar 

Det lyftes fram att skolan måste kunna erbjuda alla elever rätt förutsättningar, utifrån elevens 

egna förutsättningar i undervisningssituationen, för att alla elever ska kunna vara delaktiga i 

undervisningen. Förutsättningar som mindre elevgrupper och fler pedagoger i klassrummet 

togs upp. (L2 ) menade att: ”Sveriges högstadieskolor är fysiskt felkonstruerade” att det råder 

brist på grupprum exempelvis, som är en förutsättning för att alla elever ska ges möjlighet att 

arbeta individuellt på ett funktionellt sätt. (L3) ansåg att ”man i Sverige har byggt ut ett 

skolsystem där man slår ut elever som är i svårigheter och att det är ett strukturfel att 

exempelvis särskilda undervisningsgrupper behöver finnas”. Vidare nämnde respondenterna 

att som lärare har man möjligheten att skapa delaktigheten för alla elever, men att det alltid 

finns ytterligheter.  
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”Generellt sett så kan alla barn vara delaktiga i undervisningen inom 

klassrummets ram. Visst finns det de elever som inte kan sortera intryck eller 

mår så dåligt att de inte klarar detta, men de är inte så många. Att få vara i en 

grupp, det sociala i sig är så utvecklande. Alla har något att tillföra. Det är det 

där att hitta sätten, på ett varmt och bra sätt kunna säga till den eleven som inte 

kan sitta till. Det får inte hamna i tjatet”. (L5) 

 

Värdegrundsarbetet  

Arbetet med värdegrunden lyftes fram som en förutsättning för delaktighet i klassrummets 

ram. Sammanfattningsvis menade respondenterna att jobba konsekvent med värdegrunden gör 

att även de tysta eleverna lär sig bättre, man får inte bekräftelse för att man hörs. Det gäller att 

få eleverna att våga säga sitt. Vidare berördes att arbetet med värdegrunden, den demokratiska 

fostran som läraren arbetar med, det är en process som måste få ta tid. (L3) menade att ”det 

tar tid att utveckla ett sådant tänkesätt och att det förutsätter ett demokratiskt ledarskap”. 

         Vidare betonade (L5) att läraren måste vara tydlig mot elever med att det inte alltid är 

rättvist att vara helt rättvis.” Vi har olika behov, vi är olika och det måste finnas en acceptans 

för det. Skolan är öppen för alla, detta är viktigt att ta med både elever och föräldrar. Olika 

barn har olika förutsättningar och olika behov.” 

 

Struktur i ledarskapet 

Enligt respondenterna bygger förutsättning för alla elevers delaktighet i undervisningen inom 

klassrummets ram på en jättetydlig struktur i ledarskapet, särskilt för de elever som har ett 

extra behov av struktur. Vidare betonades lärarens förmåga att tänka på hur elever i 

beteendesvårigheter svarar på olika arbetssätte, exempelvis att själv ta ansvar för sitt 

skolarbete och sitt beteende. (L6) betonade att det är viktigt som ledare att förklara innan 

saker uppstår, att som lärare tydligt tala om konsekvenser av ett visst beteende. ”Om det här 

kommer att hända så kommer jag att göra så här”, att förebygga.  

 

Det enskilda samtalet 

Det enskilda samtalet nämndes som en förutsättning för läraren att stärka relationen med 

eleverna. (L7) uttryckte ”att komma nära eleverna i det enskilda samtalet det genererar 

närheten till eleverna i alla situationer, även de svåra”. 
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Rektorns roll  

Respondenterna lyfte rektorns roll, att rektorn gör förutsättningarna för arbetet med eleverna 

möjlig. De menade sammanfattningsvis att den enskilde läraren kan göra skillnad i 

klassrummet, men den enskilde läraren får bara de förutsättningarna av sin rektor.  

 

Lärares uppfattning om möjliga samband mellan lärarens ledarskap och 

elevers studieresultat.  

 

Lärarens personlighet 

Utfrån intervjusvaren framkom det att läraren som individ har stor betydelse, ”hur man är” 

och förhållningssättet är grundläggandet för att genom ledarskapet skapa ett gynnsamt . (L5) 

nämnde att alltför mycket läggs i lärarens knä, men betonade att arbetslaget och den enskilde 

läraren är väldigt viktiga för elevens resultat. Lärarens inspiriationsförmåga, engagemang och 

kopplingen mellan lärarens ledarstil och elevers prestation lyftes också fram som betydande 

faktorer för att utveckla ett klassrumsklimat där elever kan utvecklas och prestera. 

Framgången är enligt respondenterna kopplad till personkemi mellan lärare och elev. Även 

lärarens förmåga att anpassa undervisningen lyftes fram. (L2)betonade lärarens förmåga att 

lyfta ämnet på olika sätt, de menade att läraren blir en ”annan” typ av ledare/lärare utifrån 

vilken elevgrupp han/hon möter. (L3) menade att läraren i den lilla gruppen går mer in på 

djupet i ämnet och blir mer nära gruppen och ser utvecklingen, inlärningen hos eleven mer 

tydligt. L(5) uttryckte att ”jag har sett lärare som har lyft elever till nivåer som man inte 

trodde var möjligt, att lärare genom sitt förhållningssätt lyckas så väl”.  

 

Lärarens förväntningar på eleven 

Elevens uppfattning om lärandet påverkar synen på resultat, att läraren får eleven att göra sitt 

bästa. Detta menade man hör ihop med lärarens förväntningar på eleven. (L5) uttryckte att 

läraren måste veta var eleven befinner sig, elevens potential och lägga förväntningar och krav 

utifrån det. ”Om jag bryr mig om eleven som person och vad han/hon kan, så genererar det 

förhoppningsvis att eleven känner intresse för sitt eget resultat och tar ansvar för det.” 

Återkopplingen från lärare till elev togs också upp som en viktig framgångsfaktor för elevens 

resultat.  
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Diskussion  

 

Resultatsammanfattning 

 

Utifrån studiens resultat så präglas ett bra ledarskap generellt sett av tydlighet. Utmärkande 

för ett bra ledarskap direkt kopplat till lärares ledarskap präglas framförallt av det som är  

utmärkande för ett demokratiskt ledarskap. En bra pedagogisk ledare beskrivs som lyhörd, 

engagerad, inkännande, förtroendeingivande, relationsskapande och som en ledare som ”bryr 

sig om” sina elever. Läraren och lärarens personlighet anses ha en stor del i att skapa ett 

gynnsamt klassrumsklimat samt att lärarens förmåga ”att bry sig om” i avseende att skapa 

relation med eleverna och mellan eleverna, har stor inverkan på klassrumsklimatet.  

         Förutsättningar för att skapa trygghet och studiero kopplas till att vissa grundregler 

måste gälla i klassrummet. Vidare betonas lärarens undervisande roll och betydelsen av att 

som lärare ha ett demokratiskt förhållningssätt. Elevdemokrati samt betydelsen av att 

medvetandegöra eleverna om skolans värdegrund är också viktiga förutsättningar i 

sammanhanget. Arbetet med skolans värdegrund anses även vara avgörande i frågan om att 

alla elever ska kunna vara delaktiga i undervisningen inom klassrummets ram. Vidare anses 

möjligheter och förutsättningar för delaktigheten i undervisningen vara direkt kopplat till att 

skolan kan erbjuda alla elever rätt förutsättningar utifrån elevens egna förutsättningar i 

undervisningssituationen. Ytterligare faktorer som är av betydelse är tydlig struktur i lärarens 

ledarskap, relationen mellan lärare och elev samt rektorns roll.  

         Slutligen visar resultatet av denna studie på att det finns möjliga samband mellan 

lärarens ledarskap och elevers studieresultat. Sambandet bygger framförallt på hur läraren är 

som individ och på lärarens förhållningssätt. Dessa faktorer anses vara grundläggandet för att 

genom ledarskapet skapa ett gynnsamt klassrumsklimat där elever kan utvecklas och prestera. 

 

Metoddiskussion 

 

Urval 

Samtliga respondenter som tillfrågades om deltagande i studien var positiva till att låta sig 

intervjuas och jag upplevde att jag fick mycket bra respons. Enligt min åsikt så gav mig det 

medvetna urvalet av respondenter en omfattande mängd data som jag anser gav både djup och 

bredd åt studiens empiri. Kvale och Brinkman (2009) menar dock att även om 
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intervjupersonerna framstår som tilltalande för intervjuaren, ”så är det inte alls säkert att de 

ger den mest värdefulla kunskapen om det aktuella forskningsämnet” (s.181).  

 

Procedur 

Samtliga av de tillfrågade lärarna var positiva till att delta i studien, vilket var en tidsvinst 

utifrån det begränsade tidsperspektivet på drygt tre månader för studiens genomförande. Jag 

bokade in personliga intervjuer med lärarna under en period av 14 dagar. Detta tidsschema 

sprack ganska omgående och utökades till nästan en månad, på grund av sjukdom och ändrade 

arbetsförhållanden för lärarna. Jag genomförde ingen provintervju av den anledningen att jag 

intervjuat vuxna pedagoger i liknande sammanhang av imperiska undersökningar under min 

specialpedagogutbildningoch kände mig trygg i detta, samt att jag hade diskuterat min 

intervjuguide med min handledare och utgick ifrån att guiden var heltäckande och relevant för 

min studie. 

         Tidsrymden för intervjuerna planerades till 60 minuter, vilket visade sig vara fullt 

tillräckligt för att ge lärarna utrymme och möjlighet att resonera sig fram till sina svar. 

Intervjuerna fick den form av vardagligt samtal som Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

forskningsintervjun bygger på och den samtalsform på intervjuerna som jag ville uppnå. Detta 

har beskrivits mer utförligt i uppsatsens metoddel. Eftersom intervjuerna spelades in, så kunde 

jag fokusera helt på respondenten och dessutom via inspelningen underlätta mitt analysarbete 

efteråt. Det var mycket värdefullt att kunna gå tillbaka och lyssna igenom resultatet av 

intervjun. Dels för det Gustavsson (2004) nämner om att ”kunna kontrollera oklarheter och 

återge ordagranna citat” (s.130), men också vikten av att inte missa något av det sagda. För att 

försäkra mig om trovärdigheten i min insamlade data, så gjorde jag en kort sammanfattning 

efter varje frågeställning och ytterligare en slutsummering av intervjun i slutet med fråga om 

respondenten hade något att tillägga. Avslutningsvis tillfrågades respondenten om han/hon 

ville ta del av transkriptionen av intervjun, vilket endast två av responednterna var 

intresserade av.  

 

Datainsamling 

Studie genomfördes med syftet att få fördjupad kunskap om lärares uppfattning om lärares 

ledarskap. Eftersom jag ville lyfta fram lärarperspektivet i studien så ser jag att kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod var ett verksamt val för resultatet. Jag kan se en vinst i 

att välja att intervjua lärare av olika kön och lärare som undervisar i skilda stadier och 
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verksamheter, för på så sätt skapade jag möjligheter att belysa så många olika perspektiv på 

lärarens ledarskap som möjligt.  

         Jag var dock hela tiden medveten om att valet av intervju som metod kunde ha sina 

brister. Det var viktigt att jag reflekterade över och var medveten om att mitt sätt att ställa 

frågor och att förmågan att ställa följdfrågor kunde påverka den jag intervjuade och de svar 

jag fick. Det var dels viktigt att jag försäkrade mig om att jag förstått respondenten rätt, dels 

att jag var medveten om att respondenten kunde påverka intervjusvaren. Detta behandlas mer 

utförligt under rubriken Giltighet och tillförlitlighet. 

 

Databearbetning  

Jag fann att tillvägagångssättet med att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem i sin 

helhet var värdefullt för att få en överblick över samtliga intervjusvar. Genom att spela in 

intervjuerna var det dessutom enkelt att återkomma till respondenternas intervjusvar och det 

var lätt att klargöra det som kändes oklart samt att det underlättade för att kunna arbeta 

tematiskt och att kategorisera. Utifrån att använda studiens frågeställningarna som 

överordnade teman kunde jag på ett strukturerat sätt identifiera ytterligare teman/kategorier i 

materialet, vilket underlättade analysarbetet och sammanställningen av min 

resultatredovisning. Analysarbetet underlättades ytterligare av att använda 

meningskoncentrering, där jag valde att inte redovisa intervjuerna i sin helhet utan använder 

utvalda delar och citat från intervjuerna i en tematisk resultatredovisning (Kvale och 

Brinkmann, 2009).  

 

Giltighet och tillförlitlighet 

I fråga om studiens tillförlitlighet, reliabiliteten, så var jag medveten om att kvalitativa 

intervjuer som metodval är kopplat till frågan om respondenterna kommer att förändra sina 

intervjusvar under pågående intervju. Vidare var jag noga med att förbereda mig på och vara 

lyhörd för yttre faktorer, såsom miljö och respondentens dagsform samt min egen roll som 

intervjuare. Detta var viktiga faktorer att vara uppmärksam på eftersom de kunde påverka 

intervjusituationen och därmed inverka på resultatets tillförlitlighet.  

         Vad gäller generaliserbarheten i min studie, så kan den ifrågasättas med tanke på antalet 

deltagare i studien var endast sju personer. Gustavsson (2004) menar dock att ”antalet 

nödvändiga intervjupersoner beror på syftet med studien” (s.187) och utifrån detta så anser 

jag att syftet med min studie uppnås genom att intervjua dessa sju lärare. 
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Giltigheten, validiteten, kopplat till min studie avser frågan om mina data är sådana att de 

verkligen svarar på de frågor jag ställer i min studie (Hellblom-Thibblin, personlig 

kommunikation 12 september, 2012). Karlberg (2012) menar att ”syftet och 

frågeställningarna formulerar ett ‘forskningsobjekt’ som du behandlar och att de data du 

samlar in måste svara mot detta objekt” (s.23).  Om jag sätter detta i relation till min studie så 

är forskningsobjektet de intervjuade lärarnas erfarenheter, åsikter och föreställningar. Med 

detta som utgångspunkt gick jag in för att utforma mina intervjufrågor på så sätt att de skulle 

besvara mitt syfte och mina frågeställningar, att mina data skulle svara mot 

forskningsobjektet. På så sätt anser jag att jag har värnat om studiens giltighet.   

 

Resultatdiskussion  

 

Utifrån studiens inledning, preciserade syfte och frågeställningar, analyseras och diskuteras i 

denna del av uppsatsen studiens resultat, i relation till uppsatsens forskningsöversikt och 

teoretiska anknytning. Genom att ha studerat relevant litteratur och genomfört kvalitativa 

intervjuer med sju lärare i ämnet, har jag tillägnat mig fördjupad kunskap om lärares 

uppfattning om ledarskapet i klassrummet. Därtill har jag fått fördjupad kunskap om vilken 

betydelse lärare anser att ledarskapet har för klassrumsklimatet/miljön och elevers 

studieresultat. Utifrån detta anser jag att studiens syfte och frågeställningar behandlats och 

verifierats. 

         Studiens resultat kommer här nedan att diskuteras tematiskt med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. Frågeställningarnas konstruktion är av den art att de går in i varandra och det 

är positivt ur den aspekten att de alla har behandlats med ett djup och en bredd. Samtidigt 

finns det en risk för upprepningar i resultatdiskussionen, vilket jag sökt undvika i största 

möjliga mån genom hänvisningar till tidigare avsnitt i resultatdiskussionen alternativt 

uppsatsen andra delar. 

 

Lärares uppfattningar om vad som utmärker ett bra ledarskap 

Enligt studiens resultat så anses ett bra ledarskap generellt sett präglas av tydlighet och att 

med tydlighet avses att ledaren visar vad han/hon vill, med sina mål, vad som ska göras och 

att han/hon är tydlig med sina roller. Detta bekräftas av Steinberg (2005) som betonar att en 

bra ledare är förberedd och är tydlig med att visa vad han/hon vill. Dessa ledaregenskaper kan 

enligt (Kimber, 2009; Öquist, 2008) relateras till ett systemteoretiskt synsätt där det betonas 
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att i ett fungerande system, i detta sammanhang en arbetsgrupp, exempelvis i skolan, behöver 

det finnas en tydlig hierarki, där det klart och tydligt framgår vem som bär ansvaret. 

         Samtliga lärare nämnde att ett bra ledarskap, direkt kopplat till lärares ledarskap, präglas 

av att vara inkännande och att engagemanget ansågs vara ”nummer ett” av betydelse för det 

pedagogiska ledarskapet. Lärarna i studien kopplar detta på liknande sätt som Maltén (2000) 

till lärarens förmåga att anpassa sitt ledarskap efter den elevgrupp han/hon möter, det 

situationsanpassade ledarskapet. En lärare hävdade dock att de grundläggande 

ledaregenskaperna fungerar oavsett grupp. Detta vill jag ställa i relation till Steinberg (2005) 

som menar att lärarens framgång som ledare påverkas av lärarens attityd - motivation, lust och 

entusiasm, lärarens beteende – bemötande och förhållningssätt. Detta kan även härledas till 

det demokratiska ledarskapet som samtliga lärare relaterade till i fråga om vad som utmärker 

ett bra ledarskap. Enlig Stensmo (2008) ”innebär ett demokratiskt ledarskap att arbetssätt 

förhandlas genom gruppdiskussioner, deltagarna uppmuntras att ta ansvar för planering och 

genomförande av uppgifter, men med tips från ledaren” (s.13). En av lärarna uttryckte att: ” 

Delegerat ansvar är ett mål och vägen dit är att som ledare visa förtroende för elevernas 

förmåga att ta ansvar”. Elevens förmåga att ta ansvar kan utifrån detta anses vara en av 

förutsättningarna för såväl elevens personliga utveckling som kunskapsutveckling. Det är 

viktigt att läraren tydligt visar eleverna att han/hon har förväntningar på dem, att läraren visar 

ett genuint intresse för vad eleverna lär och presterar utifrån sina kunskaper.  Detta kan dock 

ställas i relation till det Larsson (2012) lyfter i samband med diskussionen om unga 

människors behov av och rätt till fostran. Larsson menar att en ung människa måste känna 

trygghet för att kunna växa och utvecklas, i det sammanhandet betonar hon att det måste 

finnas vuxna som tar ansvar för de delar som man inte kan ta ansvar för som barn eller 

ungdom. 

         En bra pedagogisk ledare beskrevs sammanfattningsvis i studien som lyhörd, engagerad, 

inkännande, förtroendeingivande, relationsskapande och som en ledare som ”bryr sig om” 

sina elever. Stensmo (2008) betonar lärarens förmåga att hantera den sociala situationen i 

klassrummet, både den sociala relationen till klassen och elevernas relation till varandra. 

Personligen ansluter jag mig till Stensmo och studiens deltagare i resonemanget om att 

lärarens förmåga att skapa relation är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap och lärarskap.  
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Lärarens ledarskap och dess inverkan på klassrumsklimatet 

Samtliga lärare i studien ansåg att läraren och lärarens personlighet har en stor del i att skapa 

ett gynnsamt klassrumsklimat, samt att lärarens förmåga ”att bry sig om” i avseende att skapa 

relation med eleverna och mellan eleverna, har stor inverkan på klassrumsklimatet. Detta vill 

jag sätta i samband med Hattie (2012) som menar att framgångsrikt lärande kännetecknas av 

att läraren visar ledarskap, inflytande, omsorg och känslomässigt engagemang i sin 

undervisning.  

         Skillnaden i lärarens ledarskap kopplat till vilken elevgrupp han/hon möter lyftes fram i 

studien. Detta bekräftas av Kimber (2009) som menar att det finns behov av ett auktoritärt 

ledarskap som präglas av rättvisa, ordning, och disciplin, i den stora elevgruppen och Cheng 

(1994) som lyfter behovet av ett mer balanserat ledarskap, i den lilla undervisningsgruppen. I 

koppling till tidigare resonemang om att lärarens förmåga att skapa relation är avgörande för 

ett framgångsrikt ledarskap, så lyfter studiens delatagare skillnaden mellan ämneslärarrollen 

och klasslärarrollen i frågan om förutsättningar för relationsskapande. Lärarna ansåg att det är 

svårt att utveckla ett bra ledarskap genom relationsskapande när man som ämneslärare möter 

många elever under så kort tid under en arbetsvecka. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan 

detta bli ett dilemma om vi utgår från Kimber (2009), att relationerna mellan läraren och 

eleverna och mellan eleverna ”håller samman systemet och ger det dess kvalitet”(s.9).    

         En av lärarna uttryckte i sammanhanget om behovet av auktoritärt ledarskap att ”ibland 

finns det inget förhandlingsläge, i det kan man bli auktoritär, men det viktiga är att i 

tydligheten vara varm”. Det uttalandet kan sättas i relation till Larsson (2012) som menar att 

läraren, som ledare och fostrare, behöver en viss auktoritet. Larsson betonar dock att 

pedagogens auktoritet hänger samman med pedagogens förmåga att tycka om eleverna. Cefai 

och Cooper (2011) lyfter också betydelsen av lärarens förmåga att stötta elever i deras lärande 

och relationer för att som Hattie (2012) uttrycker det skapa en förtroendefull atmosfär. 

         Den fysiska miljön i klassrummet kan enligt lärarna påverka möjligheterna att skapa ett 

bra klassrumsklimat. De menar att om de fysiska förutsättningarna är ogynnsamma så 

påverkas förutsättningarna för hur långt man kan nå med sin undervisning. Detta resonemang 

stödjer Steinberg (2005) som lyfter fysiska faktorer som påverkansfaktorer på elevernas 

koncentration. Earthman och Lemaster (2009) menar i sin tur att lärare som arbetar i 

otillfredsställande klassrumsförhållanden ofta känner frustration och upplever en känsla av att 

vara försummade. Detta bidrar troligtvis till ett minskat engagemang hos läraren, vilket 

återspeglas på klimatet i klassrummet. 
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Lärares uppfattning om hur de skapar trygghet och studiero i klassrummet 

Förutsättningar för att skapa trygghet och studiero kopplas i studiens resultat till att vissa 

grundregler måste gälla i klassrummet. Att ordningsregler vars betydelse eleverna är 

medvetna om ger trygghet. Stensmo (2008) betonar att genom ett förebyggande arbete med 

utveckling av regler, rutiner och undervisningsmetoder främjas elevernas förmåga till 

självkontroll oberoende av lärarens yttre kontroll, vilket dessutom ökar möjligheterna att 

komma tillrätta med beteendeproblematik i klassrummet. Detta resonemang kan kopplas 

samman med Skolverket (2011), som uttrycker att läraren ska ”tillsammans med eleverna 

utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen” (s.12). Larsson (2012) lyfter 

fram läraren som fostrare, att en elev har ett behov av fostran och att en ung människa måste 

känna trygghet för att kunna växa och utvecklas. Hon menar att elevernas främsta behov är 

trygghet och att de är beroende av de vuxnas ledarförmåga.   

         Samtliga lärare menade att en tydlig hierarki måste finnas. En av lärarna lyfte fram att 

skillnaden är att läraren som ledare har rätt att fördela ordet och ta tillbaka ordet. ”Eleverna 

måste få förstå att vi inte är likställda, talutrymmet styr jag som ledare.” Detta sätter jag i 

samband med det systemteoretiska tankesätt som Kimber (2009) beskriver att ”om det ska 

fungera på en skola och i ett klassrum så måste hierarkin vara tydlig och gränserna adekvata” 

(s.10). Personligen tycker jag att det är intressant att sätta detta tankesätt i perspektiv till 

betydelsen av att läraren har ett demokratiskt förhållningssätt, vilket lyfts fram i studiens 

resultat. Lärarna menade att förhållningssättet ger eleverna självförtroende, att våga ha egna 

åsikter och uttrycka vad de vill göra. Detta ska dock ske i balans med att läraren tydligt visar 

att det är han/hon som är ledaren, den som sätter upp ramarna och tar på sig ansvaret. 

Eleverna måste förstå och acceptera att det finns en ram att förhålla sig till. Detta nämndes 

också i sammanhanget av elevdemokrati – elevinflytande, som nästan hälften av lärarna 

menade hade betydelse för att skapa trygghet och studiero. Jag tänker att det är avgörande att 

ramen är tydlig och att eleverna förstår innebörden av och anledningen till att det finns en ram 

att förhålla sig till. Att eleverna tänker; ramen är till för att ge mig som elev möjligheter att 

påverka min skolsituation. I bästa fall kan dessa tankar i en förlängning generera en känsla av 

meningfullhet och inre motivation hos eleven. 

           Betydelsen av att medvetandegöra eleverna om skolans regler värdegrund är enligt 

lärarna förutsättningar i sammanhanget att skapa trygghet hos eleverna. En av läraren uttalade 

att; ”Ömsesidig respekt ska råda och där är vi likställda, jag som lärare ska lyssna på varje 

elev och varje elev ska lyssna på mig och varje elev ska lyssna på varandra”. Vidare menade 
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lärarna att det är det grundläggande demokratiska tankesättet som ska genomsyra all 

undervisning. Det tankesättet kan i enlighet med studiens resultat ses som en förutsättning för 

att skapa ett gynnsamt klassrumsklimat präglat av trygghet och studiero. Lärarnas resonemang 

om skolans värdegrund och det demokratiska förhållningssättet anser jag direkt kan relateras 

till innehållet i Skolverket (2011). 

  

Möjligheter och förutsättningar för att alla elever ska vara delaktiga i undervisningen 

inom klassrummets ram. 

I uppsatsens inledningen belyste jag att alla elever i Sveriges grundskolor enligt lag har rätt 

till trygghet och studiero i sin skolmiljö och min tolkning är att det gäller även de elever som 

är i svårigheter. Skollagen (2010:800) föreskriver att ”utbildningen ska utformas på ett sådant 

sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och  studiero” (5 kap. 3 

§). Likaså har behovet av trygghet och studiero i skolan har diskuterats i tidigare avsnitt i 

uppsatsen. Utifrån forskningsöversikten och studiens resultat kan man tolka det som att 

trygghet och studiero anses vara viktiga faktorer för att elever ska kunna utvecklas 

inlärningsmässigt och socialt i skolan inom klassrummets ram.  

         Klassrumsklimatets betydelse är enligt Hattie (2012) en av de viktigaste faktorerna för 

att främja inlärning. Han menar att dessa positiva klimatfaktorer omfattar lärarens 

medvetenhet om vad som händer i klassrummet. Samtliga lärare ansåg att en förutsättning för 

alla elevers delaktighet i undervisningen inom klassrummets ram bygger på en jättetydlig 

struktur i ledarskapet, särskilt för de elever som har extra behov av struktur. En av lärarna 

betonade att det är viktigt att läraren arbetar förebyggande och tydligt talar om konsekvenser 

av ett visst beteende. Detta menar Steinberg (2005) är ett sätt att förebygga problem och 

istället skapa strukturer och normsystem, ett gott arbetsklimat. Genom att använda sig av ett  

systemteoretiskt tankesätt i skolan, så menar Öquist (2008) att läraren kan finna lösningar som 

fokuserar på orsaker till problem, snarare än de symptom problemet ger upphov till. Öquist 

betonar att genom ett systemteoretiskt perspektiv sätts förmågan att lyfta blicken och se 

helheter och sammanhang i fokus, att välja inriktning och fokusera på och uveckla det som 

fungerar bra. Ljusberg (2011) lyfter också fram pedagogens förmåga att arbeta mer 

problemlösningsinriktat för att ha större framgång i arbetet med svårigheter i 

undervisningssituationen.  

         Arbetet med värdegrunden anses av samtliga lärare vara avgörande i frågan om att alla 

elever ska kunna vara delaktiga i undervisningen inom klassrummets ram. En lärare betonade 

att läraren måste vara tydlig mot elever att det inte alltid är rättvist att vara helt rättvis.” Vi har 
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olika behov, vi är olika och det måste finnas en acceptans för det. Skolan är öppen för alla, 

detta är viktigt att ta med både elever och föräldrar. Olika barn har olika förutsättningar och 

olika behov.” Enligt Bronfenbrenner (1994) ska individen förstås ur sitt totala ekologiska 

sammanhang och att alla system som individen ingår i har indirekt och direkt betydelse för 

dess utveckling. Utifrån det betonar Bronfenbrenner att för att förstå individens utveckling 

och beteenden måste vi se till det totala sammanhang som individen befinner sig för att kunna 

stötta individen på bästa sätt.  

         Enligt Kimber (2009) är ett gynnsamt klassrumklimat präglat av ett tillåtande 

gruppklimat där eleverna accepterar varandras olikheter, att det råder ro i rummet. Att alla 

barn ges möjlighet att lära utifrån sin förmåga samt att eleverna känner sig sedda och upplever 

att läraren tror på deras förmåga. Detta sätter jag i samband med att samtliga lärare ansåg att 

förutsättningarna för delaktigheten i undervisningen är direkt kopplat till skolans förmåga att 

se elevens behov och erbjuda varje elev rätt förutsättningar. 

         Det enskilda samtalet lyftes fram som en förutsättning för att komma nära eleven och att 

det genererar närheten till eleven i alla situationer. Larsson (2012) nämner också det enskilda 

samtalet som en möjlighet att skapa en förtroendefull relation med eleven. Vidare lyfte 

samtliga lärare rektorns roll som en förutsättning med det inkluderande elevarbetet. De 

menade att den enskilde läraren kan göra skillnad i klassrummet, men den enskilde läraren får 

bara de förutsättningarna av sin rektor. Detta tar Kimber (2009) upp i sammanhanget av att 

hon menar att personalen bör tänka utifrån elevernas perspektiv och rektorn bör tänka utifrån 

personalens perspektiv och ge dem stöd och uppmuntran så att de kan växa i sin gärning.  

 

Lärares uppfattning om möjliga samband mellan lärares ledarskap och elevers 

studieresultat. 

Lärarna som deltog i studien ansåg att de möjliga samband som de kan sägas ana i detta 

sammanhang är relaterat till hur läraren är som individ och lärarens förhållningssätt. På 

liknande sätt framhåller Hattie (2012) att den enskilde läraren och lärarens förmåga att ge 

eleverna återkoppling har en avgörande betydelse för elevernas utveckling och prestationer. I 

denna studie lyftes även, på liknande sätt som Hattie gör, lärarens återkoppling, som en trolig 

framgångsfaktor för elevens resultat.  

         MacAulay (1990) betonar betydelsen av att uppnå en balans mellan elevernas inställning 

och undervisningsmiljön, för att kunna maximera elevernas kognitiva, sociala och 

känslomässiga resultat. Detta ställer jag i relation med att tre av lärarna ansåg att elevernas 
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uppfattning om lärandet påverkar resultatet, att läraren genom sina förväntningar får eleven att 

göra sitt bästa.  

Lärarna i studien lyfte fram lärarens förmåga att anpassa undervisningen i kopplingen mellan 

lärarens ledarskap och elevers studieresultat. Ett par av lärarna menade att läraren blir en 

”annan” typ av ledare/lärare utifrån vilken elevgrupp han/hon möter. Cheng (1994) lyfter fram 

att lärarens ledarstil är starkt relaterad till socialt klimat och faktorer som elevernas 

motivation, attityder, uppfattningar och värderingar. Genom att beakta dessa faktorer i sin 

planering och i utförandet av sin undervisning kan man öka elevernas prestanda i 

klassrummet. (Samuelsson, 2008; Stensmo, 2008) och hänvisar till begreppet Classroom 

Management, ledarskapet anpassat till skolan som miljö i detta sammanhang. De menar att 

läraren måste ta hänsyn till olika områden i sin planering och binda samman dessa områden 

till en verksamhet. En av lärarna uttalade att alltför mycket läggs i ”lärarnas knä” i 

diskussionen om elevers studieresultat och menade att arbetslaget i vilket läraren ingår är 

också av stor betydelse i sammanhanget. Detta ställer jag i relation till (Kimber, 2009; Öquist, 

2008) som utifrån ett sytemteoretiskt perspektiv lyfter sambandet mellan skolans organisation, 

ledning, personal och elevernas studieresultat. De menar att en helhetssyn på en organisation 

får anses ha betydelse för hur organisationens verksamheter fungerar och de resultat det 

genererar. 

 

Specialpedagogisk relevans 

 

Denna studie och uppsats kan vara av betydelse för verksamma pedagoger i allmänhet och för 

verksamma specialpedagoger/lärare i synnerhet. Anledningen till relevansen är att uppsatsen 

behandlar faktorer som har kopplingar till och betydelse för kanske ett av det mest komplexa 

utvecklingsområdet som vi brottas med i skolans värld idag, inkluderingsfrågan.  

          Det finns ett flertal faktorer som nämns i uppsatsens inledning, som kan anses påverka 

hur skolan inom ramen för klassrummet kan förebygga och arbeta med elever i svårigheter. 

Denna uppsats fokuserar på pedagogens roll, lärarens ledarskap i klassrummet. Det är en av 

de faktorer, som enligt aktuell forskning i uppsatsens forskningsöversikt och även utifrån min 

studies resultat, visat sig ha störst betydelse för att kunna skapa ett gynnsamt klassrumsklimat 

där alla elever kan vara delaktiga i undervisningen. Av den anledningen anser jag att denna 

uppsats kan utgöra ett underlag för specialpedagoger/lärare, som i praktiskt 



42 

 

specialpedagogiskt arbete ska motivera och stötta lärare i deras ledarskap. Uppsatsen kan även 

fungera som underlag för lärare som själva arbetar med att utveckla sitt ledarskap. 

 

Konklusion 

 

I bakgrunden till denna uppsats utgick jag från det upplevda dilemmat med att skolor idag 

väljer att lösa svårigheter med att skapa trygghet och studiero i klassrummet, genom att 

exkludera elever med beteende och samspelsproblematik samt inlärningssvårigheter. Utifrån 

Ljusberg (2009) och Cefai och Cooper (2010) som genom sina studier uppmärksammat att 

detta är ett problemområde i skolan idag, ansåg, och anser jag att skolan alltför ofta väljer 

exkludering som den enklaste lösningen utan att söka lösningar i skolans resurser och 

professioner först. Vidare ville jag med utgångspunkt från bland andra (Hattie, 2012; Maltén 

(2000; Stensmo, 2008) lyfta pedagogens roll, lärarens ledarskap som en viktigt 

framgångsfaktor i detta förebyggande arbete.   

         Den tidigare och aktuella forskningen och litteraturen i uppsatsens forskningsöversikt 

behandlar framförallt lärarens ledarskap i relation till klassrumsklimatet/miljön och elevers 

prestation. Lärarna tillskrivs som tidigare nämnt en stor roll i sammanhanget. Det 

pedagogiska förhållningssättet, ledarskapet och undervisningens upplägg ges inte helt 

överraskande ett stort utrymme ifråga om framgång både i det förebyggande och i det 

pågående praktiska arbetet. Nordahl et al. (2007) uttrycker att ”beteendeproblem kan 

definieras som ett misslyckande att förena individen och miljön” (s.31) Detta får anses vara 

tillika utifrån ett systemteoretiskt perpspektiv, en viktig aspekt att ta fasta på i det praktiska 

pedagogiska arbetet, att se helheten, miljön och individen i ett sammanhang och söka 

lösningar i den befintliga skolmiljön. 

 

Fortsatt forskning 

 

Det finns omfattande forskning att tillgå i ämnet lärares ledarskap. Enligt de studier som jag 

refererar till i forskningsöversikten, finns det tydliga samband mellan ledarskapet, 

klassrumsmiljö och elevers prestation. Studierna presenterar forskningsresultat från 1990-talet 

fram till idag och även om min studie är förhållandevis småskalig så har den bevisligen en 

utvecklingspotential.  
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I en framtida forskning skulle det kunna vara intressant att ge studien ett elevperspektiv på 

lärares ledarskap genom att göra elevintervjuer. Dessutom kan man ge studien ett bredare 

perspektiv på ledarskapet i klassrummet genom att observera hur lärare agerar och hur elever 

responderar. Det kan även finnas en vinst rent resultatmässigt att genomföra en enkät både 

utifrån lärarperspektivet samt elevperspektivet. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Linköping 2013-04-01 

 

Mitt namn är Ingmari A. Bergvall boende i Mantorp. Jag arbetar på Korttidsskolan Bryggan, en 

verksamhet med tillhörighet inom sektionen för resurs och stöd i Linköpings kommun. 

Jag studerar min sista termin på magister- och specialpedagogprogrammet på Mälardalens högskola i 

Västerås. Under denna termin skriver jag ett examensarbete, en D-uppsats i specialpedagogik i ämnet 

lärares ledarskap i klassrummet. Syftet med studien är att få kunskap om lärares ledarskap i 

klassrummet och vilken betydelse ledarskapet har för klassrumsmiljön och elevernas studieresultat. 

         För att göra min undersökning så komplett som möjligt så behöver jag nu samla in data om hur 

lärare, som har erfarenhet av undervisning i klass ser på lärarens ledarskap i klassrummet. Av den 

anledningen ställer jag vill jag ställa frågan om att få en intervju med dig i ämnet. Beräknad tid för 

intervjun är 45-60 minuter. Intervjun kommer som jag nämnde inledningsvis att beröra lärarens 

uppfattning om ledarskapet i klassrummet och vad läraren anser vara förutsättningar för att skapa ett 

gynnsamt klassrumsklimat samt även göra kopplingar mellan lärarens ledarskap och elevers 

prestation. 

 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Utifrån transkriptionen kommer jag att använda 

utvalda delar och eventuella citat från intervjun i en tematisk resultatredovisning. 

Intervjusvaren kommer att behandlas fullt konfidentiellt. Den konfidentiella behandlingen av 

intervjusvaren gör att identiteten på skolor och enskilda respondenter aldrig röjs eller missbrukas. 

Deltagandet är frivilligt och de personer som ställer upp i studien har inte några krav på sig att svara på 

frågor som upplevs som obekväma och att de inte behöver medverka längre än vad de själva vill. 

 

Med förhoppningar om ditt deltagande, vänligen 

 

Ingmari A. Bergvall 

Mobilnr:  

Mail: 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

 

Vad innebär ett bra ledarskap för dig?  

 

Om du kopplar detta till lärarens ledarskap, vad anser du vara framgångsfaktorer för lärarens 

ledarskap i klassrummet? 

 

Vilka faktorer anser du vara förutsättningar för att du som lärare ska kunna utveckla ett 

gynnsamt klassrumsklimat/miljö, präglat av trygghet och studiero? 

 

Tror du att det finns förutsättningar för alla elever att vara delaktiga i undervisningen inom 

klassrummets ram? Vilka förutsättningarna behövs, anser du? 

 

Anser du att det finns eller har du uppmärksammat troliga samband mellan lärarens ledarskap 

och elevers prestation/resultat? Kan du ge något exempel? 

 


