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Sammanfattning 

Författare: Rickard Dejestam 

Titel: Viktiga faktorer för ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet – en kvalitativ 
studie i grundskolans senare år. 

 

Årtal: 2014     Antal sidor: 32 

 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur lärare leder i 
klassrummet, samt hur detta påverkar lärandemiljön. Genom kvalitativa intervjuer 
med lärare på högstadiet framkom vilka olika strategier de använder för att leda och 
organisera klassrumsarbetet, samt vilka faktorer och strategier som är vägvinnande 
när det gäller att uppnå en positiv lärandemiljö i klassrummet. Resultaten visar att 
bl.a. tydlighet från lärarens sida, både när det på vilka olika sätt instruktioner ges 
samt vad som ska göras, leder enligt lärarna till ett lugn hos eleverna då de kan ta till 
sig instruktionerna och förstår vad som förväntas av dem, vilket då har en positiv 
inverkan på klassrumsmiljön. Även goda elevrelationer fördes fram som en viktig 
faktor för ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Lärarna menade här att en 
ständig dialog med eleverna gör att läraren vet var respektive elev befinner sig i sitt 
lärande vilket underlättar för denne att hjälpa eleven vidare. Goda relationer till 
eleverna har också, enligt lärarna, en positiv effekt på klassrumsmiljön då eleverna 
blir mer motiverade att göra de uppgifter som läraren lägger fram då de, med 
bakgrund av den goda relationen, vill göra läraren nöjd.  

 

 

Nyckelord: ledarskap, klassrumsmiljö, lärare, kompetenser, framgångsfaktorer. 
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1. Inledning 
 

I lärarens uppdrag ingår att ta hand om och hantera elever med olika kunskaper, 
behov och sätt att lära sig. Detta innebär ofta att elever i samma klass sällan eller 
aldrig är en homogen grupp där behoven är desamma. Detta ställer höga krav på 
lärarens kompetens, samt förmåga att leda gruppen framåt samtidigt som varje 
enskild elevs behov tillgodoses. Att det, enligt Stensmo (2008), i dagens svenska 
skola finns en stor spännvidd mellan elevers färdigheter och förutsättningar för 
lärande gör det intressant och viktigt att titta närmare på vilka faktorer som kan 
sägas bidra till ett god lärandemiljö i klassrummet. Även Berg, Sundh och Wede 
(2012) poängterar att för att lyckas undervisa och organisera elevers lärande krävs ett 
ledarskap av hög kvalité. Trots detta, menar författarna, att ledarskapet inte haft 
någon mer framträdande plats på vare sig lärarutbildningars eller 
lärarfortbildningars agendor. Ledarskapet har uppenbarligen setts som en så 
självklar del av läraryrket att det tagits för givet. Författarna menar att detta är 
problematiskt då lärarens förmåga att organisera och leda arbetet i klassrummet till 
stor del är avgörande för hur väl eleverna kommer att lyckas med sina studier. 

Med bakgrund av detta är det intressant att titta närmare på hur lärare leder och 
undervisar i klassrummet. Att eleverna lyckas med sina studier är ju ett av de 
övergripande målen med skolans verksamhet och då lärarens förmåga att leda och 
organisera har en stor inverkan på detta känns det rimligt och viktigt att undersöka 
detta närmare. Denna studie kommer att syfta till att hitta faktorer i lärares ledarskap 
som bidrar till en god lärandemiljö i klassrummet, samt är vägvinnande när det gäller 
att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskaper. Studien ämnar också kunna ge 
information som kan vara till nytta för andra lärare utanför denna studie, då den 
ämnar identifiera faktorer i lärares ledarskap som bidrar till en positiv lärandemiljö i 
klassrummet. Det är också rimligt att tro att resultaten från denna studie kommer att 
ge ett tillskott till existerande kunskapsbank när det gäller hur lärare leder och 
organiserar klassrumsarbetet, samt vilka faktorer i ledarskapet som kan anses 
vägvinnande för lärandemiljön och därmed kan tjäna som underlag för framtida 
forskning.  
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2. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur lärare leder i klassrummet, 
samt hur detta påverkar lärandemiljön. 

 

2.1 Frågeställningar  
 

- Vilka faktorer är viktiga för att uppnå ett framgångsrikt ledarskap i 
klassrummet? 

- Hur påverkar lärares sätt att leda lärandemiljön i klassrummet? 
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Lärarskap och ledarskap 

 

Lärarskap och ledarskap är starkt förknippade med varandra men är ändå två olika 
sidor av lärarens arbete (Granström, 2012). Författaren menar att lärarskapet i 
klassrummet handlar om att ha kunskap om sitt ämne och/eller kunskapsområde, 
samt förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter. Ledarskapet i klassrummet 
handlar istället om att ha kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, samt 
förmågan att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser. Författaren menar 
vidare att dessa definitioner inte är heltäckande eller uttömmande beskrivningar av 
vad ledarskap och lärarskap är, men kan användas för att belysa vilka olika 
kompetenser som dagens lärare med fördel bör ha. Det är alltså inte tillräckligt att ha 
goda kunskaper inom sitt ämne, samt förmåga att förmedla dessa utan det krävs även 
kompetens att leda klassrumsarbetet. Sett från andra sidan är det inte tillräckligt med 
goda ledaregenskaper, utan det krävs även ämneskunskaper och förmåga att 
förmedla dessa. Lärarskapet och ledarskapet är alltså intimt förknippade i den 
meningen att det krävs kompetens inom båda områdena för att bli en framgångsrik 
lärare (Granström). 

 

3.2 Olika ledarstilar i klassrummet 

 

En lärare kan leda klassrumsundervisningen på olika sätt. Stensmo (2012) beskriver 
tre olika ledarstilar som lärare kan applicera på sin klassrumsundervisning. Den 
första av dessa är den auktoritära ledaren. Ett sådant ledarskap innebär att det är 
läraren som fattar besluten med minimalt inflytande från eleverna. Läraren 
bestämmer själv arbetssätt, uppgift och samarbetspartners, samt ger steg-för-steg 
instruktioner och belönar och tillrättavisar eleverna individuellt. Den andra 
ledarstilen kan benämnas som den demokratiska. En sådan ledare kännetecknas av 
att denne exempelvis presenterar ett preliminärt beslut som kan ändras, presenterar 
idéer för eleverna och inbjuder till diskussion, samt att läraren definierar ett problem, 
får förslag och fattar beslut. Den demokratiske ledaren involverar alltså eleverna i 
olika beslut som tas gällande deras undervisning gällande arbetsformer, planering 
och genomförande. Den tredje ledarstilen benämner Stensmo som laissez faire 
ledaren. Denna typ av låt-gå ledare överlämnar ansvaret i än större utsträckning till 
eleverna. Detta kan exemplifieras genom att läraren definierar avgränsningar men 
låter sedan eleverna själva fatta besluten. Läraren överlämnar alltså i stor 
utsträckning beslutsfattandet till eleverna om hur något ska göras och lägger sig i 
verksamheten så lite som möjligt. Mellan dessa ovan nämnda ledarstilar finns det 
förstås lärare som utgör hybrider av dessa. Detta kan innebära att t.ex. en lärare till 
största delen är auktoritär till sin ledarstil men med demokratiska inslag. Det finns 
även lärare som anpassar sin ledarstil utefter vilken klass man har framför sig. Att på 
detta sätt vara medveten om vilken ledarstil som lämpar sig bäst för varje given klass 
och kunna växla mellan ledarstilar efter behov benämner Stensmo (2008) som ett 
situtionsanpassat ledarskap. 
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Stensmo (2012) presenterar också andra kvalitéer som en lärare är hjälpt av att ha för 
att leda arbetet i klassrummet på ett bra sätt. En skicklig lärare är uppmärksam på 
eller har en mental bild av vad alla i klassen är sysselsatta med. Att läraren är 
medveten om vad som händer i klassrummet kommunicerar denne även till klassen 
vilket gör att eleverna också blir införstådda med att läraren har kontroll. Denna 
medvaro, som Stensmo beskriver den, gör att läraren tidigt kan upptäcka negativ 
gruppdynamik och störande beteende, samt vid störande moment i klassrummet, 
genom denna medvaro, kunna vända sig till rätt elev med tillsägelsen. En lärare är 
också hjälpt av att kunna hålla många bollar i luften. Detta gör att läraren exempelvis 
vid en genomgång kan tillrättavisa en elev utan att tappa fokus på den arbetsuppgift 
hon eller han var sysselsatt med (genomgången). Ett högt tempo och ett jämt 
aktivitetsflöde är också, enligt Stensmo, faktorer som gör att undervisningen blir 
effektiv och där eleverna inte tappar fokus. Detta tillsammans med mjuka övergångar 
(tydliga instruktioner) mellan olika aktiviteter i klassrumsprocessen gör att processen 
får ett kontinuerligt flöde utan tidsspillan i skiftet mellan två aktiviteter inom samma 
lektionspass. En skicklig lärare har också, enligt Stensmo, ett gruppfokus vilket 
innebär att läraren aktiverar hela klassen och inte bara enskilda elever. Vid arbete i 
helklass bör läraren hålla alla elever alerta genom att ställa frågor till hela klassen, för 
att efter en konstpaus adressera en särskild elev. Att läraren väljer att adressera valfri 
elev, istället för att eleverna räcker upp handen och får svara, gör att alla elever måste 
vara beredda på att frågan kan komma till just dem vilket då kan hjälpa dem att 
upprätthålla fokus i genomgångarna. Slutligen framhåller Stensmo att utmaningar 
och variation i uppgifterna från läraren maximerar elevengagemanget. Uppgifter som 
varken är för lätta eller för svåra gör eleverna mer motiverade att göra dem då de 
ligger på rätt nivå i förhållande till deras nuvarande kunskapsnivå.  

 

3.3 Ledarskap i klassrummet – de tre F-n 

 

I en amerikansk studie utförd av Daniels (2009) undersökte man vilka faktorer som 
bidrog till ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Daniels menar initialt att 
ledarskapet i klassrummet är intimt och nära förknippat med 
klassrumsundervisningen och elevernas lärande. När en lärare är både en kompetent 
ledare, samt duktig på att undervisa i sitt ämne gagnas elevernas lärande. Det är dock 
inte tillräckligt att vara en god ledare utan goda ämnes- och didaktiska kunskaper 
eller vice versa.  

Efter genomgång av tusentals studier och artiklar menar Daniels att han hittat tre 
centrala teman som är viktiga när det gäller ledarskap i klassrummet. Dessa 
benämner han som de tre F-n och utgörs av foundation, field och flow. Foundation 
relaterar här till den grundläggande strukturen i klassrummet. Här ingår, enligt 
Daniels, regler för hur man beter sig i klassrummet samt vilka konsekvenser det blir 
om man bryter mot dessa, samt att läraren uppvisar en attityd och ger intryck av att 
detta är något som klassen kommer att arbeta efter från dag ett och framåt. Det andra 
temat, field, relaterar till klassrumsmiljön och innefattar vilka attityder läraren 
etablerar när det gäller lärandemiljön och den sociala miljön, både mellan elever och 
mellan elever och läraren. Jämlikhet mellan elever, samt synsättet att elever är en 
heterogen grupp där de individuella behoven skiljer sig och således måste tillgodoses 
ingår också i detta andra tema. Det tredje temat, flow, relaterar enligt Daniels till 
lektionens tempo och flyt, samt att det finns en möjlighet för både läraren och 
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eleverna att reglera detta efter behov för att alla elever ska kunna nå lärandemålen. I 
temat flow ingår även lärandeteorier, strategier för hur läraren ställer frågor till 
eleverna, användandet av tekniska hjälpmedel, samt att läraren designar och 
anpassar innehållet i lektionen i syfte att alla elever ska få möjlighet att kunna ta till 
sig innehållet.   

 

3.4 Karaktärsdrag hos en framgångsrik lärare 

 

När man talar om ledarskap i klassrummet och lärares olika ledarstilar är det också 
relevant att ta reda på hur eleverna upplever att ledarskapet fungerar. I en studie 
utförd av Bélanger och Longden (2009) har man genom enkäter till 1883 stycken 
elever i tio europeiska länder undersökt vilka förväntningar elever har på sina lärare, 
samt hur väl dessa förväntningar stämmer överens med utfallet av undervisningen. 
Ett av fynden i undersökningen var att skillnaden mellan elevers förväntningar och 
utfallet (upplevelsen) av undervisningen var väldigt stort ”the gap between the 
expected and the experienced proved to be overwhelmingly significant” (s. 323). 
Bland de karaktärsdrag som elever förväntade sig hos en lärare fanns inspirerande, 
beslutsam, entusiastisk och hjälpsam. Eleverna önskade även att lärare skulle vara 
vänliga, ha tålamod och vara omtänksamma. Utfallet av elevernas skattning visade 
dock en låg korrelation vad gäller att lärare också är exempelvis inspirerande och 
entusiastiska i lika hög grad som eleverna önskar. I elevernas skattning framgick även 
att de skulle vilja att undervisningen var mer anpassad efter deras respektive behov 
(Bélanger & Longden). Vad eleverna även framhöll som viktigt var tydlighet i 
kommunikationen från lärarens sida vid exempelvis genomgångar, samt att 
arbetstempot var anpassat och klassrumsklimatet var på en nivå som inbjuder till 
lärande.  

 

3.5 Framgångsfaktorer i lärarens ledarskap 

 

I en studie av Parsonson (2012) undersökte man hur en lärare kan skapa ett positivt 
klassrumsklimat, samt hur man skapar mer effektiva lärtillfällen och får eleverna 
engagerade i undervisningen. Ett av fynden i studien och, enligt författarna, kanske 
den viktigaste strategin för en ledare i klassrummet är att skapa/bygga positiva 
relationer till eleverna. Vad Parsonson dock för fram kritik mot är att vissa lärare 
förlitar sig för mycket på att kvarsittningar och att visa ut elever från klassrummet 
ska åtgärda beteendeproblematik hos eleverna. Detta har enligt Parsonson väldigt 
liten eller ingen effekt på elevers beteende. Vad man istället bör göra och som ger 
effekt är att försöka visa eleven att man finns där och istället försöka bygga en positiv 
relation till eleven. Att arbeta på detta sätt kan ge positiva effekter både på lång och 
kort sikt. Att exempelvis skicka ut eleven från lektionen ger effekten att problemet 
endast är avhjälpt för den lektionen, men det grundläggande problemet kvarstår och 
återkommer med stor säkerhet redan nästa lektion. Englehart (2012) framhåller 
också lärarens relation till eleverna som en avgörande faktor för ett framgångsrikt 
lärande. Författaren menar att om det finns en positiv relation mellan lärare och elev 
så minskar risken för negativa elevbeteenden i klassrummet. En god relation mellan 
elev och lärare förebygger således att störande moment ska uppkomma i 
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klassrummet. Englehart påpekar även att en god relation mellan lärare och elev ofta 
höjer motivationen hos eleven att följa dennes instruktioner (vill göra läraren nöjd), 
vilket då indirekt bidrar till ett positivt lärandeklimat i klassrummet.  

Parsonson (2012) framhåller även andra viktiga aspekter av lärarens ledarskap i 
klassrummet. För att säkerställa att alla elever vet vad de ska göra krävs, enligt 
författaren, effektiva instruktionsmetoder (undervisningsmetoder). Tydlig 
kommunikation från lärarens sida hjälper eleverna att få klart för sig vad som ska 
göras och vad som förväntas av dem. En annan viktig del av ledarskapet är att sätta 
upp enkla och tydliga regler för vad som gäller i klassrummet och även tydligt 
uttalade konsekvenser för den som bryter mot reglerna. Författaren menar att tydliga 
regler och gränsdragningar för vad som är tillåtet hjälper eleverna att upprätthålla 
den gemensamma strukturen i klassrummet och ger därmed en positiv effekt för det 
gemensamma klassrumsklimatet. Englehart (2012) framhåller också i sin rapport att 
regler och gränsdragningar är viktiga aspekter för ett framgångsrikt ledarskap i 
klassrummet. Författaren menar dock att det svåra i ledarskapet inte är att sätta upp 
reglerna utan att vara konsekvent i upprätthållandet av dem. Englehart betonar även 
vikten av att alla elever vet vad som förväntas av dem, samt att alla elever är 
införstådda med konsekvenserna för den som bryter mot de uppsatta reglerna. 
Författaren poängterar också att det för vissa elever är svårt att ta till sig reglerna och 
därmed följa normen för hur man bör uppträda i klassrummet. I dessa fall krävs att 
läraren tar sig tid att prata med eleven om detta, och därigenom hittar eventuella 
bakomliggande orsaker till beteendet och arbetar med dessa. 

 

3.6 Ledarskap och undervisning – två sidor av samma mynt 

 

Englehart (2012) diskuterar i sin rapport att det finns flera olika sätt att se på 
ledarskapet i klassrummet. Författaren menar att arbetsro i klassrummet är en 
förutsättning för lärande och ju fler störande moment desto mindre tid blir det till att 
arbeta med den aktuella uppgiften. Därför krävs tydliga och klara instruktioner från 
läraren om vad som skall göras, samtidigt som det måste finnas klara regler och en 
struktur för arbetet i klassrummet. Englehart beskriver det så här: ”good instruction 
requires good management, but good management also necessitates good 
instruction” (s. 70-71). Ledarskapet och undervisningen i klassrummet är alltså två 
sidor av samma mynt. Vad författaren vill föra fram är alltså att en god undervisning 
klarar sig inte utan ett gott ledarskap och vice versa. En lärare måste vara en god 
ledare samtidigt som denne måste inneha kunskaper om sitt ämne samt förmåga att 
förmedla dem på ett sätt som eleverna förstår.  

Lärare har precis som eleverna olika styrkor, svagheter, personlighet och 
temperament. Detta brukar vanligen färga av sig på lärarens ledarstil i klassrummet 
(Englehart, 2012). En del lärare har ett mer strikt förhållningssätt, medan andra intar 
en mer ge och ta ledarstil. Båda ledarstilarna kan dock leda till samma uppsatta mål: 
ett välfungerande klassrum. Vad författaren genom sin studie dock vill poängtera är 
att en lärare hela tiden bör vara medveten om vad eleverna för tillfället arbetar med, 
samt vad som händer i klassrummet. Att veta vad som händer i klassrummet och 
kommunicera detta till eleverna skapar en trygghet och ett lugn i klassrumsmiljön. 
Englehart framhåller också vikten av att en lärare håller sig lugn vid korrigeringar av 
olämpligt beteende hos eleverna; ”emotion neutral manner” som Englehart 



 11

benämner det (s. 71). Han menar att genom att läraren inte tar störandet personligt 
och inte ger uttryck för att vara känslomässigt involverad i situationen kan 
tillrättavisningen ofta ske utan att situationen eskalerar och arbetet i klassrummet 
kan således fortsätta utan längre/större avbrott än nödvändigt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

4. Metod 
 

Denna studie ämnar beskriva och analysera hur lärare leder i klassrummet, samt hur 
detta påverkar lärandemiljön. Studien kan således sägas ha ett explorativt syfte vilket 
gör att det lämpar sig väl att genomföra den med en kvalitativ ansats (Sverke, 2004). 
Det handlar inte om att fastslå om en teori stämmer eller ej, utan istället om att söka 
ny kunskap om hur lärare leder i klassrummet. Att kunna producera täta 
beskrivningar av komplexa situationer är, enligt Denscombe (2009), en av den 
kvalitativa forskningens styrkor vilket då också relaterar väl till syftet med denna 
studie. Att använda en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod har 
gett möjlighet att beskriva och analysera hur lärare leder i klassrummet. Att 
intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod när det gäller att undersöka 
människors syn på sina liv poängteras även av Kvale & Brinkmann (2009).  

Alla deltagande lärare i denna studie har en lärarexamen och de är också alla 
behöriga att undervisa i grundskolans senare år. Intervjuerna med lärarna 
genomfördes med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide (bilaga 1), vilken också 
i förväg testats på olika personer i syfte att testa förståelsen av intervjufrågornas 
innehåll. Flera provintervjuer genomfördes och intervjuguiden redigerades efterhand 
för att öka träffsäkerheten i frågorna i förhållande till studiens syfte. Att på förhand 
göra provintervjuer stämmer också väl överens med vad Gustavsson (2004) anför när 
det gäller att öka validiteten och reliabiliteten (träffsäkerheten) i frågorna i en 
kvalitativ intervjustudie – att de frågor man ställer verkligen undersöker vad de är 
avsedda att undersöka. Ambitionen med den slutliga intervjuguiden var att frågorna 
skulle vara enkelt och klart formulerade. Intervjuguiden skulle inte innehålla några 
ledande frågor, vilket i så fall skulle kunna påverka svaren och därmed sänka 
validiteten i studien.  

 

4.1 Genomförande  

 

Intervjuerna genomfördes under en period av tre veckor på en högstadieskola i 
mellersta Sverige. Initialt lämnades missivbrev ut till de lärare som var tänkta att ingå 
i undersökningen. Där gavs information om studiens syfte, samt annan information 
som kunde hjälpa lärarna att ta ställning till om de ville ingå i studien eller ej. Innan 
respektive intervju tillfrågades även var och en av lärarna om de hade några frågor 
runt missivbrevet eller andra frågor runt intervjun. Detta samtal tjänade som en 
introduktion till intervjun och gjorde att lärarna kunde få svar på eventuella frågor 
innan vi började. Varje intervju pågick mellan 27-42 minuter och digital 
inspelningsutrustning användes för ljudupptagning.  

Under de olika intervjuerna gjorde jag noteringar runt de olika svar som deltagarna 
gav för att sedan kunna följa upp dem med följdfrågor. Detta för att inga lösa trådar i 
svaren skulle missas att följas upp, samt att minspel och kroppsspråk runt olika svar 
skulle kunna noteras (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden var konstruerad på 
så sätt att deltagarnas svar skulle kunna verifieras genom den sammanfattande del 
som avslutade intervjun. En vanlig kritik mot kvalitativa intervjumetoder är, enligt 
Kvale och Brinkmann, att intervjupersonernas framställningar kan vara falska. Den 
avslutande sammanfattande delen av intervjuguiden fungerande därför som 
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verifierande av intervjupersonens tidigare svar och kan därmed ses som stärkande av 
validiteten i deltagarens svar. Efter varje intervju sammanställde jag mina 
anteckningar och reflektioner från intervjun, vilket senare tjänade som en grundplåt i 
analysarbetet. 

Det fanns också en tanke med hur vi skulle placera oss i rummet när intervjuerna 
skulle ske. Kvale och Brinkmann (2009) menar att man bör placera sig i rummet på 
så sätt att deltagaren inte känner sig utsatt, vilket då skulle betytt att jag satt mig nära 
mittemot deltagaren. Jag försökte istället placera mig i nittio graders vinkel från 
intervjupersonen. Detta för att intervjun skulle likna mer ett samtal än ett dominant 
förhör. Att jag under alla intervjutillfällen förhöll mig neutral och passiv och därmed 
lät intervjupersonen föra samtalet framåt efter att jag initierat frågan gjorde att det 
var dennes åsikter och uppfattningar som framkom. Detta gjorde att det inte finns 
anledning att tro att någon annan forskare skulle kommit fram till andra resultat, 
vilket enligt Denscombe (2009) stärker validiteten i studien då den s.k. 
forskareffekten är låg eller ingen alls.   

 

4.2 Urval 

 

Utgångspunkten för urvalet i denna studie var att jag siktade in mig på en skola där 
jag hade anledning att tro att det fanns lärare som skulle kunna tjäna som lämpliga 
deltagare i denna studie, samt där jag skulle kunna få tillgång till forskningsfältet. 
Kriterierna var att alla deltagare i studien skulle vara undervisande lärare på 
högstadiet, samt ha en lärarexamen och därmed vara behörig för denna 
undervisning. Detta också för att alla deltagare i studien skulle ha den utbildning i 
ledarskap i klassrummet som ges på lärarhögskolan och därmed ha samma bakgrund 
utbildningsmässigt när de tar sig an intervjufrågorna. Denna typ av urval kan liknas 
vid vad Fejes och Thornberg (2009) benämner som ett tillgänglighetsurval, men 
också ett strategiskt urval, vilket också författarna tillstår är typer av urval som ofta 
tillämpas i kvalitativa pedagogiska studier. Det strategiska urvalet relaterar till att jag 
ville hitta lämpliga deltagare till studien (lärarexamen, undervisande på högstadiet), 
medan tillgänglighetsurvalet relaterar till att jag ville hitta en skola i närområdet där 
det fanns lämpliga lärare och där jag hade anledning att tro att jag skulle få tillgång 
till forskningsfältet. Denna typ av urval gör dock att resultaten inte kan generaliseras 
i någon statistisk mening, vilket i så fall skulle kräva att alla undervisande lärare på 
högstadiet i Sverige som har en lärarexamen skulle haft lika stor chans att bli utvalda 
för denna studie (Fejes & Thornberg, 2009). Man kan dock, enligt författarna, tala 
om en ”analytisk generalisering” där läsaren av rapporten gör en välövervägd 
bedömning i vad mån resultatet kan ge vägledning för en annan situation (s. 230). 
Studien kan alltså vara användbar (till nytta) för andra situationer eller fall utanför 
denna studie.  

Av de åtta lärare som tillfrågas om att delta i denna studie tackade alla ja. Att det 
stannade vid att tillfråga åtta stycken handlar främst om tiden som fanns avsatt för 
att genomföra denna studie. Att intervjua åtta stycken lärare gav dock tydliga 
indikationer på vilka faktorer de anser vägvinnande när det gäller ledarskap i 
klassrummet. Mer om de teman som framkom finns under rubriken analys. 
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4.3 Etiska ställningstaganden 

 

För att följa god forskningsetik i denna vetenskapliga studie har jag valt att noga följa 
Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. I denna studie har detta inneburit bl.a. att 
ett informerat samtycke inhämtats från alla deltagare. Missivbrevet (bilaga 2) gav 
inledningsvis information om vad studien handlade om och gav även information av 
vad som förväntades av den som valde att delta i studien. Denna inledande 
information gav lärarna möjlighet att ta ett välövervägt beslut om deltagande i dito. 
Detta förfarande stöds även av vad Kvale och Brinkmann (2009) anför om lämpligt 
tillvägagångssätt för att inhämta informerat samtycke. 

Missivbrevet gav även information om att deltagande i studien sker på frivillig basis 
och att deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan. Deltagarna blev även 
informerade om att det i den slutliga rapporten inte kommer att gå att identifiera vem 
läraren bakom svaren är, samt att de svar respektive lärare ger och även 
ljudinspelningen kommer att behandlas med största konfidentialitet. Detta innebär 
att endast jag, författaren till denna studie, kommer att ha tillgång till materialet. Den 
information som insamlats kommer även att avrapporteras på sådant vis att personer 
som tar del av studien inte heller kommer att kunna identifiera vilka personer som 
deltagit i studien eller på vilken studien genomförts. Att lagra det insamlade 
materialet på ett säkert sätt, samt att i den färdiga rapporten säkerställa att det inte 
går att se vem läraren bakom svaren är stämmer också väl överens med vad Kvale och 
Brinkmann (2009) anför när det gäller hänsyn till deltagarnas konfidentialitet. 
Deltagarna blev även genom missivbrevet informerade om att det insamlade 
materialet endast kommer att användas inom ramen för detta examensarbete, i form 
av en forskningsrapport, samt att den färdiga rapporten kommer att publiceras i 
databasen DIVA som är tillgänglig via internet.  

 

4.4 Analys     

 

Anteckningarna som gjordes under och efter varje intervju tjänade som en grund vid 
inledningen av analysarbetet. Råmaterialet från intervjuerna transkriberades 
inledningsvis i sin helhet. Analysarbetet gick sedan vidare med att jag gjorde flera 
genomläsningar av de genomförda transkriberingarna. Under dessa genomläsningar 
gjorde jag anteckningar om likheter och skillnader i intervjupersonernas 
framställningar och med detta började övergripande teman träda fram. Dessa 
övergripande teman tjänade som paraplyer under vilka olika nyckelbegrepp som 
relaterade till dessa teman inordnades. Varje nyckelbegrepp kodades och jag gick 
sedan djupare in i materialet för att kunna undersöka och jämföra kontexten runt de 
nyckelbegrepp och teman som nämnts/framkommit för att på så sätt få en bättre 
förståelse för hur och vad deltagaren sagt/förmedlat. Jag har under hela 
analysprocessen rört mig fram och tillbaka i materialet för att på så sätt kunna hitta 
giltiga slutsatser/nya insikter som är förankrade i verkligheten. Att transkribera 
rådata för att sedan kategorisera och koda densamma stämmer också väl överens 
med vad Kvale och Brinkmann (2009) anför om lämpligt tillvägagångssätt när det 
gäller att analysera material från kvalitativa forskningsintervjuer. Att jämföra data i 
jakt på likheter och skillnader för att sedan skapa mening ur dessa och komma fram 
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till giltiga insikter och slutsatser som är förankrade i data har genomsyrat hela 
analysprocessen.  

Ett av de väldigt tydliga teman som framkom i analysen var tydlighet. Majoriteten av 
lärarna förde fram tydlighet, i olika former, som en av de absolut viktigaste 
egenskaperna en ledare i klassrummet bör praktisera. Tydlighet när det gäller att ge 
information till eleverna på mer än ett sätt, t.ex. genom att både tala samt skriva på 
tavlan framhölls som viktigt. Att eleverna kan ta till sig instruktionerna, samt att 
eleverna förstår vad som förväntas av dem var enligt flera av lärarna avgörande 
faktorer för ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Ett annat väldigt tydligt tema 
var elevrelationer. Flera av lärarna uttryckte vikten av att ha goda relationer med 
eleverna, samt hur viktigt det är att kunna samtala, lyssna och kunna sätta sig in i 
elevers situation (förstå dem). Vad flera av lärarna dock påpekade var att man bör 
vara vaksam på att man inte blir för privat med eleverna och därmed upplevs mer 
som en kompis. Detta kan då leda till att du som lärare får problem med att kunna 
ställa krav på dem. Mer om detta och andra viktiga faktorer i lärares ledarskap finns 
under rubriken resultat. 

 

4.5 Metoddiskussion 

 

Valet att göra en kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod visade sig 
vara ett lämpligt tillvägagångssätt när det gällde att undersöka lärares upplevelser av 
ledarskap i klassrummet. Intervjuerna gav möjlighet att få reda på hur lärare 
upplever sitt ledarskap och vilka faktorer som är viktiga för att uppnå ett gott 
lärandeklimat i klassrummet, vilket då stämmer väl överens med denna studies syfte. 
Då denna kvalitativa studie inte handlar om att fastslå om en teori stämmer eller ej, 
utan istället fokuserade på att finna ny kunskap om hur lärare leder i klassrummet 
fungerade den kvalitativa forskningsintervjun som ett dynamiskt verktyg. Lärarna 
fick med egna ord berätta om sina upplevelser och erfarenheter runt olika 
frågeställningar, vilket sedan kunde följas upp med följdfrågor beroende på vad 
läraren svarade. I slutade av varje intervju, i syfte att stärka validiteten i svaren, fick 
varje deltagare sammanfatta runt olika frågeställningar som tidigare berörts i 
intervjun. Detta kunde i analysen sedan stämmas av mot intervjupersonens tidigare 
svar och kan därmed sägas ha höjt validiteten i svaren.  

Att göra en kvalitativ analys är, enligt Denscombe (2009), fördelaktigt när det gäller 
att göra täta beskrivningar att ett fenomen, vilket då relaterar väl till denna studies 
syfte. En kvalitativ studie som denna med ett lägre antal deltagare riskerar dock att 
vara mindre representativ än exempelvis en kvantitativ studie med ett högre antal 
deltagare. Därför skulle det vara lämpligt att testa fynden från denna studie på en 
bredare population för att på så sätt få svar på hur väl de överensstämmer med 
lärares uppfattningar utanför gruppen som undersökts. 
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5. Resultat 
 

5.1 Tydlighet – en viktig faktor för ett framgångsrikt lärande 

 

Tydlighet fördes av majoriteten av lärarna fram som en av de viktigaste faktorerna för 
ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Att eleverna vet vad de ska göra samt vad 
som förväntas av dem menar flera av lärarna är avgörande för ett framgångsrikt 
ledarskap. Flera av lärarna framhöll också att det är viktigt med en tydlig början och 
ett tydligt slut på lektionen. En av lärarna säger att denne brukar inleda lektionen 
med ett kort samtal med eleverna på målspråket för att på så sätt komma fram till 
fokus och syfte för lektionen, vilket då bringar tydlighet om när arbetet ska påbörjas 
samt när det skall avslutas. En av lärarna beskriver hur denne brukar avsluta sina 
lektioner så här:  

Jag avslutar varje lektion med att samla alla igen och sen får var och 
en berätta vad de lärt sig idag, eller nån fråga som dom har arbetat 
med idag och så tar vi upp och pratar, och har en liten diskussion 
runt det…, det är viktigt att eleverna lär sig reflektera runt lektionen 
och vad de har lärt sig. 

Denna lärare menar att detta ger en tydlighet för eleverna att de tillgodogör sig 
kunskaper. Detta kan enligt läraren exemplifieras genom att en elev innan lektionen 
inte visste något runt det denne arbetat med, men efter lektionen vet eleven saker 
som den inte visste tidigare, vilket då tydliggör för eleven att lärande har skett. Att 
reflektera och återkoppla till eleverna om vad olika undervisningsmoment handlar 
om, samt vad som är målet att de ska lära sig är alltså en viktig del i att göra 
undervisningen tydlig för eleverna. Flera av lärarna beskriver här att de i början av en 
lektion eller projektområde går igenom tillsammans med eleverna vilka 
lärandemålen är och vad som förväntas av dem. Att initialt gå igenom detta menar 
flera av lärarna ger trygghet då eleverna vet bakgrunden och anledningen till varför 
man gör just detta. Återkopplingen förs också fram som viktig då detta ger ett kvitto 
på att lärandemålen som satts upp initialt också var det som blev utfallet av lektionen 
eller projektet.  

Det är viktigt att eleverna vet varför vi gör det vi gör. Jag brukar i 
början på lektionen gå igenom syftet och vad vi ska lära oss, så, det är 
viktigt för att det ska bli tydligt för eleverna. 

För att uppnå tydlighet menar flera av lärarna att man också bör ha en tydlig röst och 
ett tonläge som gör att informationen går fram, samt att informationen som ges bör 
ges på flera olika sätt. En av lärarna menade att ”jag skriver på tavlan och pratar så 
att eleverna kan ta till sig informationen”. Flera av lärarna framhåller denna typ av 
s.k. multimodalt lärande som framgångsrikt vad gäller att alla elever ska kunna ta till 
sig informationen. Att ge elever information både auditivt och visuellt, men även 
kinestetiskt ökar enligt lärarna chansen att eleverna ska kunna ta till sig 
informationen. En av lärarna beskriver det så här: 

Att tänka på alla sinnen, inte bara ett sätt, utan jag vill att det ska 
vara visuellt, auditivt, liksom att de ska se, höra, känna, att försöka få 
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alla sinnen aktiva hos eleverna…, för då når man ut till de flesta på ett 
eller annat sätt. 

 

5.2 Viktigt att ha kontroll på vad som händer i klassrummet 

 

Flera av lärarna framhåller att en av lärarens viktigaste egenskaper är att vara lyhörd 
för vad som händer i klassrummet. Detta relaterar inte bara till vad som sägs utan 
också att kunna känna av energier, samt att ha en känsla för att eleverna kommit 
igång med arbetet fast man inte har varit och kontrollerat. En av lärarna menar att: 
”man måste kunna känna av stämningen i rummet och veta vad som händer fast man 
inte varit och kollat alla”. Att som lärare vara i kontroll i klassrummet och även 
förmedla detta till eleverna menar en av lärarna ger legitimitet till dig som ledare och 
skapar även trygghet för eleverna då den formella ledaren i klassrummet (läraren) 
även i realiteten har kontroll och leder arbetet framåt. 

Jag är noggrann med att känna in vad som händer i klassrummet, 
vad det är som är på gång, och jag brukar också säga till eleverna, och 
visa att jag hela tiden vet vad som händer…det ger trygghet och 
stabilitet i klassrumsmiljön. 

 

5.3 Kommunikation och elevrelationer är viktiga 

 

Majoriteten av lärarna framhöll att kommunikation och elevrelationer är viktiga för 
att uppnå ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Flera av lärarna tog upp att 
relationsbyggande till elever är grunden till att de kommer att ta till sig av det du 
säger. ”Relationerna med eleverna är a och o…, jag försöker genom samtal hitta 
styrkor hos eleverna och bygger på dom”. En god relation med eleverna kan alltså 
leda till ett bättre lärande då läraren har en ständig dialog med eleven och alltså kan 
bygga vidare på dennes starka sidor. Flera av lärarna tar också upp att man bör vara 
ödmjuk inför uppgiften och erkänna att man som lärare har fel och brister. En av 
lärarna beskriver viktiga delar i elevrelationerna såhär: 

Bygga relationer, humor, bra på att lösa konflikter och vara ödmjuk, 
man kan inte allt man är inte bäst, utvärdera dig själv, kunde jag ha 
gjort något annorlunda här? Och kunna säga det till eleverna också. 
Den här lektionen vart inte så bra men det berodde på mig och sist 
men inte minst beröm, beröm, gång på gång. 

Majoriteten av lärarna framhöll att elevrelationerna är avgörande för att du som 
lärare ska kunna nå fram till eleverna och läraren nedan uttryckte sig på ett sätt som 
kan sägas vara representativt för hur majoriteten av lärarna förhöll sig runt 
elevrelationer. 

Det är viktigt att kunna samtala med elever, kunna lyssna på elever, 
kunna respektera elever, kunna…, aldrig underskatta elever, tro på 
dem, vara empatisk…, det är svårt att lära ut något till en elev om du 
inte kommunicerar och vet var denne befinner sig någonstans. Kunna 



 18

sätta sig in i elevers situation är också viktigt, en lärare får aldrig 
sluta bry sig. 

Elevrelationerna hjälper alltså kunskapsutvecklingen hos eleverna, men flera av 
lärarna menade dock att relationen till eleverna inte får bli för privat. Det är viktigt 
att skapa relationer till eleverna, men om denna blir för privat finns risken att 
eleverna börjar se läraren mer som en kompis och det kan därmed bli svårare för 
läraren att säga ifrån i de fall det kommer att behövas. Uttrycket ”personlig men inte 
privat” fördes fram av en av lärarna och det kan sägas sammanfatta hur flertalet av 
lärarna beskrev hur man som lärare bör förhålla sig i relationerna till eleverna. Att ha 
en ständig dialog med eleverna, men att i denna inte bli alltför privat menar flera av 
lärarna är en bra utgångspunkt att förhålla sig till.  

Jag tycker att det är viktigt att man håller isär sin person och sin 
yrkesroll, även om dom går ihop väldigt mycket, att man håller fokus 
på att det här är min yrkesroll, så att man inte hamnar i konstiga 
situationer…, att det blir oprofessionella relationer med elever, att 
det blir mera kompis…, och då kan man heller inte ställa krav. 

En annan av lärarna menade att en god relation till eleverna kan vara av avgörande 
betydelse om det någon gång uppstår någonting allvarligt som måste diskuteras. 

Det är viktigt att bygga en bra relation med gruppen, att de känner 
sig trygg med en, att de vet hur man fungerar och att jag lär känna 
dom…, man ser dem i ögonen och har en relation till varje elev. Då är 
det mycket lättare sen när man kommer till det att man måste 
diskutera allvarliga saker. 

 

5.4 Situationsanpassat ledarskap – både ja och nej 

 

På frågan om en lärare bör förändra sin ledarstil utefter vilken grupp/klass man har 
framför sig gick åsikterna delvis isär. Några av lärarna menade att man absolut bör 
förändra sin ledarstil efter klass. Lärarna menade här att gruppdynamiken är 
avgörande för vilket ledarskap som de tillämpar. En av lärarna beskrev det så här: 

För mig beror det på hur många elever det är, först och främst, vad 
för slags moment vi gör, hur eleverna är, så jag tänker att det alltid 
gäller att forma mig som ledare utifrån vad gruppen behöver, efter 
elevers behov. Så det kan skifta mellan att jag i vissa grupper är 
väldigt auktoritär…, men sen i en annan grupp kan jag ha en mera 
demokratisk roll, mera tillbakalutad om eleverna är motiverade och 
själva söker att få inflytande över undervisningen…, allt beror på 
gruppen. 

Andra menade att man är den man är och ledarstilen i grunden är densamma men att 
mindre justeringar kan göras utefter vilken klass man har framför sig. En av lärarna 
beskrev det så här: ”Jag använder samma ledarstil oavsett, men tillvägagångssättet i 
undervisningen kan variera beroende på klass”. En av lärarna framhöll också att 
”eleverna genomskådar dig om du försöker vara någon du inte är”. En lärare är en 
människa och har en personlighet. Flera av lärarna menade dock att du får utgå från 
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din personlighet och de förutsättningar den ger och sedan försöka hitta lösningar för 
ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Några av lärarna framhöll dock att de i 
vissa fall skulle vilja ha möjligheten att praktisera en mer auktoritär ledarstil, men att 
deras personlighet sätter stopp för detta.  

 

5.5 Regler skulle kunna ersättas av förhållningssätt!?  

 

Några av lärarna menade att det är viktigt att alla skolans regler efterföljs. En av 
lärarna sa att: ”Jag tar hänsyn till alla regler som skolan har satt upp. Inga ytterkläder 
bland annat, mobiltelefoner ska alltid vara avstängda när jag eller någon annan 
pratar…, ju fler hinder man tar bort ju mer får eleverna ut av lektionen”. De flesta av 
lärarna menade dock att det finns mer och mindre viktiga regler. Regler om att ta av 
ytterkläder och mössa/keps på lektionerna tyckte merparten av lärarna var en relativt 
oviktig regel. Vad som istället framställdes som viktigt var regler som berörde 
tryggheten och lärandemiljön i klassrummet. Flera av lärarna menade att regler som 
berör hänsyn till andra elever och lärare är viktiga, samt hur man överlag uppträder i 
klassrummet och i skolan. ”Det är väldigt viktigt att eleverna visar hänsyn för 
varandra, regler som berör hänsyn till varandra är väldigt viktiga”. En av lärarna 
påpekade dock att om man implementerar ett förhållningssätt hos eleverna om vad 
som är ett godtagbart beteende behövs inga regler. Eleverna är då medvetna om hur 
man bör agera gentemot andra människor och det blir inget eller i vart fall litet behov 
av regler. 

Bygger du och får en bra relation [med eleverna] då finns strukturen 
där. Har vi en bra relation, har vi en bra grupp tillsammans då 
behövs inte regler, så, jag skulle aldrig börja med att skriva upp regler 
på tavlan, bygga relationer först, inte skriva regler före. 

En annan lärare är också inne på att uttalade regler som innebär förbud mot att göra 
olika saker är väldigt tidskrävande och tar mycket energi. Denne menar att ett 
förhållningssätt hos eleverna där man tar hand om varandra, samt material och 
lokaler är bättre. 

Jag tror inte på förbud, de här klassiska reglerna där det står, du får 
inte ha dricka, du får inte ha kepsen, du får inte ha, alltså alla de här 
nej, nej, nej tar så mycket energi. När vi hade kepsregeln, jag vet inte 
hur många minuter, kvartar man höll på att ödsla med att få av 
kepsen på någon elev…, jag tror mera på ett öppet förhållningssätt, 
på vår skola tar vi hand om våra möbler, på vår skola är vi justa mot 
varandra, den typen av förhållningssätt tycker jag är bra. 

 

5.6 Positiv förstärkning – en framgångsfaktor i lärandet 

 

Flertalet av lärarna tar upp att beröm och positiv förstärkning av elever ofta kan 
motverka motivationsproblem. En av lärarna menar också att genom att ha positiva 
förväntningar om vad eleverna ska kunna prestera ofta höjer nivån om vad de faktiskt 
också uppnår. En av lärarna uppger att: ”Jag är en positiv ledare i klassrummet som 
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låter eleverna leda sitt eget lärande… det brukar leda till goda resultat”, medan en 
annan av lärarna beskrev positiv förstärkning såhär: 

Jag siktar på att ta fram det positiva och berömma, så att man bygger 
på det som är positivt i rummet. Visst måste man prata om det som 
inte fungerar, men det är viktigt att lyfta fram det positiva, hela 
tiden…, använda ett positivt språk och positiva formuleringar.   

Att på detta sätt ha ett positivt förhållningssätt och vara entusiasmerande framhölls 
av flera lärare som en god väg att gå för att göra elever intresserade av 
undervisningen, samt också i vissa fall motverka låg studiemotivation hos elever. 
Flera av lärarna förde fram att lärare aldrig får sluta tro på att elever kan och kommer 
att lyckas. I lärarens uppdrag ingår att motivera eleverna när deras egen bild av hur 
det går för dem är negativ. 

 

5.7 Kompetenser hos en god ledare i klassrummet 

 

Flertalet av lärarna påpekar vikten av att vara flexibel i sitt ledarskap i klassrummet. 
Elever är olika och behöver därför olika stöd för att lyckas, vilket då innebär att en 
lärare måste vara flexibel i sitt ledarskap. En av lärarna menar att ”man måste ha 
tålamod och vara flexibel i sitt ledarskap…, våga släppa sin planering”. En annan 
lärare beskrev det så här:  

Att man inte bara stolpar in i klassrummet och börjar köra någonting 
och sen så har man inte alls gruppen med sig, bara för att jag har 
tänkt så i min planering och sen funkar det inte alls, så måste man 
kunna vara flexibel, det är jätteviktigt, flexibel samtidigt som man är 
tydlig och kontrollerad. 

En annan kompetens som flera av lärarna för fram som viktig hos en ledare i 
klassrummet är att alltid försöka behålla lugnet och snabbt lösa konflikter som dyker 
upp. En lärare som tar saker personligt och brusar upp får svårt att vinna klassens 
förtroende och behålla sin plats som ledare. En av lärarna beskrev det så här: 

Att behålla lugnet är viktigt för att många elever tycker att det är kul 
när en lärare tappar besinningen och blir arg, då har de liksom nått 
sitt mål på nåt vis, eller att jaha, det här funkar för att göra den här 
personen arg också gör de det fler gånger för att slippa, för att 
undvika någonting annat som de inte vill göra. 

Flera av lärarna tar också upp hur viktigt det är att hela tiden utvärdera sig själv och 
reflektera över det man gör. En av lärarna menar att: ”en av mina största styrkor som 
lärare är att jag ofta reflekterar över min undervisning” En annan av lärarna uttryckte 
det så här: 

Att man vill vidareutveckla sig och att hela tiden utvärdera sig själv, 
det tycker jag är otroligt viktigt, för gör man inte det då har man på 
något vis accepterat att…, nej då har man inte i skolan att göra 
egentligen, för vi måste ju hela tiden pusha eleverna till ett livslångt 
lärande, det är ju det det handlar om, att kunna lära sig själva att lära 
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och om vi inte gör det själva, hur ska vi kunna jobba med eleverna på 
det sättet!? 
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6. Resultatanalys 
 

6.1 Situationsanpassat ledarskap 

 

En god egenskap hos en lärare är, enligt Stensmo (2008), att kunna anpassa sin 
ledarstil utefter vilken grupp/klass man har framför sig. Detta kan betyda att en 
lärare är mer auktoritär i en klass där denne bedömer att en mer uttalade styrning av 
arbetet behövs, medan läraren i en annan klass kan ha en mer tillbakadragen roll och 
fungera mer som bollplank i elevernas lärande. Att kunna anpassa sitt ledarskap 
utefter grupp beskrivs även av flera av lärarna i denna undersökning som en viktig 
del i ledarskapet. 

För mig beror det på hur många elever det är, först och främst, vad 
för slags moment vi gör, hur eleverna är, så jag tänker att det alltid 
gäller att forma mig som ledare utifrån vad gruppen behöver, efter 
elevers behov. Så det kan skifta mellan att jag i vissa grupper är 
väldigt auktoritär…, men sen i en annan grupp kan jag ha en mera 
demokratisk roll, mera tillbakalutad om eleverna är motiverade och 
själva söker att få inflytande över undervisningen…, allt beror på 
gruppen. 

Ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet kan alltså sägas innefatta att en lärare 
initialt kan känna av/göra bedömningen om vilken typ av ledarskap den aktuella 
klassen/gruppen behöver, samt kunna växla till denna typ av ledarskap. Att kunna 
växla mellan olika ledarstilar och använda ett s.k. situationsanpassat ledarskap 
framhålls alltså både av Stensmo (2008) och lärarna i denna undersökning som ett 
viktigt verktyg i en lärares verktygslåda. Att det är viktigt att som lärare kunna 
använda sig av ett situationsanpassat ledarskap stärks även ytterligare av att det var 
två lärare i denna undersökning som beskrev att de inte hade förmågan att vara så 
bestämda/auktoritära som de skulle velat i olika situationer. Detta resulterade i att 
det blev rörigt i klassrummet då de inte hade förmågan att ikläda sig rollen som 
ledare på det sätt de hade velat i en grupp som enligt dem själva behövde en mer 
bestämd styrning. Det krävs alltså sammanfattningsvis att en lärare dels kan göra 
bedömningen om vilken ledarstil en klass/grupp behöver, samt förmågan att leda 
gruppen på det sätt gruppen kräver. 

 

6.2 Elevrelationer – en framgångsfaktor i lärares ledarskap  

 

Att bygga positiva relationer med elever framhålls av Parsonson (2012) ha positiva 
effekter både på lång och kort sikt. Att förlita sig på att kvarsittningar, samt att visa ut 
elever från klassrummet ska åtgärda beteendeproblematik är något Parsonson menar 
att för många lärare tror på, men som har liten eller ingen effekt på elevers beteende. 
Vad dock författaren menar ger effekt är skapandet av goda relationer till eleverna. 
Även Englehart (2012) framhåller lärarens relation till eleverna som en avgörande 
faktor för ett framgångsrikt lärande. Författaren menar att om det finns en positiv 
relation mellan lärare och elev så minskar även risken för negativa elevbeteenden i 
klassrummet. En god relation mellan elev och lärare kan således förebygga att 



 23

störande moment ska uppkomma i klassrummet. Englehart påpekar även att en god 
relation mellan lärare och elev ofta höjer motivationen hos eleven att följa dennes 
instruktioner (vill göra läraren nöjd), vilket då indirekt bidrar till ett positivt 
lärandeklimat i klassrummet. Majoriteten av lärarna i denna studie framhöll också 
att elevrelationerna är avgörande för att du som lärare ska kunna nå fram till eleverna 
och därigenom skapa ett positivt klassrumsklimat. Läraren nedan uttryckte sig på ett 
sätt som kan sägas vara representativt för hur majoriteten av lärarna förhöll sig runt 
elevrelationer. 

Det är viktigt att kunna samtala med elever, kunna lyssna på elever, 
kunna respektera elever, kunna…, aldrig underskatta elever, tro på 
dem, vara empatisk…, det är svårt att lära ut något till en elev om du 
inte kommunicerar och vet var denne befinner sig någonstans. Kunna 
sätta sig in i elevers situation är också viktigt, en lärare får aldrig 
sluta bry sig. 

Goda relationer med eleverna kan alltså leda till ett bättre lärande då läraren har en 
ständig dialog med eleven och alltså vet var denne befinner sig i sitt lärande, samt 
därifrån kunna bygga vidare på dennes starka sidor. Vad Parsonson (2012) och 
Englehart (2012) för fram om att elevrelationer är viktiga för ett framgångsrikt 
ledarskap kan således sägas vara samstämmigt med vad majoriteten av lärarna i 
denna undersökning fört fram när det gäller ledarskap i klassrummet. Vad flera av 
lärarna dock påpekade var att relationen till eleverna inte får bli för privat. Det är 
viktigt att skapa relationer till eleverna, men om denna blir för privat finns risken att 
eleverna börjar se läraren mer som en kompis och det kan därmed bli svårare för 
läraren att säga ifrån i de fall det kommer att behövas. Uttrycket ”personlig men inte 
privat” fördes fram av en av lärarna och det kan sägas sammanfatta hur flertalet av 
lärarna beskrev hur man som lärare bör förhålla sig i relationerna till eleverna. Att ha 
en ständig dialog med eleverna, men att i denna inte bli alltför privat menar flera av 
lärarna är en bra utgångspunkt att förhålla sig till.  

 

6.3 Tydlighet – en viktig del i ledarskapet 

 

För att säkerställa att alla elever vet vad de ska göra krävs, enligt Parsonson (2012), 
effektiva instruktionsmetoder (undervisningsmetoder). Författaren menar att tydlig 
kommunikation från lärarens sida hjälper eleverna att få klart för sig vad som ska 
göras och vad som förväntas av dem. Tydlighet fördes också fram av majoriteten av 
lärarna i denna studie som en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt 
ledarskap i klassrummet. Att eleverna vet vad de ska göra samt vad som förväntas av 
dem menar flera av lärarna är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap. När det 
gäller tydlighet beskriver också flera av lärarna att de i början av en lektion eller 
projektområde går igenom tillsammans med eleverna vilka lärandemålen är och vad 
som förväntas av dem. Att initialt gå igenom detta menar flera av lärarna ger trygghet 
(tydlighet) då eleverna vet bakgrunden och anledningen till varför man gör just detta. 
Återkopplingen förs också fram som viktig då detta ger ett kvitto på att lärandemålen 
som sattes upp initialt också var det som blev utfallet av lektionen eller projektet.  

För att uppnå tydlighet menar flera av lärarna att man bör ha en tydlig röst och ett 
tonläge som gör att informationen går fram, samt att informationen som ges bör ges 
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på flera olika sätt. En av lärarna menade att ”jag skriver på tavlan och pratar så att 
eleverna kan ta till sig informationen”. Flera av lärarna framhåller denna typ av s.k. 
multimodalt lärande som framgångsrikt vad gäller att alla elever ska kunna ta till sig 
informationen. Att ge elever information både auditivt och visuellt, men även 
kinestetiskt ökar enligt lärarna chansen att eleverna ska kunna ta till sig 
informationen. Denna inställning, att ge eleverna information på flera olika sätt, kan 
sägas vara samstämmigt med vad Parsonson (2012) anför om att kommunikationen 
ska vara tydlig från lärarens sida. Med bakgrund av att elever har olika sätt att lättast 
ta till sig information (auditivt, visuellt, kinestetiskt) krävs det, för att det ska bli 
tydligt för alla elever, att läraren för fram informationen på flera olika sätt. 

 

6.4 Regler eller förhållningssätt? 

 

Parsonson (2012) menar att en viktig del av ledarskapet är att sätta upp enkla och 
tydliga regler för vad som gäller i klassrummet. Författaren framhåller att tydliga 
regler och gränsdragningar för vad som är tillåtet hjälper eleverna att upprätthålla 
den gemensamma strukturen i klassrummet och ger därmed en positiv effekt för det 
gemensamma klassrumsklimatet. Englehart (2012) instämmer också med Parsonson 
om att regler och gränsdragningar är viktiga aspekter för ett framgångsrikt ledarskap 
i klassrummet. Några av lärarna i denna studie menade att det är viktigt att eleverna 
följer alla skolans regler, vilket då kan sägas överensstämma med vad Parsonson och 
Englehart framför. De flesta av lärarna menade dock att det finns mer och mindre 
viktiga regler. Regler som berörde trygghet och hänsyn fördes fram som viktiga, 
medan regler runt att ta av sig ytterkläder på lektionstid fördes fram som relativt 
oviktiga. En av lärarna beskrev det såhär: ”Det är väldigt viktigt att eleverna visar 
hänsyn för varandra, regler som berör hänsyn till varandra är väldigt viktiga”. En av 
lärarna menar att regler som innebär förbud mot att göra olika saker är väldigt 
tidskrävande och tar mycket energi. Denne menar att ett förhållningssätt hos 
eleverna där man tar hand om varandra, samt material och lokaler är bättre. 

Jag tror inte på förbud, de här klassiska reglerna där det står, du får 
inte ha dricka, du får inte ha kepsen, du får inte ha, alltså alla de här 
nej, nej, nej tar så mycket energi. När vi hade kepsregeln, jag vet inte 
hur många minuter, kvartar man höll på att ödsla med att få av 
kepsen på någon elev…, jag tror mera på ett öppet förhållningssätt, 
på vår skola tar vi hand om våra möbler, på vår skola är vi justa mot 
varandra, den typen av förhållningssätt tycker jag är bra. 

Ovanstående lärare och flera av de andra lärarna i studien är skeptiska mot regler 
som utformas som: ”Du får inte…….”. Flera av lärarna menar, likt läraren ovan att 
man bör implementera förhållningssätt istället för regler. Sammanfattningsvis går 
det att säga att Parsonsons (2012) och Engleharts (2012) inställning runt att det bör 
finnas tydliga regler som ska följas delas av några av lärarna i denna undersökning, 
medan flertalet menar att det finns mer och mindre viktiga regler, samt att dessa bör 
formuleras som förhållningssätt istället för förbud. 
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6.5 En lärare bör vara medveten och uppmärksam 

 

Stensmo (2012) menar att en skicklig lärare är uppmärksam på eller har en mental 
bild av vad alla i klassen är sysselsatta med. Att läraren är medveten om vad som 
händer i klassrummet kommunicerar denne även till klassen vilket gör att eleverna 
också blir införstådda med att läraren har kontroll. Denna medvaro, som Stensmo 
beskriver den, gör att läraren tidigt kan upptäcka negativ gruppdynamik och störande 
beteende, samt vid störande moment i klassrummet, genom denna medvaro, kunna 
vända sig till rätt elev med tillsägelsen. Flera av lärarna i denna studie framhåller 
också att en av lärarens viktigaste egenskaper är att vara lyhörd för vad som händer i 
klassrummet, samt att kommunicera detta till eleverna. Detta relaterar inte bara till 
vad som sägs utan också att kunna känna av energier, samt att ha en känsla för att 
eleverna kommit igång med arbetet fast man inte har varit och kontrollerat. En av 
lärarna menar att: ”man måste kunna känna av stämningen i rummet och veta vad 
som händer fast man inte varit och kollat alla”. Denna inställning relaterar alltså väl 
till hur Stensmo beskriver att en skicklig lärare bör förhålla sig runt medvaro i 
klassrummet.  

Englehart (2012) poängterar likt Stensmo (2012), samt flera av lärarna i denna studie 
att en lärare som har kontroll på vad som händer i klassrummet och kommunicerar 
detta till eleverna skapar en trygghet och ett lugn i klassrumsmiljön. Englehart 
framhåller också vikten av att en lärare håller sig lugn vid korrigeringar av olämpligt 
beteende hos eleverna. Detta kan sägas vara samstämmigt med inställningen hos 
flera av lärarna i denna studie som menar att en lärare alltid måste behålla lugnet och 
snabbt lösa konflikter som dyker upp. En lärare som tar saker personligt och brusar 
upp får svårt att vinna klassens förtroende och behålla sin plats som ledare. En av 
lärarna beskrev det så här, vilket kan sägas sammanfatta inställningen hos flera av 
lärarna. 

Att behålla lugnet är viktigt för att många elever tycker att det är kul 
när en lärare tappar besinningen och blir arg, då har de liksom nått 
sitt mål på nåt vis, eller att jaha, det här funkar för att göra den här 
personen arg också gör de det fler gånger för att slippa, för att 
undvika någonting annat som de inte vill göra. 
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7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Granström (2012) poängterar att lärarskap och ledarskap är starkt förknippade med 
varandra men ändå två helt olika sidor av lärarens arbete. Författaren menar att 
lärarskapet i klassrummet handlar om att ha kunskap om sitt ämne, samt förmåga att 
förmedla dessa kunskaper och färdigheter. Ledarskapet i klassrummet handlar 
istället om att ha kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, samt 
förmågan att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser. Daniels (2009) 
påpekar också att ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet initieras av att en lärare 
har goda ledaregenskaper, samt är duktig på att undervisa i sitt ämne (goda 
ämneskunskaper) och att dessa är nära och intimt förknippade med varandra. Även 
Englehart (2012) är inne på samma linje och menar att ledarskapet och 
undervisningen är två sidor av samma mynt. Författaren menar att god undervisning 
klarar sig inte utan ett gott ledarskap och vice versa.  

Då flera av ovanstående författare för fram att goda ledaregenskaper och goda 
ämneskunskaper är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet hade 
jag också förväntat mig att detta skulle vara framträdande även i denna studie. 
Genom intervjuguiden tillfrågades lärarna om vilka de viktigaste faktorerna är för ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet, samt vilka som är de viktigaste kompetenser 
en lärare bör ha. De mest framträdande fynden rör dock alla ledarskapet och bland de 
kompetenser och faktorer som fördes fram var bl.a. tydlighet, goda elevrelationer, 
lyhördhet och olika typer av ledarstilar. Några av lärarna nämnde dock att man bör 
ha goda ämneskunskaper, men detta gjordes endast kortfattat och efter att man gjort 
längre utlägg om olika kompetenser som rörde ledarskapet. Att ämneskunskaperna 
framställdes som en bisak i förhållande till olika kompetenser rörande ledarskapet 
kan förstås ha flera förklaringar. En förklaring skulle kunna vara att lärarna inte 
tycker att ämneskunskaper är speciellt viktigt, men det är inte troligt. En mer rimlig 
förklaring till detta skulle kunna vara att lärarna tog detta för givet. Alla lärarna i 
studien hade en lärarexamen och därmed utbildning i de ämnen de undervisade i. 
Det är därför möjligt att lärarna ansåg att en lärare (med sin lärarutbildning i 
bagaget) per automatik har sina ämneskunskaper och att detta inte behöver föras 
fram speciellt eftersom det är något som alla (utbildade) lärare har. Det går dock inte 
att fastslå genom denna studie hur detta förhåller sig bland den undersökta gruppen 
lärare, men i och med att flera av ovanstående författare (Daniels, 2009; Englehart, 
2012; Granström, 2012) framhåller att ledaregenskaper och ämneskunskaper är 
starkt förknippade med varandra (lika viktiga), och tillika avgörande för ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet känns det rimligt att poängtera att de 
kompetenser som relaterar till ämneskunskaper och undervisning fick väldigt lite 
uppmärksamhet från lärarna i relation till kompetenser som rörde ledaregenskaper.  

Resultaten från denna studie kan vara till nytta för andra praktiserande lärare som 
vill ha en inblick i hur lärare på högstadiet resonerar när det gäller vilka faktorer som 
är viktiga för att skapa ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Då detta är en 
kvalitativ studie med ett lägre antal deltagare får varje lärare eller annan person som 
läser denna studie därmed göra en bedömning i vad mån resultaten kan vara till nytta 
och/eller är användbara på annat sätt för denne. Denna studies resultat bidrar även 
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med klara indikationer när det gäller specifika faktorer som är viktiga för lärares 
ledarskap (t.ex. tydlighet, goda elevrelationer). Detta skulle kunna vara till hjälp i 
form av underlag för framtida studier då fynden från denna studie skulle kunna testas 
på en bredare population för att därigenom se hur väl de står sig i förhållande till 
lärare utanför denna studie.              

 

7.2 Slutsatser 

 

Att bygga goda relationer till eleverna förs fram av lärarna i denna studie som en 
viktig faktor för ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En ständig dialog med 
eleverna gör att läraren vet var respektive elev befinner sig i sitt lärande vilket 
underlättar för denne att hjälpa eleven vidare. Goda relationer till eleverna har också, 
enligt lärarna, en positiv effekt på klassrumsklimatet då eleverna blir mer motiverade 
att göra de uppgifter som läraren lägger fram (vill göra läraren nöjd). Vad flera av 
lärarna dock poängterar är att relationen inte får bli för privat vilket då riskerar få 
effekten att läraren får svårare att kunna ställa krav på eleven. Vad som också enligt 
lärarna har en positiv effekt på klassrumsklimatet är om läraren är lyhörd och kan 
känna in stämningen i rummet, samt kommunicerar detta till eleverna. Detta ger, 
enligt lärarna, eleverna trygghet då läraren gör det tydligt för eleverna att denne vet 
vad som händer i klassrummet. Lärarna för också fram att detta har också en positiv 
effekt på arbetsklimatet och arbetsron i klassrummet.  

När det gäller de viktigaste kompetenser en lärare bör ha var tydlighet den mest 
framträdande kompetensen som lärarna i denna studie förde fram. Flera av lärarna 
påtalade att om du inte är tydlig i dina instruktioner till eleverna så kommer 
klassrumsklimatet att påverkas negativt då eleverna inte vet vad som ska göras eller 
vad som förväntas av dem. Flera av lärarna poängterade här att det är viktigt att ge 
instruktionerna på flera olika sätt (skriftligt, muntligt) för att på så sätt bereda den 
ofta heterogena sammansättningen av elever möjlighet att ta till sig informationen. 
Lärarna i studien påtalade även att dessa heterogena sammansättningar av 
klasser/grupper kräver olika typ av ledarskap. Därför menade man att det är en 
tillgång och tillika en viktig kompetens hos en lärare att kunna anpassa sin ledarstil 
utefter klass. Att kunna göra bedömningen om vilken ledarstil en klass/grupp 
behöver, samt kunna växla till/applicera denna ledarstil på klassen framhölls som en 
viktig kompetens. Detta blev extra tydligt då två av lärarna förde fram att de i vissa 
situationer inte förmått att kunna växla till en mer bestämd/auktoritär ledarstil som 
de själva bedömde att den aktuella gruppen behövde, vilket ledde till att 
klassrumsklimatet blev rörigt och arbetsmiljön påverkades negativt.   

 

7.3 Förslag på framtida forskning 

 

En intressant väg att gå vidare från denna studie vore att göra observationer med 
inriktning på hur lärare leder och undervisar i klassrummet. Detta skulle kunna ge 
information om huruvida lärarnas resonemang och inställning från denna studie 
stämmer överens med hur de också agerar i klassrummet, samt vilken effekt detta får 
på klassrumsmiljön och lärandet. I kombination med observationer skulle det även 
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vara intressant att intervjua elever om vilka faktorer i en lärares ledarskap de tycker 
påverkar klassrumsmiljön positivt. Detta skulle kunna ge information om huruvida 
lärarnas inställning också stämmer överens med vad eleverna anser är viktiga 
faktorer gällande ledarskapet och klassrumsmiljön. 
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Intervjuguide (bilaga 1) 
• Hur är du som ledare i klassrummet? 

- Vilka strategier använder du i klassrummet för att leda? 
- Struktur, regler, kommunikation 

- Vilka strategier använder du i klassrummet för att undervisa? 
- Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med ditt sätt att leda? 
- Brukar du förändra din ledarstil utefter klass? Utveckla! 

 
• Hur hanterar du negativa attityder/beteenden hos eleverna?  

- Ex: störande elever, låg studiemotivation, avsaknad av egen 
motor 

- Hur brukar din hantering av detta falla ut? Utveckla! 
 

• Finns det något du skulle vilja förändra i ditt sätt att leda i 
klassrummet? 

- Vad/när/hur? 
- Vilka effekter tror du dessa förändringar skulle ha på 
lärandemiljön? 
 

• Vad bör den ideala ledaren i klassrummet ha för kompetenser? 
- Om du jämför dig själv med den ideala ledaren du nyss 
beskrev: 

- Vilka likheter kan du se med dina egna 
kompetenser/ditt eget ledarskap? Utveckla! 

- Vilka skillnader kan du se med dina egna 
kompetenser/ditt eget ledarskap? Utveckla! 

 
• Hur skapar man ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet? 

- Vilka faktorer är viktiga för att uppnå en positiv lärandemiljö 
i klassrummet? 

 
• Om du sammanfattar: 

- Vilka är dina starkaste sidor som lärare? 
- Finns det något du skulle vilja förbättra i din roll som lärare? 
- Vilka är de viktigaste kompetenserna en lärare bör ha? 
- Vad bör man som lärare undvika att göra i sitt sätt att leda? 
- Bör man som lärare använda samma ledarstil oberoende av 
vilken klass man har framför sig? Utveckla! 

- Är det viktigt med regler och struktur i klassrummet? 
Utveckla! 
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Missivbrev till lärarna (bilaga 2) 
 

Hej! 

Jag är student vid Mälardalens högskola och går nu min sista termin på 
lärarprogrammet. Jag ska under denna termin skriva ett examensarbete i form av en 
forskningsstudie inom ämnet pedagogik. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier lärare använder när det 
gäller att leda och undervisa i klassrummet. Man talar här ofta om två olika 
kompetenser som en lärare bör ha. Dessa kan benämnas som ledarskap och 
lärarskap, där ledarskap står för hur väl en lärare lyckas med att organisera 
klassrumsundervisningen och lärarskapet relaterar mer till ämneskunskaper och 
förmågan att förmedla dessa. Det finns också många olika sätt att leda och lärare kan 
använda olika ledarstilar för att hitta sin väg till ett gott klassrumsklimat som 
inbjuder till lärande. Med bakgrund av detta finner jag det intressant att undersöka 
hur lärare arbetar med ledarskapet och lärarskapet i klassrummet, samt vilka 
strategier de använder i sitt ledande av undervisningen. I och med denna 
undersökning söker jag även hitta framgångsfaktorer som lärare använder för att leda 
och undervisa i klassrummet. Studien kan också i förlängningen ge information och 
indikationer på hur lärare kan arbeta för att uppnå ett gott klassrumsklimat. 

Ett deltagande i denna studie kommer att innebära att du som lärare kommer att 
intervjuas angående hur du arbetar med att leda och undervisa i klassrummet. 
Intervjuerna kommer att ske individuellt under skoltid och vara lokaliserade på den 
skola där du arbetar. Varje intervju kommer att pågå uppskattningsvis 30 min och 
spelas in med någon typ av digital inspelningsutrustning. Deltagandet sker på frivillig 
basis och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

För att värna om dig och för att följa god etik i denna vetenskapliga studie kommer 
jag noga följa Vetenskapsrådets etiska principer. Detta innebär bl.a. att all 
information som gör att det går att identifiera vem läraren bakom svaren är kommer 
att hanteras konfidentiellt. Den information som insamlas i samband med studien 
kommer också att avrapporteras på sådant vis att personer som tar del av studien inte 
kommer att kunna identifiera vilka personer som deltagit i studien eller var studien 
genomförts. Det inhämtade materialet kommer att lagras på ett sådant sätt att 
utomstående inte i något avseende kommer ha tillgång till det. Jag garanterar även 
att det insamlade materialet endast kommer att användas inom ramen för detta 
examensarbete, i form av en forskningsrapport. Den färdiga rapporten kommer att 
publiceras i databasen DIVA som är tillgänglig via internet. 

Jag ber alltså härmed om ditt samtycke till att, efter överenskommelse, genomföra 
denna intervju med dig. Har du frågor om hur undersökningen går till eller vill ha 
mer information är du alltid välkommen att kontakta mig på nedanstående e-post 
eller telefon. 
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Tack på förhand! 

 

Rickard Dejestam 
Mail: xxxxxxxxx@student.mdh.se 
Tel: 07x-xxxxxxx 

_________ 

Handledare: 
 

Anette Oxenswärdh 

Mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

 

   


