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Syftet med denna studie är att undersöka fyra gymnasielärare syn på ledarskap i 
klassrummet och vilken betydelse dessa lärare anser att ledarskapet har för 
arbetsron i klassrummet. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie i form 
av intervjuer med de deltagande lärarna. I resultatet framgick att lärarna 
förknippade god kommunikation med ett gott ledarskap och på samma vis 
förknippade dålig kommunikation med ett dåligt ledarskap. Studien fann även 
en koppling mellan lärares kommunikation och arbetsro, eftersom lärarna 
använde kommunikativa verktyg för att skapa arbetsro i klassrummet. Studien 
drar slutsatsen att det är viktigt att eftersträva ett samtalande klassrum, där det 
sker ett kommunikativt utbyte mellan lärare och elev. Ett gott kommunikativt 
samspel kunde, enligt dessa lärare, gynna arbetsron i klassrummet. Studien 
påvisar även att omgivningen bör sträva efter att skapa de förutsättningar som 
gynnar det kommunikativa samspelet mellan lärare och elever.  
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1 Inledning 

Inspirationen till detta examensarbete kom från programserien #Kaosklass som 
sändes i Sveriges Radio under våren 2014. I programmet kunde lyssnare ringa 
in och dela med sig av sina berättelser om de röriga klassrum de själva besökt i 
skolans värld. Programmet resulterade i en e-bok med samma namn 
(#Kaosklass) som innehåller en mängd skräckhistorier om besök i skolans 
klassrum där ordning och reda är en bristvara. Även om historierna i boken 
kanhända beskriver de mest extrema av klassrumssituationer är dessvärre 
bristen på arbetsro ett reellt problem i svensk skola. 

I juli 2014 publicerade Lärarnas Riksförbund rapporten En skola för alla, en 
skola utan kränkningar. I den framkom att en stor mängd elever i svensk skola 
upplever att de har svårt att koncentrera sig och även känner att stöket i skolan 
hämmar deras lärande (Lärarnas Riksförbund, 2014). Enligt skollagen från 
2010 har skolan en skyldighet att utforma utbildningen så att elever får arbetsro 
i skolan. Lärare gavs även möjlighet att nyttja diverse disciplinära åtgärder i 
klassrummet (Utbildningsdepartementet, 2010). Dock verkar detta inte ha löst 
problemet då situationen år 2014 inte har förbättrats.  

Både boken #Kaosklass och rapporten från Lärarnas Riksförbund har fokuserat 
på just grundskolan. Dock finns det inte så många rapporter som berör arbetsro 
i gymnasieskolan. Jag studerar för att bli lärare på gymnasiet och har gjort min 
verksamhetsförlagda utbildning där. Därför väcktes min nyfikenhet och jag ville 
veta mer om arbetsro i gymnasieskolans klassrum. Då tidigare forskning har 
visat att lärares ledarskap har stor betydelse för den sociala miljö som skapas i 
klassrummet (Cheng, 1994), de beteenden och normer som uppstår i klassen 
(Ogden, 2003), och för elevers självdisciplin i klassrumssituationen (Roache & 
Lewis, 2011) ville jag veta mer om gymnasielärares syn på ledarskap och dess 
eventuella koppling till arbetsron i klassrummet. Detta eftersom det känns 
viktigt att resonera kring vilka faktorer som utgör ett gott ledarskap och hur 
detta ledarskap påverkar elevers arbetsmiljö. 

Det skulle därför vara mycket intressant att undersöka erfarna gymnasielärares 
syn på ledarskap och ledarskapets betydelse för arbetsron i skolan. Lärares 
kunskap om detta grundar sig på autentiska erfarenheter och upplevelser inom 
skolan och är därför intressanta att ta del av. Det är min förhoppning att denna 
studie, trots dess begräsningar, kan bidra till att fördjupa den kunskap som 
redan existerar kring ledarskap och arbetsro i skolan. Därför ämnar jag i denna 
studie undersöka just lärares syn på ledarskap och dess betydelse för arbetsron i 
klassrummet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad fyra gymnasielärare har för syn på 
ledarskap i klassrummet och vilken betydelse dessa lärare anser att ledarskapet 
har för arbetsron i klassrummet. Studien ämnar besvara följande frågor:  

1. Vad kännetecknar, enligt lärarna, ett gott ledarskap i klassrummet? 
2. Vad kännetecknar, enligt lärarna, ett dåligt ledarskap i klassrummet? 
3. Finns det enligt lärarna en koppling mellan arbetsro och ledarskap och 

hur ser den ut?  

2 Bakgrund      

I detta avsnitt presenteras litteratur som fokuserar på ledarskap och dess 
koppling till arbetsro i klassrummet.  

2.1 Arbetsro enligt skollagen och läroplanen för 
gymnasieskolan. 

Skollagen från 2010 innefattar alla skolväsenden i Sverige, inklusive 
gymnasieskolan. Då denna studie ämnar undersöka fyra gymnasielärares syn på 
ledarskap och arbetsro beskrivs här vad skollagen och även läroplanen för 
gymnasieskolan 2011 (Lgy11) skriver angående arbetsro. I skollagen står det att 
”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (SFS, 2010:800). Därmed har 
gymnasieskolan en skyldighet att verka för en god arbetsmiljö i klassrummen.  

I Lgy11 står det att alla som är verksamma inom skolan ska respektera den 
gemensamma miljön. Läraren har som uppgift att informera eleverna om 
skolans regler och normer. Lärare och elever ska gemensamt arbeta för att 
skapa en miljö där lärande och utveckling kan pågå. Lärare och elever ska 
dessutom genom diskussion utforma regler för att etablera ett gott arbete och 
samvaro i gruppen. Det framgår även att skolan har som mål att varje elev ska 
kunna ta ett eget ansvar för sin arbetsmiljö. På detta vis har lärare och elever ett 
gemensamt ansvar för arbetsmiljön i skolan, även om det yttersta ansvaret 
ligger hos lärare och skolan (Skolverket, 2011). 

2.2 Definition av begreppet ledarskap 

Ledarskap är ett brett begrepp som används inom många områden. Därför bör 
det betonas att denna studie fokuserar på just lärares ledarskap. Den definition 
av begreppet som beskrivs här syftar således till att beskriva vad ledarskap inom 
just läraryrket innebär.  
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Ledarskap i det här sammanhanget innebär att läraren skapar en miljö där 
undervisande och lärande kan pågå (Stensmo, 2008). Det är vad läraren gör 
rent praktisk för att skapa en produktiv lärmiljö i klassrummet. Exempelvis kan 
detta innefatta att läraren etablerar klassrumsregler, motiverar eleverna, 
anpassar klassrummets fysiska miljö efter elevernas behov, samt mycket mer 
som har att göra med att etablera en god lärmiljö (Brohpy, 2006). Ledarskap 
innebär även att läraren innehar både en teoretisk och praktisk medvetenhet 
kring ledarskap. Den teoretiska innebär att läraren som ledare har kunskap om 
klassrumssituationer och grupprocesser. Den praktiska medvetenheten innebär 
att läraren även har förmågan att hantera den klassrumssituation och 
grupprocess som uppstår i klassrummet (Granström, 2007).  

I denna studie ses således begreppet ledarskap inom läraryrket som ett samspel 
av tre aspekter, dessa tre är: teoretisk kunskap om interaktion i klassrummet, 
praktisk kunskap om hur man hanterar interaktionen i klassrummet, och 
lärarens praktiska agerande för att skapa en god lärmiljö. De två sistnämnda 
kan tyckas vara lika, men praktisk kunskap innebär hur läraren hanterar de 
situationer som uppstår. Lärarens praktiska agerande kan ses som ett mer 
förebyggande förhållningssätt, och syftar på hur läraren organiserar och 
strukturerar klassrumsmiljön för att den ska bli så produktiv som möjligt för 
eleverna.  

2.3 Ledarskapets betydelse för klassrumsbeteenden och 
normbildning i klassrummet 

Det finns många olika typer av beteendeproblematik i skolans värld. I denna del 
är avsikten att beskriva beteenden som stör arbetsron i klassrummet och hur 
dessa uppstår. Beteenden som stör ordningen i klassrummet upplevs ofta som 
problematiska av lärare då de utmanar lärarens kontroll i klassrummet 
(Dahlkwist, 2012). Att dessa beteenden ses som just störande beror på att de 
bryter mot de normer och värderingar som etablerats i klassrummet (Ogden, 
2003). Att tala utan tillåtelse och agera störande för andra elever är två exempel 
på beteenden som stör arbetsron i skolan (Dahlkwist, 2012). 

Positiva och negativa beteenden i en klass uppstår under de utvecklingsfaser 
som gruppen går igenom (Ogden, 2003). De relationer som formas mellan 
lärare och elever, samt mellan elever och elever påverkar de beteenden som 
uppstår i gruppen. Det första som händer när en grupp formas är att eleverna 
etablerar relationer. När alla i gruppen har funnit sin roll utformas mindre 
grupper i klassen, så kallad ”klickbildning” (Ogden, 2003, s. 169). Detta innebär 
att klassen delas in i grupper och att ledarskapet etableras. Under den här 
perioden kan lärarens ledarskap utmanas av elever och ofta uppstår 
maktkamper eller konflikter. Slutligen utvecklas både positiva och negativa 
normer för hur individer i gruppen bör bete sig. Negativa normer kan 



 4 

exempelvis vara att elever skolkar. En positiv norm kan vara att klassen tycker 
att det är viktigt att uppnå goda resultat i skolan (Ogden, 2003).  

Under alla utvecklingsfaser ovan har läraren en viktig roll då hen kan påverka 
de sociala strukturer och de normer som uppstår i klassrummet. Lärarens 
kunskap om konfliktlösning är betydelsefull för de beteenden som uppstår. 
Ogden (2003) skriver: 

Beteendeproblem uppstår i klassen när konfliktnivån mellan 
eleverna eller mellan lärare och klass är hög, samtidigt som ingen 
av parterna har de nödvändiga färdigheterna för att lösa problemen 
eller är kapabla att dämpa och begränsa sitt konfliktbeteende 
(s.167). 

Detta innebär att ett problematiskt beteende i klassrummet kan uppstå när 
lärare saknar kunskap och förmågan att hantera den grupprocess som pågår. 
Detta har en tydlig koppling till definitionen av ledarskap (se paragraf 2.1) och 
hur lärares teoretiska och praktiska kunskaper om grupprocesser är en 
betydande del av lärares ledarskap.  

2.4 Ledarskap och makt i klassrummet 

I klassrummet samspelar många världar och eleverna är påverkade av de 
världar de möter i och utanför klassrummet. Elevers liv i och utanför skolan är i 
ständig förändring och de tar med sig detta in i klassrummet, vilket innebär att 
även klassrummet ständigt förändras (Harjunen, 2012). Klassrumsmiljön kan 
delas in i tre typer av miljöer som klasser ofta går fram och tillbaka mellan, 
nämligen: ordning, gränsen till kaos, samt kaos (Harjunen, 2012). Ordning och 
kaos är ganska rättframma definitioner av hur en klassrumsmiljö kan te sig. 
Gränsen till kaos syftar på en instabil miljö som pendlar mellan ordning och 
kaos. Det är en osäker miljö där klassrummet vid minsta förändring kan 
förbytas från ordning till kaos. Den miljö som uppstår beror ofta på hur makten 
i klassrummet fördelas. I ett klassrum där läraren är ledaren och äger mest 
makt blir det ofta ordning. I ett klassrum där eleverna har makten blir det ofta 
kaos. I ett klassrum där det är oklart vem som har makten balanserar 
klassrummets miljö ofta på gränsen till kaos (Harjunen, 2012).  

I ett traditionellt klassrum finns en hierarkisk ordning och maktfördelning 
mellan lärare och elever (Read, 2008, som refererar till ett flertal tidigare 
studier). Läraren är den som är högst upp i hierarkin och besitter mest makt. 
Nedanför läraren finns andra vuxna i skolan, exempelvis assistenter. Längst ner 
i hierarkin kommer eleverna som har minst makt. Lärarens makt ligger dels i att 
hen bestämmer vilken kunskap som eleverna ska lära sig, men även i att läraren 
har makten att styra och värdera elevers beteende i klassrummet. Det vill säga 
läraren har makt att bestämma vilka beteenden som är acceptabla i 
klassrummet och vilka som inte är det (Read, 2008). 
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Läraren kan genom sitt språk välja att betona eller förminska den obalans som 
finns i makt mellan lärare och elever (Read, 2008). Två klassrumsdiskurser 
används ofta av lärare: den disciplinära diskursen och den liberala diskursen. 
Den disciplinära diskursen betonar skillnaden i makt och används av lärare för 
att få kontroll över eleverna. Detta kan vara genom direkta order eller att 
läraren skäller, är sarkastisk och på olika vis demonstrerar sitt missnöje med 
eleven. I den liberala diskursen framförs kritiken ofta på ett mjukare sätt och 
läraren tydliggör vad hen förväntar sig av eleven. Detta innebär en förskjutning 
av makt då eleven själv får värdera och fatta ett beslut angående sitt beteende. 
Det är alltså inte enbart läraren som bestämmer vad som är rätt och fel i 
klassrummet. De flesta lärare använder sig av både disciplinära och liberala 
diskurser (Read, 2008). 

2.5 Ledarstilar i klassrummet 

Varje lärare har sitt individuella sätt att leda på, det vill säga sin egen ledarstil 
(Stensmo, 2000). Lärarens personlighetsdrag har stor betydelse för den 
ledarstil läraren ger uttryck för i klassrummet. Ledarstilarna beskriver hur 
lärare skapar eller inte skapar struktur i klassrummet. De beskriver även hur 
lärare bemöter elever som stör exempelvis arbetsron eller utmanar lärarens 
auktoritet i klassrummet (Stensmo, 2000).  

Den auktoritära ledarstilen innebär att läraren fattar alla beslut själv och 
enväldigt bestämmer vad som sker i klassrummet. Elever följer de regler vilka 
läraren bestämt och ska inte sätta sig upp emot dessa. Att bryta mot reglerna 
innebär en hård disciplinär konsekvens. Bestraffning, nedlåtande uttalande och 
generande uttalanden, är vanliga typer av disciplinära konsekvenser som 
används inom den auktoritära ledarstilen (Sadik & Sadik, 2013). 

Den likgiltiga 1  ledarstilen innebär att lärarna saknar intresse för 
undervisningen och eleverna. Läraren undervisar på samma sätt år efter år och 
har inga förväntningar på eleverna. Om elever beter sig negativt eller stör 
lektionen ignoreras detta och klassrummet saknar struktur och ordning. Detta 
gör att disciplinära problem ofta uppstår i dessa klasser (Sadik & Sadik, 2013). 

Låt-gå ledarstilen, även kallad Laissez-faire ledarstilen, innebär att läraren 
anser att elevens känslor är mer viktiga än deras akademiska utövande. Läraren 
har inga fasta ledarprinciper och etablerar heller inga strikta regler som 
eleverna måste följa. Trots att eleverna får material och läxor följs dessa inte 
upp av läraren. På så vis upplever eleverna att det inte spelar någon roll vad de 
gör under lektionen eftersom läraren inte ställer krav (Sadik & Sadik, 2013). 

                                                   

1 Då jag ej har hittat en översättning av denna ledarstil i svensk litteratur är detta min egen 
översättning av det engelska begreppet ”indifferent”.  
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Den demokratiska ledarstilen fokuserar på samarbete mellan lärare och elever, 
samt mellan elever och elever. Läraren och elever delar tillsammans ansvaret 
för klassrumsmiljön och de sätter upp gemensamma mål. Läraren tydliggör sina 
förväntningar på eleverna både när det gäller akademiska prestationer och 
angående vilka klassrumsregler de förväntas följa. Eleverna förstår då vilka 
klassrumsbeteenden som är eftersträvansvärda eller inte. Klassrumsmiljön 
förhandlas på detta vis fram mellan lärare och elever. Eleverna följer 
klassrummets regler eftersom de förstår betydelsen av dessa och inte för att de 
är rädda för bestraffning (Hyman & Snook, 2000). Ett demokratiskt klassrum 
stöttar även elevers utveckling till att bli demokratiska medborgare. 
Klassrummets ”sociala kontrakt”2 om hur man bör behandla andra människor, 
speglar de sociala kontrakt som finns människor emellan utanför skolans värld 
(Hyman & Snook, 2000, s. 495). 

2.6 Relationsbaserat och tvingande ledarskap 

När eleverna bryter mot klassrummets normer och stör ordningen leder detta 
ofta till en disciplinär konsekvens. Disciplinär konsekvens är ett uttryck som 
säkerligen klingar illa i mångas öron, men för att etablera arbetsro behöver 
lärare vägleda eleverna till vad de tycker är positivt klassrumsbeteende (Roache 
& Lewis, 2011). Dock använder sig lärare ofta av olika konsekvenser vilka 
uppfattas som olika hårda, strikta och rättvisa av eleverna (Roache & Lewis, 
2011).  

Lewis (2001) beskriver det tvingande och det relationsbaserade ledarskapet, 
vilka är olika tillvägagångssätt för hur lärare får elever att uppföra sig i 
klassrummet. Den förstnämnda benämns som tvingande eftersom läraren 
genom yttre påtryckning tvingar eleven att foga sig efter lärarens vilja. Det vill 
säga att läraren exempelvis får eleven att utföra en uppgift eller sluta med ett 
beteende genom bestraffning eller hot om bestraffning. Det relationsbaserade 
ledarskapet är mer demokratiskt till sin natur och läraren vägleder eleverna som 
själva bestämmer hur de bör agera. Läraren uppmärksammar eleven på elevens 
beteende, men eleven fattar själv beslutet att göra något åt det (Lewis, 2001).  

Roache och Lewis (2011), som refererar till ett flertal tidigare studier, menar att 
det tvingade ledarskapet påverkar lärares och elevers relation negativt och ofta 
hindrar att eleven ser sitt eget ansvar i situationen (detta resonemang utvecklas 
vidare i paragraf 2.6.1). På samma vis har tidigare studier visat att det 
relationsbaserade ledarskapet har en positiv inverkan på elevers beteende och 
faktiskt minskar mindre önskvärt beteende i klassrummet (Roache & Lewis, 

                                                   

2 Texten av Hyman och Snook är på engelska och citatet är en översättning från engelska, 
originalet är: ”social contract” (Hyman & Snook, 2000, s.495). 
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2011). Ledarskap som betonar relationen mellan elever och lärare har även visat 
sig ha en positiv inverkan på elevers attityd till skolan och skolarbetet. Elever 
med lärare som utövar relationsbaserat ledarskap har även en positiv 
uppfattning om klassrumsmiljön (Cheng, 1994). Det relationella och det 
tvingande ledarskapet förknippas med olika disciplinära åtgärder i 
klassrummet. (Roache & Lewis, 2011).  

2.6.1 Disciplinära strategier utifrån det relationsbaserade och det 
tvingande ledarskapet 

Lärares disciplinära strategier är sammankopplade med deras ledarskap. Detta 
innebär att den typ av disciplinär åtgärd som läraren använder sig av beror på 
vilket ledarskap läraren har (Roache & Lewis, 2011). 

Det relationsbaserade ledarskapet är sammankopplat med disciplinära 
strategier så som belöning, diskussion, erkännande, och hinting. Läraren 
belönar gott beteende, diskuterar med eleverna om hur man bör uppföra sig och 
erkänner, samt visar uppskattning för elevens positiva beteende (Roache & 
Lewis, 2011). Hinting är ett engelskt ord och innebär att läraren vägleder eleven 
fram till ett positivt beteende genom att antyda (hinta) vad detta beteende är 
(Lewis, 2001). Exempelvis, om en elev inte är på sin plats kan läraren fråga ”är 
det verkligen där du ska vara?”.  

Det tvingande ledarskapet innehåller så kallade aggressiva strategier. Dessa, 
vilket hörs på namnet, har en mer aggressiv framtoning och baseras på en 
obalans i makt mellan lärare och elever. Elevers negativa beteende bestraffas 
genom att läraren exempelvis skäller på eleven, är sarkastisk, nedlåtande eller 
ger straff som inte är proportionerliga i förhållande till vad eleven har gjort 
(Roache & Lewis, 2011). Dessa strategier uppfattas ofta som orättvisa av den 
elev som utsätts och som ett störningsmoment av eleverna runt omkring (Lewis, 
2001). 

Roache och Lewis (2011) menar att de relationsbaserade strategierna är mer 
gynnsamma för klassrumsmiljön då eleverna får möjlighet att se sitt eget ansvar 
i situationen. Om läraren använder en aggressiv strategi lägger eleven över 
ansvaret på läraren och har svårt att se sin egen roll i situationen. De 
relationsbaserade strategierna ger eleven möjlighet att förstå vad som 
efterfrågas i dennes beteende. Genom diskussion eller vägledning får eleven 
sedan själv besluta om hur hen ska agera. På detta vis lär sig eleven att ta mer 
ansvar för sitt agerande eftersom hen förstår vad läraren förväntar sig av hen. 
På sikt kan därför relationsbaserade strategier minska negativa beteenden i 
klassrummet (Roache & Lewis, 2011). Roache och Lewis (2011) kopplar detta till 
det demokratiska och det auktoritära ledarskapet och menar att de 
relationsbaserade strategiernas positiva effekter på elevers beteende gör att ett 
demokratiskt ledarskap i klassrummet borde ses som eftersträvansvärt. 
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Eftersom auktoritärt ledarskap med aggressiva strategier enbart förbättrar 
störande elevbeteende i stunden, men inte på lång sikt. 

2.7 Ett relationellt perspektiv 

Inom detta perspektiv betraktas människors egenskaper (exempelvis 
personlighet, handlingar, och beteenden) som något som skapas i samspel med 
andra människor. En människas handlingar står således i relation till en social 
kontext. Detta innebär att i en viss social miljö beter sig personen på ett visst 
sätt och i en annan miljö på ett annat (Wright, 2000). Om man betraktar ett 
klassrum ur ett relationellt perspektiv förstås då elever och lärares egenskaper 
och handlingar som en konsekvens av samspelet i klassrummet och de 
relationer som etableras där. 

Om en elevs egenskaper eller handlingar bryter mot normen i klassrummet blir 
eleven själv ofta ”bäraren av problemet” (Rosenqvist, 2013, s.27). Detta innebär 
att man sätter in individuella åtgärder som fokuserar på eleven själv. Det är den 
individuella eleven som har problemet och det är därför där det ska lösas. I ett 
relationellt perspektiv betraktas dock elevers problem i relation till den 
omgivande miljön. Tanken är att genom att förändra den omgivande miljön kan 
man hitta gemensamma lösningar till problemet. På detta vis utvidgas den 
rådande normen vilket kan hjälpa eleven att uppnå mål och/eller förbättra 
beteendet i klassrummet. Det är alltså inte eleven själv som behöver förändras, 
utan samspelet eller förutsättningarna i klassrummet (Rosenqvist, 2013).  

De handlingar och beteenden som sker i ett klassrum uppstår i samspelet 
mellan lärare och elever, samt mellan eleverna i klassen. Relationer har därför 
stor betydelse inom det relationella perspektivet (Gergen, 2009). Gergen (2009) 
menar att lärandet och samspelet i klassrummet är en förhandling mellan elever 
och lärare. Han ger exemplet att eleven inte vet att den förstått materialet innan 
läraren bekräftat detta och lärarens ord saknar mening innan eleven förmedlat 
att hen har förstått. Det är alltså i relationen mellan lärare och elev som 
kunskap förmedlas. Gergen (2009) kopplar även detta till ordning i 
klassrummet. Om läraren begär ordning och eleverna inte lyssnar blir det inte 
ordning. Ordning i klassrummet förhandlas fram och ur ett relationellt 
perspektiv skapas en god arbetsmiljö och ett gott lärande gemensamt av både 
lärare och elever (Gergen, 2009). 

Slutligen, inom detta perspektiv finns några centrala begrepp vilka alla utgår 
från människors relationer. Vanliga begrepp är ”Relation, kommunikation, 
interaktion, dialog och mänskliga möten” (Aspelin, 2013). Dessa begrepp 
betonar mänskligt samspel och ses som kommunikativa verktyg vilka bygger 
relationer.  
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

I denna studie användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Intervjuer är 
en bra metod för att få att ta del av människors ”åsikter, uppfattningar, känslor 
och erfarenheter” samt ta del av individers tysta kunskap (Denscombe, 2009, 
s.232-233). Det vill säga den kunskap och information som erfarna individer 
inom en viss profession erhållit genom sin erfarenhet av arbetet inom yrket 
(Denscombe, 2009). En kvalitativ intervju lämpar sig således väl för denna 
studie då studiens syfte är just att ta del av lärares erfarenheter och kunskaper 
om ledarskap. 

Intervjuerna var personliga och semistrukturerade. Det vill säga att de 
genomfördes med varje informant enskilt och med förberedda frågor, men 
ordningsföljden på dessa anpassades efter samtalets gång. Detta ger större 
möjlighet för informanten att förmedla sina tankar och idéer på djupet 
(Denscombe, 2009). Intervjuerna spelades även in för att dokumentera 
samtalet, vilket gör det enklare att bearbeta data och kontrollera den 
information som gavs (Denscombe, 2009). Intervjuerna kompletterades även 
med fältanteckningar under samtalets gång. 

3.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet, det vill säga metodens kvalité och 
pålitlighet (Stukát, 2011). Forskarens identitet, erfarenheter och uppfattningar 
påverkar analysen av insamlad data och forskarens agerande under intervjun 
kan även påverka informantens svar (Denscombe, 2009). Validitet syftar på 
studiens trovärdighet, det vill säga att man använt en lämplig metod för att 
undersöka studiens frågeställningar (Stukát, 2011). Transparens i 
forskningsprocessen är en viktig aspekt för att höja studiens reliabilitet och 
validitet (Denscombe, 2009).  

Som tidigare nämnts valde jag den kvalitativa intervjun som metod då den är 
lämplig om man vill ta del av informanters åsikter, erfarenheter och kunskaper 
inom ett ämne (se paragraf 3.1). Då intervjun utformades utgick jag från 
studiens syfte och frågeställningar. Därför har denna studie god validitet och 
undersöker det som ämnas undersökas. För att höja studiens reliabilitet 
reflekterade jag över min egen roll som forskare och under intervjuerna försökte 
jag skapa en god intervjumiljö. Med informanternas tillåtelse spelades 
intervjuerna in och kompletterades med fältanteckningar. Slutligen 
transkriberades intervjuerna och utifrån dessa transkriptioner samt tidigare 
fältanteckningar analyserades data. På detta vis har reliabiliteten i studien höjts, 
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även om forskarens identitet alltid påverkar tolkningen och analysen av det 
insamlade materialet (Denscombe, 2009).  

Generaliserbarheten av resultatet i denna studie är begränsad. I en kvalitativ 
studie har forskaren vanligtvis tillgång till en begränsad mängd informanter, 
detta gör att det kan vara svårt att dra några generella slutsatser utifrån 
insamlad data (Denscombe, 2009). Denna studie syftar dock enbart till att 
undersöka dessa fyra lärares syn på ledarskap. Resultaten som framkommer i 
denna studie är därför enbart giltiga inom denna kontext och gör ej anspråk på 
att vara applicerbara i övriga kontexter. Generaliserbarheten av resultaten i 
denna studie måste därför undersökas i framtida studier.   

3.3 Etiska överväganden 

Denna studie följde de etiska principer som beskrivs av Stukát (2011). Dessa 
fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Kraven är etiska principer för hur forskning bör bedrivas och 
dessa bör tillgodoses av forskaren (Stukát, 2011). 

Varje intervju började med att informanterna blev informerade om deras 
rättigheter. Informationskravet uppfylldes då lärarna fick information om att 
deras medverkan var frivillig. De fick även information om vad studien ämnade 
undersöka, hur undersökningen gick till och vad syftet med studien var. I 
enlighet med samtyckeskravet blev lärarna tillfrågade om de ville delta och blev 
upplysta om att de kunde avbryta sin medverkan närsomhelst. Informanterna 
blev informerade om att de var anonyma i linje med konfidentialitetskravet. De 
blev även informerade om nyttjandekravet, det vill säga att den information de 
lämnade under intervjun enbart används i denna studie. Därmed utgick denna 
intervju från dessa forskningsetiska principer.  

3.4 Urval 

Fyra lärare deltog i studien och de arbetar på samma gymnasieskola. 
Gymnasieskolan har ca 1300 elever och ligger i en medelstor stad i Sverige. Två 
av lärarna undervisar i humanioraämnen och två i naturvetenskapliga ämnen. 
Nedan följer en kort beskrivning av de deltagande informanterna. Namnen som 
står nedan är pseudonymer och har givits med syftet att skapa en tydligare 
struktur i resultatpresentationen.  

”Per”  

Per har arbetat som lärare i elva år och började undervisade de första tre åren i 
högstadiet. Resterande tid har han arbetat som gymnasielärare. Han undervisar 
i svenska, historia, samhällskunskap och handleder det så kallade 
gymnasiearbetet.  
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”Mats”  

Mats har varit lärare i åtta år och har alltid undervisat på gymnasiet. Han 
undervisar i svenska, engelska och handleder det så kallade gymnasiearbetet.  

”Karin”  

Karin har undervisat i tolv år och är lärare i biologi, naturkunskap, miljö och 
energikunskap, och kemi. Hon har alltid undervisat på gymnasiet. 

”Åke”  

Åke har arbetat som lärare i tjugoåtta år och undervisar i matematik och fysik. 
Han arbetade några år i början av sin karriär på högstadiet och efter det på 
gymnasiet.  

4  Resultat 

Resultatet är organiserat i tre delar, där varje frågeställning diskuteras i en 
separat del.  

4.1 Vad kännetecknar, enligt lärarna, ett gott ledarskap i 
klassrummet? 

4.1.1 Att leda mot målet 

Av lärarnas beskrivningar framgår att en god ledare har förmågan att sätta upp 
mål och leda eleverna dit. En god ledare bör ha förmågan att sätta upp ett mål 
som passar gruppen, samt förmågan att strukturera och leda arbetet mot detta 
mål. Samtliga lärare nämnde detta, men beskrev det på olika vis.  

Per, Mats och Karin ansåg att en god lärare sätter upp mål för gruppen. De 
menade att man som lärare organiserar och leder eleverna mot det uppsatta 
målet. Enligt Per kan målet vara både inom ämnet, men även handla om elevers 
utveckling som personer. Både Per och Mats menade att det är viktigt att sätta 
mål både för de enskilda individerna i klassen, men även för klassen som helhet. 
Karin belyste att ett gott ledarskap innebär att man får eleverna att arbeta för 
att nå de mål man satt upp och att få eleverna att känna att de är på väg dit. Åke 
beskrev att ett gott ledarskap innebar att man är den som har perspektiv på 
elevernas lärande och skolgång. Det vill säga att läraren har överblicken och vet 
vart eleverna är på väg. På detta vis hävdade samtliga lärare att en god ledare 
sätter upp mål och leder arbetet mot detta mål.  
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4.1.2 Tydlighet 

Enligt de tillfrågade lärarna kännetecknas ett gott ledarskap av tydlighet. Per, 
Mats och Karin lyfte alla fram att tydlighet är bra eftersom eleverna känner 
förtroende för läraren och litar på att hen vet vad hen gör. Per, Mats och Åke 
använde ordet ”tydlig” när de beskrev vad de ansåg vara gott ledarskap. Karin 
ansåg att det är viktigt att ha ”en känsla för struktur” och att organisera 
lektionen på ett bra och tydligt sätt. Av lärarnas individuella beskrivningar 
framgår att läraren bör vara tydlig med allt som händer i klassrummet.  

Per beskrev att förutsättningar, förväntningar, instruktioner, genomgångar och 
regler i klassrummet ska vara tydliggjorda. Mats menade att syftet och målet 
med lektionen ska vara tydliga. Karin lyfte fram att det är viktigt att kunna 
strukturera lektionerna på ett bra sätt. Därmed framgår det att det finns många 
olika aspekter som läraren bör vara tydlig med och detta kan avrundas med ett 
citat från Åke: ”allt som är viktigt för eleverna ska man vara tydlig med”.  

4.1.3 Kommunikation och lyhördhet 

Samtliga lärare underströk att ett gott ledarskap innefattar god kommunikation 
med eleverna. Lärarna använde olika ord för att beskriva detta, men alla 
betonade förmågan att vara lyhörd för sina elever. Per menade att en god ledare 
lyssnar till klassen och den respons man får styr hur läraren bör fortsätta 
lektionen. Han berättade att han även brukar samtala med eleverna kring hur 
de vill ha klassrumsmiljön och sedan försöka leva efter detta. Mats ansåg att 
lyhördhet var viktigt för en god ledare. Han tyckte att när han fångar upp 
elevers tankar och idéer under lektionens gång och anpassar lektionen efter 
detta är han en riktigt god ledare. Det kommunikativa samspelet, samt 
lyhördhet för elevers idéer såg han som ett gott ledarskap.  

Karin lyfte fram att kommunikation och lugna samtal med eleverna ofta löser de 
flesta konflikter. Hon menade att en god ledare kan kommunicera med eleverna 
om konflikter i klassrumsmiljön och arbeta fram gemensamma lösningar. Åke 
ansåg att god kommunikation är den viktigaste egenskapen för ledare. För 
honom innebar detta att man är bra på att lyssna på eleverna och bra på att läsa 
av vad de signalerar att de behöver. Trots att lärarna beskrev olika 
kommunikativa situationer, framgår det att en god kommunikation med 
eleverna ses som positivt för ledarskapet.  

4.1.4 Andra tankar om det goda ledarskapet 

Lärarna hade även andra tankar om vad de ansåg kännetecknade ett gott 
ledarskap. Per beskrev att det är viktigt som lärare att etablera goda relationer 
med eleverna. Mats talade om att vara förutseende och kunna förutse hur 
eleverna tar emot det läraren vill förmedla. Karin ansåg att flexibilitet var viktig 
för ledarskapet, vilket innebar att läraren kan anpassa undervisningen efter 



 13 

eleverna. Hon tyckte även att förmågan att behålla lugnet var en positiv 
ledaregenskap. Karin berättade att det även var viktigt att vara en god social 
förebild för eleverna och att påpeka att de måste ta hänsyn till varandra för att 
skapa en god arbetsmiljö. Åke nämnde förmågan att kunna förklara så att 
eleverna förstår. Han ansåg att en bra förklaring inte handlar om hur man 
förklarar ämnet utan menade att en bra förklaring innebär att eleverna förstår. 
Relationsbyggande, förutseende, flexibel, lugn och förmågan att förklara bra är 
därmed egenskaper som de olika lärarna enskilt nämnde som gott ledarskap. 

4.2 Vad kännetecknar, enligt lärarna, ett dåligt ledarskap i 
klassrummet? 

4.2.1 ”Att bara köra på” 

Alla lärare ansåg att en bristande förmåga att lyssna in klassen och anpassa 
undervisningen efter eleverna, kännetecknade ett dåligt ledarskap. 
Kommunikation ansågs känneteckna ett gott ledarskap av lärarna. Därmed är 
det kanske naturligt att en bristande förmåga att kommunicera med sina elever 
sågs som negativt av lärarna. En bristande lyhördhet för klassens behov sågs 
därmed som ett exempel av dåligt ledarskap i klassrummet av dessa lärare.  

Samtliga lärare använde uttrycket ”köra på” för att beskriva bristande lyhördhet 
i klassrummet, men gav olika exempel av detta. Mats och Karin tyckte att ”köra 
på” är när en lärare fixerar sig för mycket vid planeringen. Det vill säga att 
läraren har bestämt sig för hur en lektion ska se ut och saknar förmåga att ändra 
planeringen om elever inte förstår. Läraren ”kör på” efter sitt eget koncept och 
anpassar sig inte till eleverna. Per och Åke talade om förmågan att läsa av 
eleverna och att det är viktigt att anpassa lektionen efter hur eleverna förstår 
undervisningen. De lyfte även fram att ett negativt ledarskap är när lärare inte 
kollar om elever har förstått och arbetar vidare utan att anpassa lektionen efter 
dem. De menade att man måste kommunicera med eleverna och veta att de har 
förstått innan man går vidare. Om det behövs måste läraren anpassa 
undervisningen. Att ”köra på”, det vill säga att brista i kommunikationen med 
eleverna i klassrummet, ses av samtliga lärare som ett dåligt ledarskap i 
klassrummet.  

4.2.2 Ledarrollen och yttre förutsättningar 

Per, Karin och Åke ansåg att yttre förutsättningar kunde påverkade deras 
ledarskap. Per berättade att han ibland känner sig otillräcklig och att han då 
upplever sitt ledarskap som mindre bra. Han menade att detta kunde hända när 
han har stora klasser och han inte hinner hjälpa alla elever under lektionen. 
Han sade: ”Slår man ut det på en lektion har man ca 2 minuter per elev, det är 
klart att man känner sig otillräcklig”. På detta vis påverkar klassens storlek hans 
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förmåga att vara en god ledare. Per ansåg att när han inte hinner stötta alla 
elever ser han detta som negativt för sitt eget ledarskap.  

Även Åke beskrev stora klasser och tidsbrist som en utmaning inom läraryrket. 
Han menade att lärare i dagens skola måste utföra fler administrativa uppgifter 
än förut. Detta gör att han har mindre tid till att vara skapande och utforma en 
mer varierad undervisning. Åke önskade att han hade mer tid att reflektera och 
planera, detta då han vill anpassa sin undervisning på bästa sätt efter klassens 
behov. Han menade därmed att lärarens ledarskap påverkas av yttre 
förutsättningar i skolans värld och att han inte alltid kan vara den ledare han 
skulle vilja vara. 
 
Karin lyfte fram att elevgruppen kan påverka ledarrollen och att hennes ledarstil 
passar olika bra med olika elevgrupper. Karin berättade att hon exempelvis inte 
vill bli arg och skälla på eleverna, utan att hon vill lösa problem genom 
diskussion. Hon nämnde att det ibland kan komma klasser där hennes lugna stil 
inte fungerar. Hon måste då anpassa sin ledarroll och vara mer fyrkantig när det 
exempelvis gäller regler och ordning. Hon menade att detta kan vara krävande 
då den ledarstilen inte passar hennes personlighet, men ansåg att man som 
lärare måste anpassa sig efter klassens behov. Enligt Karin är hennes ledarstil i 
dessa stunder inte är så bra som den kan vara, eftersom hon inte helt är sig 
själv. Hon menade därmed att gruppens behov kan påverka ledarrollen på ett 
sätt som känns negativt för läraren. Detta då det kan vara krävande för läraren 
att inte vara sig själv.  

4.2.3 Andra tankar om det dåliga ledarskapet 

Lärarna hade även flera individuella tankar om vad som kännetecknar ett dåligt 
ledarskap. Per tyckte att en bristande förmåga att skapa ordning kännetecknar 
ett dåligt ledarskap. Han menade att det riskerar att bli kaos och oordning i 
klassrummet och att det även kan innebära att eleverna kommer och går som de 
vill. Mats ansåg att ett dåligt ledarskap kännetecknas av att man saknar 
förmågan att vara förutseende om hur eleverna reagerar i 
undervisningssituationen. Han menade att man som lärare måste vara 
förutseende för vilka problem som kan uppstå under lektionen. Karin ansåg att 
ett dåligt ledarskap innebär att ledaren tar saker för personligt och är orättvis i 
behandlingen av elever. Karin menade även att det är dåligt att vara 
inkonsekvent som ledare. Att vara orättvis mot eleverna och ge vissa elever 
förmåner och andra inte, tyckte Karin är exempel på ett dåligt och inkonsekvent 
ledarskap. Åke ansåg att ett sämre ledarskap kännetecknas av att man ger elever 
ansvar och uppgifter som man inte förberett dem för. Han menade att man inte 
ska begära saker av eleverna som man inte har tränat dem på.  

Således finns det flera aspekter som de enskilda lärarna förknippade med ett 
dåligt ledarskap. En bristande förmåga att skapa ordning eller att inte vara 
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förutseende, att ta saker för personligt, att vara orättvis eller inkonsekvent och 
att ge elever uppgifter som de inte är redo för är aspekter som lärarna 
förknippade med ett dåligt ledarskap. 

4.3 Finns det enligt lärarna en koppling mellan arbetsro 
och ledarskap och hur ser den ut?  

4.3.1 Arbetsro enligt lärarna 

Lärarna hade en enad syn på vad arbetsro i klassrummet innebär. De beskrev 
alla att arbetsro är när alla elever kan fokusera på arbetsuppgiften. Per, Mats 
och Åke betonade att ljudnivån ska passa för den uppgift som ska utföras. Vid 
genomgångar, eget arbete eller diskussionsuppgifter ska det vara en passande 
ljudnivå. Karin nämnde att för att möjliggöra en god arbetsro i klassrummet bör 
utöver ljudnivån, även arbetsmiljön (exempelvis stolar och ventilation) och den 
sociala miljön vara trivsam.  

4.3.2 Varför ska vi göra det här? 

Enligt samtliga lärare kan dålig arbetsro uppstå när eleverna inte förstår varför 
de ska göra något. Samtliga lärare beskrev att om eleverna, oavsett anledning, är 
omotiverade till att utföra en uppgift leder detta till att de blir okoncentrerade. 
Det är därför lärarens uppgift som ledare att förmedla till eleverna varför de ska 
utföra en uppgift och stötta dem att göra det. Lärarna beskrev olika skäl till 
varför elever inte är motiverade. 

Per, Mats och Karin menade att en dåligt strukturerad lektion kan leda till att 
eleverna blir okoncentrerade. Om läraren inte lyckas förmedla syftet med 
lektionen till eleverna så kan detta leda till ett rörigt sammanhang. Per, Mats 
och Karin ansåg att lektionens struktur måste vara tydlig så att elever förstår 
varför de ska utföra uppgifterna. Mats och Karin beskrev även att om eleverna 
inte förstår hur uppgiften ska utföras kan detta vara problematiskt. Enligt Karin 
kan eleverna då känna sig osäkra på vad de ska göra, vilket leder till att det blir 
rörigt i klassrummet. Mats menade att läraren måste var förutseende och tänka 
igenom hur alla elever ska kunna börja arbeta under lektionen. Om eleverna 
inte förstår och inte kan börja arbeta tror Mats att det blir rörigt. Enligt alla tre 
lärare är det därmed viktigt för arbetsron att läraren förmedlar varför eleverna 
ska utföra en uppgift. Mats och Karin tyckte dessutom att det är viktigt för 
arbetsron att läraren ser till att eleverna förstår vad de ska göra. 

Åke ansåg att bristande självförtroende kan leda till att eleverna har svårt att 
koncentrera sig. Han menade att det finns elever som inte tror att det är någon 
idé att försöka lära sig ämnet. De saknar tilltro till sin egen förmåga och blir 
därför omotiverade och stör arbetsron i klassrummet. Enligt Åke måste man 
därför stötta eleverna och få dem att ”bottna i att de vill lära sig”. Åke ansåg att 
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lärarens uppgift är att motivera dessa elever och ge dem en ny tro på sin 
förmåga. Detta eftersom Åke menade att självförtroende och även en vilja att 
lära sig ämnet är viktigt för arbetsron i klassrummet.  

Lärarens ledarskap har därmed enligt dessa lärare en central roll när det gäller 
arbetsro i klassrummet. Tre av lärarna belyste således att lektionens struktur 
antingen kan främja eller hämma koncentrationen i klassrummet. Två av 
lärarna lyfte fram att läraren genom att se till att eleverna förstår uppgiften kan 
främja arbetsron. Slutligen nämnde Åke att läraren kan stötta arbetsron i 
klassrummet genom att uppmuntra elevens tro på sin egen förmåga. Läraren 
kan därmed i sitt ledarskap stötta elevers motivation och främja arbetsro i 
klassrummet.   

4.3.3 Att komma överens: förebyggande och åtgärdande samtal 

Alla lärare beskrev att kommunikation med eleverna var viktigt för arbetsron i 
klassrummet. De ansåg att det är viktigt för lärarna att komma överens med 
eleverna om hur arbetsklimatet i klassrummet ska vara. Utifrån lärarnas 
beskrivningar kan två typer av samtal kategoriseras: förebyggande och 
åtgärdande samtal.  

Per, Karin och Åke brukade ha förebyggande samtal med sina klasser. De 
berättade att tanken med dessa samtal är att skapa en gemensam grund att stå 
på med eleverna när det gäller arbetsmiljön i klassrummet. I dessa samtal 
tydliggörs för eleverna hur lärarna ser på arbetsro och eleverna får även 
möjlighet att delge sina egna tankar kring detta. Per menade att man genom 
dessa samtal bygger relationer med elever och visar att man lyssnar på dem. 
Karin och Åke beskrev båda att det är bra att tydliggöra för eleverna vilket 
arbetsklimat som ger bäst förutsättningar för deras lärande. Enligt Åke måste 
man komma överens med eleverna om att en lugn studiemiljö är det bästa för 
deras individuella utveckling. När denna överenskommelse är nådd menade 
Åke att man gemensamt kan skapa ett lugnt arbetsklimat. Samtliga lärare 
menade att dessa förebyggande samtal gav eleverna förståelse för att arbetsro 
var något att eftersträva. Det lade även en god grund för det framtida arbetet i 
klassen då lärarna menade att de för det mesta bara behöver påminna om 
samtalet för att skapa arbetsro i klassrummet. 

Alla fyra lärare menade att om problem med arbetsron uppstod i klassrummet 
kunde dessa åtgärdas genom att tala med eleverna (åtgärdande samtal). 
Samtliga lärare beskrev att om det är en enskild elev som stör brukar de prata 
med hen individuellt för att hitta en lösning. Per, Mats och Karin berättade att 
om det är flera i klassen som stör brukar de samla ihop gruppen och bryta i 
lektionen för att tala om problemet. I dessa samtal påpekar de vad som stör 
arbetsron i klassrummet och samtalar med eleverna för att gemensamt hitta en 
lösning på problemet. Åke nämnde även han hur lärare genom samtal med 
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eleverna kan ta reda på varför de har svårt att koncentrera sig. Han lyfte fram 
att läraren då kan få en djupare förståelse för vad eleverna inte tycker är bra och 
då kan förändra detta.  Enligt samtliga lärare kan därför åtgärdande samtal 
bidra till en förbättrad arbetsro.  

Utifrån lärarnas beskrivningar framgår att en ledares kommunikation är 
kopplat till arbetsron i klassrummet. Samtliga lärare använde sig av antingen 
förebyggande eller åtgärdande samtal i klassrummet och ansåg även att läraren 
genom samtal med eleverna kan förbättra arbetsron i klassrummet. 

4.3.4 Kroppsspråk 

Per, Karin och Åke nämnde att de genom kroppsspråk kunde påverka arbetsron 
i klassrummet. Dessa tre lärare hade även förebyggande samtal med sina elever 
i början av terminerna (se paragraf 4.3.3). De beskrev hur de använde sig av 
kroppen för att påminna eleverna om samtalen och att bibehålla arbetsron i 
klassrummet. Per berättade att han visar med kroppen om någon stör och att 
det ofta räcker med ett ögonkast, en vändning eller några steg närmare gruppen 
för att påminna dem. Karin beskrev att om någon pratar under hennes 
genomgångar brukar hon tystna och utstråla att hon väntar (ibland genom att 
sätta sig ned). Hon menade att eleverna snabbt påminns om att de stör 
arbetsron och att de då tystnar. Åke nämnde att man genom att rikta blicken 
mot eleven som stör eller att genom att sätta fingret mot munnen påminner 
man eleverna om att de ska koncentrera sig. Per, Karin och Åke menade att 
detta var bra då man inte alltid måste säga till eleverna, höja rösten eller påpeka 
när de gör fel. Istället visar lärarna med en gest, vilket av lärarna ses som en 
mjukare påminnelse. På detta vis kan ledaren kommunicera med sitt 
kroppsspråk och använda det som en påminnelse för arbetsron i klassrummet. 

4.3.5 Byt plats! 

Karin och Åke beskrev att ibland kan bristande arbetsro uppstå för att elever 
helt enkelt tycker om att umgås socialt. Eleverna vill prata om saker som har 
skett under helgen och då får lärarna påminna dem om att vara tysta. Samtliga 
lärare beskrev att de låter eleverna byta plats eftersom de tycker detta bidrar till 
en förbättrad arbetsro och dessutom hjälper enskilda elever att koncentrera sig. 

Per och Mats menade att om en grupp elever stör behöver man inte skälla och 
höja rösten. Läraren kan vara lugn och påpeka för eleverna att om de sitter 
tillsammans så blir deras individuella arbetsresultat lidande. Mats ansåg att det 
inte är en fråga om att beordra eleverna och bestämma vart de ska sitta, utan att 
man uppmuntrar dem att söka arbetsro. Han beskrev ett resonerande samtal 
med eleven så här: ”Du lyssna nu, nu lugnar vi ner oss. Du har en uppgift här 
och den behöver bli klar idag. Du har fyrtio minuter på dig, det är dags att börja 
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skriva. Sätt dig där borta så att du får lite lugn och ro”. Mats menade att man 
bör resonera sansat med eleverna och att detta brukar fungera bra för honom.  

Karin och Åke brukade även de låta elever byta plats då de upplever att 
arbetsklimatet förbättras. Åke ansåg att detta är bra då eleverna själva kan 
uppleva att deras egna arbetsresultat förbättras och att även klassrummet blir 
lugnare. Han trodde även att det kan vara inspirerande för svagare att elever att 
sitta bredvid elever som är starka i ämnet. Karin menade att det är bra för det 
sociala klimatet i gruppen att variera gruppkonstellationer i klassrummet. Hon 
tyckte att det dels förbättrar arbetsron i klassrummet eftersom elever 
koncentrerar sig bättre på uppgiften. Hon ansåg även att klassen får bättre 
sammanhållning eftersom alla lär sig att arbeta med alla.  

Utifrån samtliga lärares beskrivningar framgår att lärare i sin ledarroll kan 
förbättra arbetsron i klassrummet genom att påverka de gruppkonstellationer 
som uppstår i klassen. Genom att byta plats på elever kan arbetsron förbättras 
och enskilda elever får hjälp att koncentrera sig. 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Av resultaten framgår att dessa gymnasielärare anser att ett gott ledarskap 
kännetecknas av att läraren har förmågan att leda arbetet mot ett uppsatt mål. 
Läraren är tydlig med allt som händer i klassrummet (exempelvis: 
förväntningar, betygskriterier, klassrumsregler, genomgångar, m.m.). Läraren 
bör även ha en god kommunikation med sina elever. Lärarnas övriga tankar 
kring ett gott ledarskap i klassrummet innefattade egenskaper så som 
relationsbyggande, förutseende, flexibel, lugn, förmåga att förklara bra samt att 
vara en god social förebild.  

Ett dåligt ledarskap innebar att läraren visade bristande kommunikation i 
klassrummet. Att vara för fixerad vid sin planering eller att inte se om 
kunskapen har bottnat hos eleverna var exempel på bristande lyhördhet. Yttre 
förutsättningar så som tidsbrist, klasstorlek och elevgrupp kunde även påverka 
ledarrollen på ett negativt sätt. Lärarnas övriga tankar kring dåligt ledarskap 
berörde områden såsom bristande tydlighet, att inte vara förutseende, att ta 
saker för personligt, att vara inkonsekvent, samt att läraren ger elever uppgifter 
som de inte är redo för.  

Av lärarnas beskrivningar framgår att det finns det en koppling mellan 
ledarskap och arbetsro. Detta då de berättar att lärare genom att motivera 
eleverna kan förbättra arbetsron i klassrummet. Lärarens kommunikation kan 
även enligt dessa lärare påverka arbetsron i klassrummet. Detta då läraren 
genom förebyggande eller åtgärdande samtal kan främja arbetsro i 
klassrummet. Tre av lärarna beskriver även hur de kan använda sitt 
kroppsspråk för att skapa arbetsro. Dessutom beskriver samtliga lärare att de 
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genom att påverka de gruppkonstellationer som uppstår i klassrummet kan 
förbättra arbetsron. Därmed kan läraren som ledare i klassrummet påverka den 
arbetsro som uppstår.  

5  Analys 

I denna del analyseras de delar av resultatet vilka jag ser som intressanta att 
presentera i relation till mitt valda teoretiska perspektiv: det relationella 
perspektivet.  

5.1 Det samtalande klassrummet 

Av resultatet framgår att kommunikation är ett ledord för ledarskapet i 
klassrummet. Lärarna framhöll att en god ledare skulle vara lyhörd och ha god 
kommunikation med sina elever, samtidigt som en dålig lärare saknade detta. 
Genom god kommunikation kunde även arbetsron förbättras i klassrummet 
genom förebyggande och åtgärdande samtal. Ur ett relationellt perspektiv ses 
lärande och arbetsro som en ständigt pågående förhandling mellan lärare och 
elev (Gergen, 2009). Interaktionen i klassrummet kan då ses som ett ständigt 
pågående samtal där lärare och elever gemensamt skapar mening i det som 
sker.  

5.1.1 Det goda ledarskapets kommunikation 

I lärarnas beskrivningar av vad som kännetecknar ett gott ledarskap framgår att 
god kommunikation kan ses som ett verktyg vilket de deltagande lärarna 
använder för att skapa en god arbetsmiljö (se paragraf 4.1.3). I ett relationellt 
perspektiv skapas lärande i samspelet mellan lärare och elev i en ständigt 
pågående förhandling mellan båda parter (Gergen, 2009). De deltagande 
lärarna gav flera exempel av hur samspelet i klassrummet påverkade 
lektionsflödet. Exempelvis lyfte de fram att en god lärare kan läsa av eleverna 
och sedan anpassa lektionen efter deras respons. Ett annat exempel var att 
fånga upp elevers intressen och idéer för att sedan integrera dessa i 
undervisningen under lektionens gång. Av dessa beskrivningar framgår att 
klassrummet kan ses som en kommunikativ process. Det är elevernas respons 
på vad lärarna säger som styr hur dessa fortsätter lektionen. Deras handlingar 
påverkas av elevernas handlingar.  

På samma vis påverkar lärarens handlingar (exempelvis hur hen förklarar 
ämnet) den respons som eleverna ger. Handlingar som utförs i ett klassrum 
uppstår även de i samspelet mellan lärare och elever (Von Wright, 2000). Detta 
kan förstås som att det sker ett kommunikativt utbyte mellan lärarna och deras 
elever. Det kommunikativa utbytet i klassrummet påverkar sedermera 
lektionsflödet.  
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Om det däremot inte skedde något kommunikativa utbyte i klassrummet 
förknippade lärarna detta med ett dåligt ledarskap. Att inte kommunicera med 
sina elever innebar att läraren inte tar in den respons eleverna ger (se paragraf 
4.2.2). Lärarna nämnde exempelvis att det var viktigt att anpassa lektionen efter 
hur eleverna signalerar att det förstått materialet. Detta kan ses som att lärarna 
eftersträvar en tvåvägskommunikation med sina elever. När det enbart blir en 
envägskommunikation, det vill säga att läraren är den enda som kommunicerar, 
ser de detta som negativt. Inom det relationella perspektivet är det just 
tvåvägskommunikationen som styr om lärande sker. Lärarens ord saknar 
mening innan eleven signalerat att hen förstått och eleven vet inte att hen 
förstår innan läraren visat detta (Gergen, 2009). På detta vis är ett 
kommunikativt utbyte av stor vikt för kunskapandet i klassrummet.  

5.1.2 Kommunikation och arbetsro 

Det kommunikativa utbytet kan även ses som ett verktyg som används för att 
skapa arbetsro i klassrummet. Det var med andra ord viktigt för lärarna att 
komma överens med eleverna om vilket arbetsklimat som skulle råda i 
klassrummet (se paragraf 4.3.3). Förebyggande och åtgärdande samtal 
användes för att skapa arbetsro i klassrummet. Tanken med både dessa samtal 
var att lärare och elever tillsammans skulle besluta om arbetsron i klassrummet. 
Detta kan förstås som att lärarna använder kommunikativa verktyg för att 
etablera arbetsro i klassrummet. Det framgår att även om lärarna vill styra 
elevernas beteende mot vad de själva anser vara en god arbetsmiljö, försöker de 
motverka att styrningen kommer ovanifrån. Lärarna försöker istället genom 
samtal förankra vad god arbetsro är och sedan samtala fram en lösning med 
eleverna (se paragraf 4.3.3).  

Detta kommunikativa utbyte kan ses som att lärare och elever förhandlar fram 
vilken arbetsmiljö som ska råda i klassrummet, även om målet med dessa 
förhandlingar är att leda eleverna mot lärarens syn på arbetsro. Ur ett 
relationellt perspektiv ses arbetsro och ordning i klassrummet som en 
förhandlingsprocess som etableras genom ett kommunikativt utbyte (Gergen, 
2009). Ordning i klassrummet förhandlas fram mellan lärare och elever. Lärare 
kan efterfråga ordning, men om eleverna inte lyssnar blir det inte ordning 
(Gergen, 2009). På sätt och vis är denna förhandling om arbetsro i klassrummet 
en falsk förhandling. Eftersom tanken är att eleverna ska nå insikt om det 
läraren redan vet: en lugn klassrumsmiljö leder till bättre resultat. Enligt 
lärarna i denna studie är dock denna förhandling viktig för arbetsron i 
klassrummet. Kanhända är det viktigaste för eleverna inte vilket beslut som 
fattas, utan att de blir inbjuda till diskussionen och får känna att de själva 
påverkar det beslut som tas? Detta kan givetvis inte denna studie avgöra då den 
inte undersökt detta. Dock framgår det att ett kommunikativt utbyte mellan 
lärare och elev kan vara ett verktyg för att skapa arbetsro i klassrummet. 
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5.1.3 Vägledande kommunikation – byt plats och kroppsspråk 

Som tidigare nämnts användes kommunikation som ett verktyg för att skapa 
arbetsro i klassrummet (se paragraf 5.1). Samtliga lärare beskrev att de ibland 
låter elever byta plats för att skapa arbetsro i klassrummet. Mats berättade att 
det inte handlar om att beordra elever om var de ska sitta, utan att uppmuntra 
dem till att söka arbetsro själva. Detta kan förstås som att det blir en 
förskjutning av beslutstagandet från läraren till eleven. Platsbytet blir därmed 
ett sätt att vägleda eleverna om att söka arbetsro. Kommunikationen är det 
verktyg som läraren använder för att motivera eleven till att fatta beslutet. Ur ett 
relationellt perspektiv förstås elevers svårigheter i klassrumssituation i relation 
till klassrumsmiljön. Genom att förändra samspelet i klassrummet kan man 
stötta eleven och lösa problemet (Rosenqvist, 2013). Detta kan ses som att 
lärarna inte ser bristande koncentration eller störande beteende som en 
individuell egenskap. Problem med arbetsron kan istället lösas genom att 
läraren uppmuntrar elever att söka nya gruppkonstellationer som är mer 
gynnsamma för deras lärande.    

Per, Karin och Åke beskrev hur kroppsspråket användes som ett komplement 
till de förebyggande samtal de haft med sina elever (se paragraf 4.3.4). I de 
förebyggande samtalen hade de skapat en överenskommelse med eleverna om 
hur arbetsron i klassrummet skulle vara. Genom gester i kroppsspråket 
påminde de sedan om detta. Denna mjukare påminnelse kan även förstås som 
en tvåvägskommunikation mellan lärare och elev. Återigen förskjuts 
beslutstagandet från lärare till elev och eleven fattar själv beslutet. Hårdare 
påminnelser, exempelvis att skrika på eleverna, kan förstås som en 
envägskommunikation. Läraren förmedlar vad som är rätt och fel och eleven 
förväntas göra det läraren säger. I ett relationellt perspektiv ses arbetsron som 
en förhandling mellan lärare och elev (Gergen, 2009). I denna studie kan 
kroppsspråket ses som ett verktyg för att påminna elever om den gemensamma 
överenskommelsen om arbetsro i klassrummet.  
 
Att låta elever byta plats och att använda sitt kroppsspråk kan ses som 
vägledande kommunikation. I båda fallen överför läraren beslutstagandet från 
sig själv till eleverna. Det framgår att lärarna vill aktivera eleverna i beslutet och 
uppmuntra dem att själva avgöra vad som fungerar bäst för dem i 
klassrumssammanhanget. Vägledande kommunikation kan därmed i denna 
studie ses som en mjuk form av disciplinering som bjuder in eleverna till 
förhandlingen om arbetsro i klassrummet (Gergen, 2009).  

5.2 Yttre förutsättningar och ledarrollen 

Tre av lärarna upplevde att yttre förutsättningar påverkade deras ledarskap. 
Några av lärarna upplevde att stora klasser, administrativa uppgifter och 
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elevgruppens behov påverkade deras ledarskap i klassrummet (se paragraf 
4.2.3). Detta är en annan aspekt då det relationella perspektivet framförallt har 
beskrivit samspelet i klassrummet mellan lärare och elev som centralt för det 
lärande och de handlingar som sker där (Gergen, 2009).  

Lärarnas beskrivningar av hur yttre förutsättningar påverkar deras ledarskap 
går att tolka som att det i grund och botten är deras kommunikation med 
eleverna som blir lidande. Stora klasser, administrativa uppgifter och 
elevgruppens behov innebar att lärarna antingen inte hann med att 
kommunicera tillräckligt med alla elever eller måste använda en annan typ av 
kommunikation (som inte passade läraren). Samtliga lärare belyste att 
kommunikation är en viktig resurs i klassrummet, vilket även speglas i det 
relationella perspektivet (Gergen, 2009). Dock framgår det i dessa tre lärarnas 
beskrivningar att yttre förutsättningar påverkar kommunikationen med 
eleverna. På detta vis kanske ett gott ledarskap inte enbart handlar om lärarens 
individuella förmåga att kommunicera. Kanhända bör man även beakta vilka 
yttre förutsättningar omgivningen ger läraren och huruvida dessa gynnar eller 
hämmar det kommunikativa samspelet i klassrummet. 

6 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka fyra gymnasielärares syn på ledarskap och om 
de anser att det finns en koppling mellan ledarskap och arbetsro, samt hur den 
kopplingen ser ut. Av resultatet får man en bild av att dessa lärare anser att en 
god ledare besitter en god kommunikativ förmåga, vilket hen använder som ett 
verktyg för att skapa arbetsro i klassrummet. Tidigare studier har visat att 
läraren kan påverka de normer och strukturer som uppstår i klassrummet 
genom att uppmuntra positiva normer, exempelvis att det är bra att göra läxor 
(Ogden, 2003). Det ligger även i lärarens makt att hen kan värdera elevers 
beteende i klassrummet (Read, 2008). I denna studie äger läraren fortfarande 
makten att värdera beteendet och på det viset kan läraren påverka de normer 
som uppstår i klassrummet. Dock visar studien att läraren förskjutit en del av 
beslutet till eleverna. Läraren signalerar att beteendet bör förändras, men 
uppmuntrar eleven till att fatta ett eget beslut kring sitt beteende. 

I läroplanen från 2011 står det att lärare och elever genom diskussion ska 
utforma regler för att etablera ett gott arbete och samvaro i gruppen. Det 
framgår även att lärarna och eleverna har ett gemensamt ansvar för 
arbetsmiljön i skolan (Skolverket, 2011). Läroplanens beskrivning av 
arbetsmiljön i klassrummet förespråkar en demokratisk ledarstil i klassrummet. 
En demokratisk ledarstil bjuder in elever till att samarbeta med lärarna om 
klassrumsmiljön och elever känner ansvar för sin arbetsmiljö (Hyman & Snook, 
2000). Även lärarnas beskrivningar i denna studie av ledarskap och arbetsro är 
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nära förknippad med den demokratiska ledarstilen (Hyman & Snook, 2000). På 
detta vis får man intrycket att det som står i läroplanen har nått fram till 
samtliga lärare i dessa klassrum.  

Utifrån studiens resultat kan man spekulera kring huruvida vi i Sverige redan 
har eller rör oss mot en liberal diskurs i klassrummen, där lärarna genom sitt 
språk väljer att förminska de maktskillnader som finns mellan lärare och elev. 
Kritik framförs på ett mjukare sätt och elever tillåts själva att värdera samt 
förändra sina beteenden (Read, 2008). Lgy11 förespråkar en till synes liberal 
diskurs i klassrummet då den anger att elever ska bjudas in i beslutsprocessen 
kring arbetsmiljön. Den liberala diskursen finns även med i lärarnas 
beskrivningar då samtliga lärare beskrev att de löste problem i klassrummet 
genom samtal. Tre av lärarna använde vad de anser är mjukare disciplinära 
påminnelser (kroppsspråk) och samtliga lärare bjuder även in eleverna i 
beslutet till att förändra sitt beteende (byt plats). De delar på detta vis med sig 
makten till eleverna och försöker även till synes minska maktskillnaden genom 
att bjuda in dem i beslutsprocessen. Det är dock viktigt att reflektera kring 
risken med en liberal diskurs i klassrummet.  

Tidigare studier har visat att ett klassrum där det är oklart vem som har makten 
tenderar att befinna sig på gränsen till kaos (Harjunen, 2012). I ett traditionellt 
klassrum är det kanhända enklare att hitta sin roll i klassrummet. Detta kan 
bero på att det finns en tydlig hierarkisk ordning där läraren är högst upp med 
mest makt och eleverna längst ner med minst makt (Wragg och Wood i Read 
2008). I en liberal diskurs förminskar läraren skillnaden i makt och bjuder in 
eleverna i beslutsprocessen (Read, 2008). Detta kan potentiellt innebära att 
gränserna blir mer otydliga för eleverna. För tillfället finns få rapporter om 
arbetsro i gymnasieskolan. Rapporten från Lärarnas Riksförbund behandlar 
enbart grundskolan och den visar att många elever har svårt att finna arbetsro i 
skolan. Utifrån resultaten i denna studie går det ej att dra några slutsatser kring 
detta, men det väcker ändå tanken kring utmaningen i att verka i en skola med 
en liberal diskurs. Att tona ner maktskillnaderna, men ändå behålla makten är 
kanhända en stor utmaning inom svensk skola. Särskilt då tidigare forskning 
har visat att ett klassrum där eleverna helt har makten ofta befinner i kaos 
(Harjunen, 2012).  

Denna studie drar slutsatsen att ett samtalande klassrum är eftersträvansvärt. 
Lärarna i denna studie förknippar god kommunikation med ett gott ledarskap 
och även använder samtalet som ett verktyg för att etablera arbetsro i 
klassrummet. Lgy11 förespråkar även kommunikation som en metod för att 
etablera arbetsro och tidigare forskning lyfter fram flera goda aspekter med ett 
demokratiskt klassrum (Cheng, 1994; Hyman & Snook, 2000; Roache & Lewis, 
2011). Förutsättningen är dock att makten fortfarande ligger hos läraren, då det 
har visat sig att detta är mer positivt för klassrumsmiljön (Harjunen, 2012). 



 24 

Dock bör elever bjudas in i beslutsprocessen då de lär sig att ta mer ansvar 
(Roache & Lewis, 2011). Omgivningen bör även sträva efter att ge de 
förutsättningar som behövs för att främja ett gott kommunikativt samspel 
mellan lärare och elever.  

7 Framtida forskning 

Denna studie undersökte lärarnas perspektiv på ledarskap och arbetsro i 
klassrummet. Då denna studie var begränsad till fyra gymnasielärare skulle det 
vara intressant att genomföra studien med fler informanter. Detta för att se om 
denna studies resultat har ökad generaliserbarhet och om resultatet i denna 
studie går att applicera i ett större sammanhang. Dessa studier skulle även 
kunna kompletteras med observationer för att se hur lärarnas beskrivningar 
speglar verkligheten. Det skulle även vara intressant att föra in elevernas 
perspektiv och tankar kring lärares ledarskap och arbetsro. Då denna studie har 
funnit att tvåvägskommunikation är viktigt i det samtalande klassrummet, 
känns det naturligt att den förespråkar att framtida studier tar in 
elevperspektivet kring detta. Framtida studier skulle även kunna undersöka 
vilka förutsättningar i klassrummet som bäst främjar ett samtalande klassrum.  
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9 Bilaga 1 -Intervjun 

Frågor till intervjun 

1. Vilka ämnen undervisar du i och hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Har du alltid arbetat på gymnasiet? 

3. Vad innebär ledarskap för dig? 

4. Vilka egenskaper anser du kännetecknar ett gott ledarskap? 

5. Kan du beskriva något tillfälle när du tycker du varit en god ledare?  

6. Finns det någon gång du upplevt att ditt ledarskap inte har varit som du har tänkt 

dig? Vad var det som saknades? 

7. Vad tycker du kännetecknar ett riktigt dåligt ledarskap? 

8. Är du samma sorts ledare med alla klasser? 

9. Vad innebär arbetsro i klassrummet för dig? Hur arbetar du för att uppnå det? 

10. Varför tror du bristande arbetsro i klassrummet uppstår? 

11. Har du någon gång inte lyckats skapa arbetsro i en klass? Vad gjorde du då? 

12. Om någon elev stör ordningen och arbetsron i ditt klassrum, hur löser du det? 

13. Har lärares ledarskap någon betydelse för arbetsron i klassrummet? 

14. I media beskrivs det ofta att dagens lärare är för slappa och det är bristande 

disciplin i skolan, vad tänker du kring det? 

 

 


