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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur några lärare uppfattar sig själva som ledare 
samt hur de uppfattar att de hanterar elevers icke önskvärda beteenden i klassrummet. Då vi 
undersökte uppfattningar valde vi att tillämpa det fenomenografiska perspektivet, men också 
ledarskapsteori. Intervjuer användes som kvalitativ metod och vi kunde därigenom ta reda på 
verksamma lärares uppfattningar. Intervjuerna analyserades sedan utifrån en fenomenografisk 
analysmodell omfattandes sju steg för att kunna upptäcka likheter och skillnader i intervjusvaren, 
dessa mynnade sedan ut i beskrivningskategorier. Kategorierna utgjorde i sin tur underlag för 
koppling till ledarskapsteorin vilken inbegriper tre olika ledarstilar. Resultatet visade att en ledarstil 
dominerade bland lärarnas uppfattningar om hur de är som ledare, utifrån deras uppfattningar 
framkom emellertid att de hanterar icke önskvärda beteenden genom en kombinerad ledarstil. 
 
Nyckelord: ledarskap, ledarstilar, icke önskvärda beteenden, ledarskapsteori, fenomenografi, 
uppfattningar.  
  



 

 3 

 

Innehållsförteckning	
Sammanfattning ....................................................................................................................................... 2 

Inledning ................................................................................................................................................... 5 

Arbetsfördelning ................................................................................................................................. 5 

Bakgrund .................................................................................................................................................. 6 

Ledarskapsdebatten om skolan ........................................................................................................ 6 

Ledarkompetens i klassrummet ........................................................................................................ 6 

Disciplin i klassrummet ..................................................................................................................... 7 

Elevers icke önskvärda beteenden ................................................................................................... 8 

Forskningsöversikt ................................................................................................................................ 10 

Ledarskapsstrategier bland lärare ................................................................................................... 10 

Situationsanpassat ledarskap ........................................................................................................... 10 

Elevers uppfattningar om lärares påverkan på studiemotivation .............................................. 11 

Störande elevbeteenden och korrigerande åtgärder .................................................................... 12 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................... 14 

Ledarskapsteori ................................................................................................................................. 14 

Den auktoritära ledaren ............................................................................................................... 14 

Den demokratiska ledaren .......................................................................................................... 15 

Låt-gå ledaren ............................................................................................................................... 15 

Fenomenografi .................................................................................................................................. 15 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 17 

Metod ...................................................................................................................................................... 18 

Intervjuer ........................................................................................................................................... 18 

Urval ................................................................................................................................................... 18 

De intervjuade lärarna ................................................................................................................. 19 

Analysmetod ...................................................................................................................................... 19 

Reliabilitet och validitet ................................................................................................................... 20 

Etiska överväganden ........................................................................................................................ 21 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 22 



 

 4 

Resultatanalys ......................................................................................................................................... 23 

Lärarnas uppfattningar om hur de är som ledare i klassrummet .............................................. 23 

Tydlig ledare .................................................................................................................................. 23 

Vänlig men bestämd ledare ........................................................................................................ 24 

Inkluderande ledare ..................................................................................................................... 24 

En demokratisk ledare med inslag av auktoritärt ledarskap .................................................. 25 

Lärarnas uppfattningar om hur de hanterar elevers icke önskvärda beteenden ..................... 26 

Förebyggande arbete ................................................................................................................... 26 

Verbala korrigeringar ................................................................................................................... 27 

En kombination av auktoritärt och demokratiskt ledarskap ................................................. 27 

Diskussion .............................................................................................................................................. 29 

Lärarnas uppfattningar om hur de är som ledare i klassrummet .............................................. 29 

Tydlig ledare – inslag av ett auktoritärt ledarskap ................................................................... 29 

Vänlig men bestämd ledare – demokratiskt ledarskap ........................................................... 29 

Inkluderande ledare – demokratiskt ledarskap ........................................................................ 30 

Lärarnas uppfattningar om hur de hanterar elevers icke önskvärda beteenden ..................... 30 

Förebyggande arbete – kombinerat ledarskap ......................................................................... 30 

Verbala korrigeringar – kombinerat ledarskap ........................................................................ 31 

Konklusion ............................................................................................................................................. 32 

Vidare forskning ............................................................................................................................... 32 

Referenslista ........................................................................................................................................... 33 

Bilagor ..................................................................................................................................................... 35 

Bilaga 1. Information om en studie gällande lärares ledarskap i klassrummet ........................ 35 

Bilaga 2. Medgivande till deltagande i en studie gällande lärares ledarskap i klassrummet ... 36 

Bilaga 3. Intervjuguide ..................................................................................................................... 37 

 
 



 

 5 

Inledning 

Valet av forskningsområde grundas på erfarenheter från utbildningens verksamhetsförlagda 
perioder då vi upplevde utmaningar med lärares dubbla uppdrag: att utbilda och att fostra elever. 
Som ledare i en klass handlade utmaningarna främst om att hantera elevers, enligt oss, störande 
beteenden. Då elevernas beteenden ofta uppstod oväntat och på varierande sätt krävdes det att vi 
snabbt kunde agera därefter samtidigt som hänsyn skulle tas till övriga gruppen. En slutsats vi båda 
kunde dra var att lärarens ledarskap var avgörande för att lyckas med att både utbilda och fostra 
eleverna. Med detta i beaktande finner vi det intressant att, som snart nyexaminerade lärare, 
undersöka ifall det finns någon eftersträvansvärd ledarstil hos lärare för att kunna hantera oväntade 
och komplexa situationer. Vi finner det därför angeläget att ta reda på några lärares uppfattningar 
och önskar således med denna studie bidra med ökad kunskap inom forskningsområdet. 	

Arbetsfördelning  

För att studien ska ha en tydlig koherens har vi under arbetets gång haft ett nära samarbete. Studiens 
samtliga avsnitt har bearbetats gemensamt, dock har vi haft ansvar för olika delar inom vissa avsnitt. 
Studiens resultatanalys, diskussion och konklusion har däremot författats tillsammans. Båda 
parterna medverkade vid samtliga intervjuer, genomförandet av de tre första intervjuerna utfördes 
av Maria Petersen och genomförandet av de tre andra intervjuerna utfördes av Anna Gottfridsson.  
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Bakgrund 

Nedan presenteras ledarskapsdebatten om skolan, ledarkompetens i klassrummet, disciplin i 
klassrummet samt elevers icke önskvärda beteenden. 

Ledarskapsdebatten om skolan  

Klassrumsledarskap är ett omdiskuterat ämne i svensk skoldebatt, i artikeln Läraren: “Prioritera bra 
ledarskap i skolorna” (Wallin, 2017) benämns hur bekymmersamma elevuppförande kan reduceras 
genom att prioritera ledarskap i klassrummet. Ofta rapporterar media om hur elever skuldbeläggs 
för dåligt uppförande när det rentav kan handla om lärares bristande ledarkompetens. ”Dåligt 
uppförande är ett symptom på dåligt ledarskap” uttalas av en verksam lärare, vilket ytterligare 
belyser vikten av lärares ledarkompetens (Ibid.). Ulrika Engström (2018) tar, likt Wallin, i artikeln 
Skolforskare: “Utveckla elevernas förmåga att tänka” upp problemet med klassrumsledarskap i svenska 
skolor. Problematiken handlar dels om att befintlig forskning behandlar ledarskap generellt och 
inte ledarskap i klassrummet, men också att nyutexaminerade lärare upplever en annan verklighet 
än vad de förväntat. Komplexiteten som lärare ständigt möter handlar nämligen om att kunna 
avläsa och därigenom hantera svåra klassrumssituationer (Ibid.).  

Ledarkompetens i klassrummet  

1940 var ett år av förändring gällande den lärarstyrda undervisningen, tidigare detaljerade 
utformningar av metodiska tips om hur undervisningen skulle bedrivas övergick till frihet av 
metodval för läraren. Genom åren har nya läroplaner trätt i kraft och friheten har ersatts med att 
läroplaner återigen blivit mer styrande (Brynolf m.fl., 2012, ss. 39–51). I dagens läroplan Läroplan 
för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2018, s. 6) uttrycks emellertid att ”Undervisningen 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”, hur det ska genomföras praktiskt är därmed 
upp till varje lärare.  

Stensmo (2000, s. 9) menar att en lärare behöver tre typer av kompetenser för att 
kunna genomföra sina arbetsuppgifter i skolan och i klassrummet. Dessa kompetenser är 
ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. Ledarkompetens handlar om att 
läraren är förtrogen med kunskaper och färdigheter i hur verksamheten i klassrummet bör ledas 
och organiseras (Ibid., s. 9). För att åstadkomma ett gott klimat för lärande är lärarens kompetens 
att leda en grupp en av de viktigaste faktorerna. Genom utbildning, praktisk övning och med hjälp 
av tidigare erfarenheter av ledarskap tränas förmågan att bli en kompetent ledare (Löwenborg & 
Gíslason, 2003, s. 17). 	
 Ledarskap i klassrummet går internationellt sett under benämningen ”Classroom 
management” och handlar framför allt om hur lärare ska arbeta för att förhindra eller ta itu med 
beteenden hos elever som stör undervisningen (Stensmo, 1997, s. 7). Vidare innebär ledarskap fem 
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olika arbetsuppgifter: planering, kontroll, motivation, gruppering och individualisering (Stensmo, 
2000, ss. 9–11). Planering är överordnad de andra uppgifterna och handlar om planering före, i och 
efter handling. Läraren bör således anpassa verksamheten om oväntade händelser inträffar i den 
direkta undervisningssituationen samt utvärdera sin verksamhet efteråt. Med kontroll menas att 
läraren försäkrar sig om att elevernas beteende i klassrummet stämmer överens med målen för 
verksamheten i klassrummet, alltså klassrumsregler och rutiner. Motivationsarbete i klassrummet 
handlar om att hjälpa eleverna att äga sina mål för ansträngning och lärande. Gruppering handlar 
om hur olika grupperingar sätts samman då det har betydelse för verksamheten i klassrummet. 
Slutligen syftar individualisering till att utgå från varje elevs enskilda behov och förutsättningar 
(Ibid.). 	
 Som lärare är det angeläget att utifrån gruppen kunna anpassa och variera sin ledarstil. 
Här handlar det bland annat om hur individerna fungerar tillsammans som grupp. Beroende på 
vilken grad av tydlighet som gruppen är i behov av får läraren anpassa sin styrning, något som kan 
kopplas till det situationsanpassade ledarskapet vilka beskrivs genom styrande, tränande, stödjande 
och delegerande ledarstil (Löwenborg & Gíslason, 2003, ss. 19–20). Även Thornberg (2013, s. 94) 
beskriver olika ledarstilar - auktoritär, demokratisk och låt-gå ledaren. Den auktoritära ledaren 
framställs som styrande av gruppen och är den som fattar alla beslut utan att låta eleverna vara 
delaktiga. Att vara en demokratisk ledare innebär att läraren tillsammans med eleverna fattar beslut 
och där eleverna har olika valmöjligheter. En låt-gå ledare lämnar över alla beslut till eleverna och 
är själv inte delaktig som ledare i gruppaktiviteterna (Ibid., ss. 94–95).  

Disciplin i klassrummet 

Begreppet disciplin är mångfacetterat, det betyder således olika saker för olika människor. För vissa 
handlar det om bestraffning medan det för andra handlar om vägledning och att eleverna 
därigenom uppträder med ett önskvärt beteende, men det kan också handla om absolut tystnad. 
För de allra flesta innebär disciplin dock att eleverna gör vad de blir uppmanade att göra utan att 
bemöta läraren med motstånd. Gemensamt för uppfattningarna, vilket utgör disciplinens kärna, är 
att eleverna bör (1) vara ansvarstagande, (2) vara skötsamma i sitt skolarbete samt (3) vara vänliga 
och skapa goda relationer (Charles, 1984, ss. 22–23). Vidare menar Charles (1984, s. 22) att ordning 
i klassrummet är lärares mest centrala angelägenhet, utan disciplin är lärares arbete förgäves: ägnar 
sig inte eleverna åt skoluppgifterna lär de sig ändå inget. Lärare har på senare tid dock inte utbildats 
särskilt mycket i hur disciplin upprätthålls i klassrummet. Efter att tidigare disciplinära åtgärder, 
såsom fysisk bestraffning, kom att betraktas som omänskliga hoppades lärare istället kunna 
upprätthålla disciplinen genom omtanke, välvilja och strukturerade läroplaner. Denna förhoppning 
gav dock inte önskat resultat utan blev istället en fåfäng förhoppning (Ibid., s. 8). Även Samuelsson 
(2008, s. 12) diskuterar den förändrade situationen efter agaförbudet och förklarar hur lärares 
auktoritet försvagades då det väcktes frågor om vad som var tillåtna och otillåtna handlingar. 	
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Vidare skriver Charles (1984, ss. 8, 10) att disciplin syftar till att motarbeta dåligt 
uppförande och att disciplin därmed behövs för att åstadkomma en lugn lärandemiljö där elevers 
inlärning gynnas. Författaren beskriver hur elever som uppför sig fientligt, oförskämt eller 
ointresserat är sådana beteenden som tyder på dåligt uppförande och det kan exempelvis handla 
om att elever stör, sårar eller trotsar (Ibid., 10). Även lärarna i Samuelssons (2008, s. 22) avhandling 
stördes av liknande beteenden som de beteenden Charles skriver om. Beteendena kännetecknades 
av rörelser i klass- och arbetsrum samt vid uppställningar, otillåtet prat, otillåtet samarbete, oro vid 
lunch samt bristande uppmärksamhet på instruktioner och kamrater.	

Disciplin är dessutom en angelägenhet som uttrycks i skollagen. Närmare bestämt 
behandlar skollagens (2010:800) femte kapitel trygghet och studiero, varvid bland annat disciplinära 
och andra åtgärder fastställs. I avsnittet beskrivs hur rektorer och lärare får vidta tillfälliga samt 
omedelbara åtgärder vilka är befogade för att garantera trygghet och studiero, men också för att 
korrigera elevernas ordningsstörande uppförande. Sådana åtgärder handlar om befogenheterna att 
besluta om utvisning ur undervisningslokal, kvarsittning, omhändertagande av föremål, 
avstängning, tillfällig omplacering samt tillfällig omplacering vid annan skola (SFS 2010:800, kap 5, 
6§). 	

Elevers icke önskvärda beteenden  

För att skapa en generell bild av ett icke önskvärt beteende hos elever är det möjligt att utgå från 
det Stensmo (1997, s. 7) beskriver som störningar i klassrummet. Vad som menas med störningar 
i vid mening är alla de händelser som tar uppmärksamhet från skolans huvuduppgift: den planerade 
undervisningen för lärande. Störningar i klassrummet kan vidare beskrivas som synliga och 
osynliga. Synliga störningar är sådant som delar eller hela klassen påverkas av, det kan vara onödigt 
prat som inte är kopplat till den rådande undervisningen samt utåtagerande beteenden likt våld, 
mobbning och glåpord. Osynliga störningar är sådant som en enskild elev eller bara en liten del av 
klassen påverkas av, det kan vara dagdrömmar, tankeflykt och koncentration på annat än den 
rådande undervisningen (Ibid., s. 7). 	

Då vi i denna studie talar om icke önskvärda beteenden hos elever har vi valt att inte 
utgå från en alltför snäv definition. Vi kommer istället vara öppna för alternativa tolkningar då 
intervjupersonerna själva får redogöra för vad de anser är ett icke önskvärt beteende hos elever i 
klassrummet, vilket redovisas i studiens resultatanalys.	
 
Utifrån vad som ovan framkommit gällande lärares ledarkompetens i klassrummet är det av 
relevans att ta reda på hur verksamma lärare själva uppfattar att de, genom sitt ledarskap, hanterar 
svåra situationer som uppstår i klassrummet. Då tidigare metodiska tips om hur undervisningen 
skulle bedrivas samt att lärare inte har utbildats i hur disciplin upprätthålls har lärare nu en större 
frihet i sitt yrkesutövande. Denna frihet kan förstås som fördelaktig då lärarna ges fler 
valmöjligheter i sin undervisning, men det kan också finnas en problematik med att inte veta hur 
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komplexa undervisningssituationer kan hanteras. Vidare finns problematik med att forskning 
inriktas på ledarskap generellt och inte explicit på klassrumsledarskap, vilket dessutom gör det 
relevant att undersöka hur några erfarna lärare uppfattar att de är som ledare i klassrummet samt 
hur de hanterar elevers icke önskvärda beteenden.  
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Forskningsöversikt 

Nedan presenteras ledarskapsstrategier bland lärare, situationsanpassat ledarskap, elevers 
uppfattningar om lärares påverkan på studiemotivation samt störande elevbeteenden och 
korrigerande åtgärder. 

Ledarskapsstrategier bland lärare   

I artikeln Teachers’ practical knowledge about classroom management in multicultural classrooms skriver van 
Tartwijk (2009, s. 454) om vilka praktiska kunskaper som krävs av lärare för att skapa ett positivt 
arbetsklimat i mångkulturella klassrum. Studien grundar sig på 12 intervjusvar från lärare i 
Nederländerna som, enligt rektorer och elever, är framgångsrika gällande ledarskap i klassrummet. 
Resultatet visar att många av lärarna anser tydliga regler och procedurer, speciellt i början av en 
lektion, som angeläget för att skapa ett ordningsamt arbetsklimat i klassrummet (Ibid., ss. 453, 456–
457). För att få eleverna att förhålla sig till de upprättade reglerna nämner lärarna dessutom fem 
strategier för att sätta gränser för eleverna: visa medvetenhet, påminna om reglerna, visa känslor, 
varna eleverna om reglerna bryts samt ålägga straff. Dessa strategier bör även genomdrivas på ett 
sätt som inte riskerar ett negativt arbetsklimat. Vidare anser många lärare betydelsen av att lära 
känna sina elever och bygga goda relationer med dem. De menar också att eleverna ska involveras 
vid planering av undervisningen (Ibid., ss. 457–459). 	
 Likt van Tartwijk (2009) skriver även Dustova och Cotton (2015) om hur ett positivt 
arbetsklimat i klassrummet kan uppnås genom lärarens ledarskap. Dustova och Cotton (2015, s. 
32) diskuterar i sin artikel Classroom Management Strategies hur nyexaminerade lärare kan hjälpas bli 
framgångsrika lärare. De menar att ett gott ledarskap uppnås bland annat genom en förståelse för 
gruppdynamik, vidare är även tydliga klassrumsregler och procedurer utmärkande faktorer för att 
lyckas som lärare (Ibid., s. 32). Ytterligare likhet med van Tartwijk (2009) går att urskilja gällande 
relationsskapande med eleverna. Goda relationer med eleverna anses resultera i mindre störande 
beteenden samtidigt som det ökar deras skolprestationer (Dustova & Cotton, 2015, s. 38). Vidare 
menar de även att elever har ett behov av ett positivt och varmt klassrumsklimat. Slutligen 
konstateras betydelsen av positiva förväntningar, inte bara på eleverna utan att läraren även har 
positiva förväntningar på sig själv (Ibid., ss. 33, 40).  

Situationsanpassat ledarskap  

Som nämns i bakgrundsavsnittet är det som lärare angeläget att utifrån gruppen kunna variera sin 
ledarstil, något som kan kopplas till det situationsanpassade ledarskapet. I studien The Impact of 
Situational Leadership and Classroom Structure on Learning Effectiveness förklarar Hersey m.fl. (1982, s. 
220) hur det situationsanpassade ledarskapet applicerades under ett experiment i en pedagogisk 
kontext. Två elevgrupper bestående av en kontrollgrupp och en experimentgrupp blev tilldelade 
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samma material men fick olika ledning (Hersey m.fl., 1982, s. 220). Kontrollgruppen blev ledda 
enligt traditionsenlig undervisning bestående av föreläsningar och gruppdiskussioner. 
Experimentgruppen blev ledda enligt det situationsanpassade ledarskapet bestående av strukturella 
förändringar i fyra steg. Dessa steg avspeglade elevernas mognadsnivå vilka ständigt ökade, i takt 
med den ökade mognaden gjordes även förändringar i lärarens ledarstil. I första steget var läraren 
väldigt tydlig med instruktioner och förhöll sig till en strukturerad stil. I fjärde och sista steget hade 
eleverna utvecklat engagemang och självförtroende vilket gjorde att läraren ändrade stil till att bli 
en delegerande ledare (Ibid., ss. 220–222).                                                                                        
 Resultatet i studien visar att experimentgruppen som leddes under det 
situationsanpassade ledarskapet dels lärde sig mer samt att de tenderade ha en högre grad av 
entusiasm jämfört med kontrollgruppen. Detta tyder således på att det kan vara fördelaktigt att som 
lärare använda sig av ett situationsanpassat ledarskap eftersom det påverkar elevernas inlärning 
positivt (Hersey m.fl., 1982, ss. 223–224).  

Elevers uppfattningar om lärares påverkan på studiemotivation  

Artikeln Teachers’ leadership: a maker or a breaker of students’ educational motivation av Anna Öqvist och 
Malin Malmström (2016, s. 366) har som syfte att undersöka hur lärarnas ledarskap påverkar 
elevernas studiemotivation. Genom 35 intervjuer av svenska elever kunde de ta reda på deras 
upplevelser av lärarnas ledarskap. Utifrån resultatet går det att utläsa hur lärarens ledarskap spelar 
en stor roll för elevernas studiemotivation. Hur lärarnas ledarskap påverkar studiemotivationen 
beror på om läraren besitter hög eller låg grad av utvecklat ledarskap. En hög grad av utvecklat 
ledarskap kännetecknas av att läraren använder sig av fyra olika ledarskapsbeteenden som påverkar 
elevernas studiemotivation positivt: vägledande, prestationsorienterande, stöttande och deltagande. 
Dessa beteenden presenteras nedan och inleds med den vägledande läraren (Ibid., ss. 369, 371). 	

Med utgångspunkt i elevernas intervjusvar menar de att tydlighet gällande 
instruktioner om uppgifterna som ska genomföras är viktigt. Läraren bör således kommunicera mål 
och förväntningar samt förse eleverna med tydliga uppgifter. Flera elever förklarar exempelvis hur 
de uppnådde godkänt i en kurs tack vare lärarens vägledning, engagemang och instruktioner 
(Öqvist & Malmström, 2016, ss. 371–372). 	

Det prestationsorienterande ledarskapet handlar om de lärare som ställer höga krav 
genom att uppmuntra eleverna till att utföra skolarbetet på en hög nivå för att upprätthålla god 
kvalitet på skolarbetet. Även då eleverna stöter på svårigheter i sitt skolarbete bör lärare uppmuntra 
till att fortsätta arbeta lika hårt. Detta menar eleverna resulterar i att det skapas förtroende på deras 
prestationsförmåga samt att deras prestationer förbättras. Denna typ av uppgiftsorienterat 
ledarskap innebär att läraren organiserar elevernas arbetsuppgifter och skapar goda 
arbetsförhållanden, detta hjälper således eleverna att uppnå sina mål i skolan (Öqvist & Malmström, 
2016, ss. 372–373).	
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Vad som utmärker en stöttande lärare är en lärare som är stöttande och omtänksam 
både före och efter lektionerna. Detta menar eleverna resulterar i ett gott klimat som stärker deras 
självkänsla och studiemotivation (Öqvist & Malmström, 2016, s. 373). 	

Den deltagande läraren involverar eleverna i olika beslut gällande deras utbildning. 
Eleverna erhålls därmed en känsla av ökad studiemotivation och engagemang om de själva får vara 
med i beslutsfattandet. Den deltagande och stöttande lärarens beteenden kan beskrivas som ett 
relationsorienterat ledarskap och innebär att bygga relationer och tillit elever och lärare emellan 
(Öqvist & Malmström, 2016, s. 374).  

Störande elevbeteenden och korrigerande åtgärder  

Marcus Samuelsson (2008) skriver i avhandlingen Störande elever korrigerande lärare om störande 
elevbeteenden och lärares korrigeringar. Syftet med avhandlingen är således att studera (1) regler 
och förväntningar uttryckta av lärare, (2) störande elevbeteenden, (3) lärarnas korrigeringar av 
störningarna samt (4) skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares korrigeringar av pojkar och 
flickor (Ibid., s 27). Vidare beskrivs hur störande elevbeteenden kunde kategoriseras som störande 
aktiviteter, störande artefakter, störande egenheter samt störande oordning. Sådana störningar 
kunde vara att elever pratade utan att ha blivit tilldelad ordet, att de misskötte hanteringen av 
personliga föremål genom att exempelvis tugga tuggummi eller skapade oordning genom att byta 
plats under lektionstid (Ibid., ss. 139–141). 	
 I avhandlingen framkommer även olika kategorier för korrigeringar: verbala åtgärder 
och icke-verbala åtgärder (Samuelsson, 2008, s. 157). Vid sammantaget 491 tillfällen korrigerade 
lärarna elevernas beteenden, av dessa var 417 verbala korrigeringar. Språkliga uttryck och lärarnas 
röst som redskap var således dominerande, i helklass såväl som till enskilda elever och grupper. De 
verbala korrigeringarna förekom vidare genom underkategorierna att ironisera, peka ut, tillrättavisa, 
uppmana samt uppsträcka eleverna. Uppmaningar på olika sätt, vilka knöts till sådant som lärarna 
tidigare informerat om, var den åtgärd som användes mest frekvent. Vidare utfördes lärarnas 
korrigeringar av icke-verbal karaktär vid 74 tillfällen. Dessa åtgärder förekom istället genom 
underkategorierna externt stöd, gester, ignorans, fysiskt ingripande, närvaro vid elever, titta på 
elever, tystna mot elever samt vidröra elever. Genom exempelvis huvudskakningar och att avlägsna 
elevers olämpliga föremål kunde lärarna påvisa felaktiga beteenden (Ibid., ss. 157–171).	

Likt Samuelsson (2008) presenterar Nancy Rappaport och Jessica Minahan (2012, s. 
19) i artikeln Cracking the Behavior Code strategier för att stödja elever med utmanande beteenden i 
skolan, mer explicit trotsiga, tillbakadragna och oroliga elever. Författarna förklarar att negativ 
uppmärksamhet, såsom tillrättavisningar, kan förstärka elevers uppmärksamhetssökande beteende 
och att det kan upplevas som bättre än ingen uppmärksamhet alls. Elever kan, utifrån egna 
erfarenheter, ha lärt sig att olämpliga beteenden är det främsta tillvägagångssättet för att fånga 
vuxnas uppmärksamhet. Vidare i artikeln redogörs för strategierna som kan hjälpa lärare att komma 
på praktiska åtgärder (Ibid., ss. 18–19, 21–22). Rappaport och Minahan (2012, s. 20) beskriver 
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således hur lärare bör undvika maktkamper samt ja- och nej-frågor gällande elever med trotsigt 
beteende, för elever med undvikande beteenden bör lärare istället använda humor med försiktighet 
och ge lättsam positiv återkoppling. Slutligen bör lärare använda ett koncist språk, arbeta med att 
stärka relationer och planera självförtroendehöjande aktiviteter för elever med ett oroligt beteende 
(Ibid., ss. 20, 22, 24). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkter ledarskapsteori och fenomenografi. 

Ledarskapsteori   

Studien har sin utgångspunkt i Kurt Lewin, Ronald Lippitt och Ralph K. Whites (1939) 
ledarskapsteori vilken behandlar ledarstilar i termer av den auktoritära ledaren, den demokratiska 
ledaren och låt-gå (laissez-faire) ledaren. Lewin, Lippitt och White (1939, s. 271) lät bilda fyra 
grupper med pojkar i tioårsåldern som tillsammans skulle pyssla med fritidsintressen. Under 
sammankomsterna hade varje grupp en vuxen ledare som agerade enligt en av de tre ledarstilarna, 
efter några samlingar fick respektive grupp en ny ledare som agerade i enlighet med nästa ledarstil. 
Så småningom hade samtliga grupper således ställts inför alla tre ledarstilar. Vidare resulterade 
experimentet i att ledarstilarna påverkade grupperna på olika sätt, pojkarnas uppfattningar om 
ledarstilarna var dock likartade: majoriteten uppskattade den demokratiska ledaren, endast en av 20 
pojkar gillade ledaren med ett auktoritärt agerande (Ibid., s. 298).	
 Trots att gruppexperimentet är från 1939 menar Thornberg (2013, s. 96) att termerna 
auktoritär, demokratisk och låt-gå fortfarande kan användas i samband med ledarskap. Thornberg 
(2013, s. 96) påpekar dock att tidigare sociala erfarenheter och kulturella skillnader influerar hur en 
ledare uppfattas, personer med skilda bakgrunder kan reagera olika på samma typ av ledarskap. 

Den auktoritära ledaren  

Lewin m.fl. (1939, ss. 273–274) sammanfattar ledarnas kontrasterande metoder för att skapa olika 
gruppatmosfärer och beskriver således hur det auktoritära ledarskapet kännetecknas av att ledaren 
självständigt fattar beslut, grupperar medlemmarna samt bestämmer arbetsfördelningen. 
Författarna exemplifierar dessa utmärkande drag genom att beskriva hur “The authoritarian leaders 
where then ready, as their clubs met, to launch the same activity without choice by the members.”. 
Vidare ger inte heller den auktoritära ledaren mer än ett fåtal instruktioner åt gången och 
medlemmarna kan därigenom inte veta aktiviteters nästkommande steg, ledaren konfererar således 
sällan med övriga gruppen (Ibid., s. 273). Thornberg (2013, s. 96) tolkar det därmed som att 
pojkarna i experimentet var undergivna ledaren och konkurrerade därför med varandra för att 
erhålla vederbörandes uppmärksamhet, något större intresse för själva aktiviteterna utvecklades 
emellertid inte.	

Vidare beskriver Maltén (2000, s. 63) vilken effekt ledarskap har på grupper gällande 
arbetsprestation och gruppklimat. Grupperna med en auktoritär ledare uppfattas arbeta effektivt, 
arbetets kvalité brister dock. Vad gäller gruppklimatet framkom två typer av affektiva beteenden: 
(1) aggressioner, dispyter och kritik kamrater sinsemellan, eller (2) likgiltighet och vantrivsel. Inom 
de två typbeteendena uppstår således hierarkier vilket kan mynna ut i mobbning (Ibid., ss. 63–64). 	
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Den demokratiska ledaren  

Enligt Lewin m.fl. (1939, s. 273) beskrivs den demokratiska ledaren uppmuntra till 
gruppdiskussioner och delaktighet. Gruppmedlemmar ledda av en demokratisk ledare arbetar 
aktivt och fattar beslut i samstämmighet med ledaren, de förväntas därmed vara delaktiga i beslut 
om gruppaktivitet samt målet med aktiviteten. Lewin m.fl. (1939, s. 274) beskriver hur 
beslutsprocesserna gällande val av aktivitet genomfördes och skriver att ”[...] the democratic groups 
used these possibilities as the basis for discussion and voted upon their club activity.”. Dessutom 
är medlemmarna fria att själva stå för gruppindelningar samt bestämma arbetsfördelningen, 
avslappnade och samarbetsinriktade relationer utvecklas således och medlemmarna arbetar 
därigenom självständigt även vid ledarens frånvaro (Ibid.; Thornberg, 2013, s. 96). Vidare finns den 
demokratiska ledaren tillgänglig vid behov av stöttning, dock åberopar ledaren sakliga skäl när 
beröm såväl som kritik ges (Lewin m.fl., 1939, s. 273). 	

Vad gäller arbetsprestationen uppvisar demokratiskt ledda grupper bäst kvalité på 
sina arbeten. Gruppklimatet kännetecknas av välvilja, trivsel och som tidigare nämnt samarbete 
(Maltén, 2000, ss. 63–64; Lewin m.fl., 1939, s. 277). Dessa grupper uppvisar således i mindre 
utsträckning aggression och kan därför genomföra aktiviteterna mer skickligt än grupper ledda av 
andra typer av ledare (Thornberg, 2013, s. 96). 

Låt-gå ledaren  

I fråga om låt-gå ledaren beskriver Lewin m.fl. (1939, s. 273) hur det handlar om en passiv ledare 
som överlåter arbetet till gruppen. Ledaren deltar således varken i diskussioner eller beslutsfattande 
gällande aktivitet, det beskrivs hur gruppmedlemmarna ”[...] were acquainted with the variety of 
materials which were available, but they were not otherwise influenced in their choice of activity 
[...]”. Dessutom tilldelar ledaren endast information om det finns en efterfrågan bland 
gruppmedlemmarna (Ibid., ss. 273–274). Grupper under ledning av låt-gå ledare tolkas således av 
Thornberg (2013, s. 96) och Maltén (2000, s. 63) som allmänt oorganiserade och ineffektiva då 
medlemmarna tillåts göra vad de vill, när och hur de vill. Maltén (2000, s. 63) konstaterar 
fortsättningsvis att ledarstilen snarare handlar om frånvaro av ledarskap än ett passivt ledarskap.  
 Vidare presterar passivt ledda grupper klart sämst på sina arbeten, även 
gruppklimatet uppvisar brister. Vantrivsel och missbelåtenhet genomsyrar dessa grupper då 
medlemmarna saknar ledning, vilket därmed banar väg för gräl (Maltén, 2000, ss. 63–64). 	

Fenomenografi 

Den andra teoretiska utgångspunkten som denna studie grundar sig på är det fenomenografiska 
perspektivet. Ference Marton (1981) och hans forskningsgrupp utvecklade det fenomenografiska 
perspektivet på pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet i början av 1980-talet. 	
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Utifrån människors tolkningar av omvärlden syftar fenomenografin till att finna och 
organisera människors olika tankesätt. Det handlar således om att beskriva, analysera och förstå 
människors erfarenheter utifrån deras olika uppfattningar och tolkningar. Här ligger alltså intresset 
i att förstå hur människor uppfattar omvärlden snarare än hur något är (Marton, 1981, ss. 177–178). 	

I Staffan Larssons text Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi (1986, s. 13) menar han 
att den fenomenografiska ansatsen uppstod i samband med forskning inom pedagogik. Många 
studier som gjorts med fenomenografi som utgångspunkt har därför varit kopplade till pedagogiska 
frågeställningar. Inom denna ansats eftersträvas empirisk grundad beskrivning av uppfattningar, 
något som kan åstadkommas genom intervjuer. Uppfattningar förklaras i denna kontext likt en 
oreflekterad grund vilken åsikten baseras på. Utifrån intervjuer skapas förutsättningar att genom 
beskrivningskategorier redogöra för de varierade sätten att uppfatta något (Ibid., ss. 13, 21–22). 	

Tidigare forskning pekar på att lärarens ledarstil och hantering av icke önskvärda 
beteenden i klassrummet handlar om att tillämpa olika sorters strategier och åtgärder. Vi ämnar 
därför undersöka hur några lärare uppfattar att de är som ledare samt hur de hanterar elevers icke 
önskvärda beteenden genom intervjuer. 	
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare uppfattar sig själva som ledare samt hur 
de uppfattar att de hanterar elevers icke önskvärda beteenden med utgångspunkt i de tre ledarstilar 
som beskrivs i ledarskapsteorin.  
 

1. Hur uppfattar några grundskollärare att de är som ledare i klassrummet?  
2. Hur uppfattar några grundskollärare att de hanterar elevers icke önskvärda beteenden i 

klassrummet?  
 



 

 18 

Metod 

Nedan presenteras metoden för studiens datainsamling, urval samt analysmetod för bearbetning av 
datainsamlingen. Vidare presenteras även studiens reliabilitet och validitet, etiska överväganden och 
slutligen en metoddiskussion.  

Intervjuer   

Då syftet med studien är att undersöka hur några lärare uppfattar att de är som ledare samt hur de 
hanterar elevers icke önskvärda beteenden i klassrummet grundas denna studie på en kvalitativ 
metod i form av intervjuer. Kvalitativa intervjuer intresserar sig bland annat för den intervjuades 
åsikter och strävar dessutom efter djupa och detaljerade svar. Intervjuerna var av semistrukturerad 
karaktär vilket betyder att vi förhöll oss till en intervjuguide (se bilaga 3) där specifika teman som 
skulle tas upp fanns listade tillsammans med ett antal frågor. Vid ett fåtal tillfällen ställdes även 
följdfrågor för att förtydliga vissa svar, dessa frågor var således anknutna till det som respondenten 
sagt (Bryman, 2018, ss. 561–563). Vår intervjuguide utgjordes av tre teman: bakgrundsfrågor, 
ledarskap och hantering av icke önskvärda beteenden, varje tema innehöll sedan ett antal 
intervjufrågor. De tre första intervjuerna hölls av Maria Petersen och de tre sista intervjuerna hölls 
av Anna Gottfridsson, båda parterna medverkade däremot vid samtliga intervjuer. 	
 Vid utformning av en intervjuguide är det angeläget att fundera över vad som är 
relevant att veta för att få svar på sina forskningsfrågor, därför formulerade vi frågor i relation till 
studiens frågeställningar (Bryman, 2018, s. 565). Då frågeställningarna har en tendens att uttryckas 
med ett akademiskt språk valde vi att formulera intervjufrågorna med ett mer vardagsspråk för att 
bidra till att samtalsflödet skulle bli mer naturligt. Vidare utnyttjade vi även tysta pauser, något som 
medförde att de intervjuade fick tid att reflektera över den ställda frågan och intervjun blev därmed 
inte ett korsförhör (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 174, 177). 	
 Innan intervjuerna påbörjades skickades ett informationsblad om studien ut till 
lärarna. Då vi inte ville att de skulle ge inövade svar valde vi att inte skicka ut intervjuguiden i förväg 
trots att detta skulle kunnat underlätta lärarnas förberedelse inför intervjun. 	

Urval   

Med anledning av den begränsade tiden för denna studie kontaktade vi tre olika grundskolor där vi 
känner till verksamma lärare. Av dessa kunde totalt 18 lärare verksamma på mellanstadiet och 
högstadiet tänkas ställa upp. Vi lottade sedan fram sex stycken att intervjua, detta gjordes med 
anledning av att urvalet skulle bli så slumpmässigt som möjligt. Samtliga sex lärare som lottades 
fram för att delta i studien är verksamma grundskollärare i Mellansverige, tre av lärarna undervisar 
både på mellanstadiet och på högstadiet, två undervisar på högstadiet och en undervisar på 
mellanstadiet. För att medverka i studien grundade vi vårt urval på två kriterier. Första kriteriet var 
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att lärarna skulle vara behöriga grundskollärare, det andra kriteriet var att de skulle varit verksamma 
inom yrket i minst tio år då vi ville att de skulle ha erfarenhet av pedagogiskt ledarskap. 

De intervjuade lärarna 

Nedan följer en tabell som redogör för hur länge respektive respondent har arbetat som lärare, 
vilka årskurser de är behöriga i samt vilket stadium de för närvarande är verksamma på. De 
intervjuade lärarna är anonyma och benämns därför som ”Lärare 1”, ”Lärare 2” etc, fastän 
påhittade namn hade kunnat underlätta läsningen har vi valt att behålla benämningarna för att inte 
lägga någon värdering i val av namn. 
 

 
Lärare: 

År som 
lärare: 

Behörig i 
årskurs: 

Nuvarande 
undervisningsstadium:  

Lärare 1 15 år åk 4 - 9 mellanstadiet 

Lärare 2 15 år åk 3 - gymnasiet högstadiet 

Lärare 3 18 år åk 6 - gymnasiet mellanstadiet & högstadiet 

Lärare 4 17 år åk 4 - 9 högstadiet 

Lärare 5 31 år åk 6 - gymnasiet mellanstadiet & högstadiet 

Lärare 6 30 år förskola - gymnasiet mellanstadiet & högstadiet  

Analysmetod  

Intervjuerna sammanställdes genom transkriberingar vilka analyserades med hänsyn till studiens 
syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Materialet analyserades utifrån en 
fenomenografisk analysmodell som behandlar sju steg: (1) att bekanta sig med materialet, (2) 
kondensation, (3) jämförelse, (4) gruppering, (5) artikulera kategorierna, (6) namnge kategorierna samt (7) 
kontrastiv fas. Denna sekvensering har en exemplifierande funktion, stegen interagerar således med 
varandra genom analysprocessen (Fejes & Thornberg, 2015, ss. 166–170). Utifrån analysmodellen 
kunde vi sedan upptäcka beskrivningskategorier bland respondenternas intervjusvar och 
därigenom identifiera lärarnas olika ledarstilar.	
 Fejes och Thornberg (2015, s. 167) benämner, som tidigare nämnts, analysmodellens 
första steg att bekanta sig med materialet vilket innebär att de transkriberade intervjuerna blir lästa flera 
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gånger för att bekanta sig med materialet. Parallellt förs anteckningar. I nästa steg, kondensation, 
börjar analysen och här urskiljs utmärkande samt karakteristiska uttalanden (Fejes & Thornberg, 
2015, s. 168). I enlighet med det andra steget i analysmodellen markerades uttalandena genom 
färgkodning där respektive färg motsvarade en beskrivningskategori. I det tredje steget, jämförelse, 
söker forskaren efter likheter och skillnader i materialet. Då fenomenografins primära uppgift är 
att urskilja skillnader mellan uppfattningar är det väsentligt att bortse från ytliga skillnader, såsom 
synonyma uttryck. Det fjärde steget benämns gruppering och här grupperas likheterna och 
skillnaderna från det tidigare steget. De funna likheterna och skillnaderna relateras således till 
varandra och samlas därigenom i olika grupper. I det femte steget, artikulera kategorierna, ställs 
likheterna i fokus och forskarens uppgift är att finna kärnan i kategorierna (Ibid., s. 168–170). I 
överensstämmelse med Fejes och Thornberg (2015, s. 170) omfattade den kritiska delen av analysen 
var gränserna skulle dras av uppfattningarna. Vissa färgkodningar slogs således ihop och mynnade 
ut i en gemensam kategori. I det sjätte steget, vilket benämns namnge kategorierna, identifieras 
kategorierna och därigenom tydliggörs vad materialet handlar om. Slutligen innebär det sjunde och 
sista steget, kontrastiv fas, att markerade passager granskas och jämförs för att sedan kunna urskilja 
om de ryms inom ytterligare kategorier. Syftet med kategorierna är att de ska vara detaljerade och 
kompletta (Ibid., s. 170).	
 Sammantaget innebär ovanstående analysprocess att vi färgmarkerade utmärkande 
uttalanden i transkriberingarna, därefter jämförde vi dessa passager och fann likheter och skillnader. 
Likheterna och skillnaderna resulterade sedan i beskrivningskategorier vilka vi med tiden namngav. 
Vidare valdes skriftspråk istället för talspråk vid citat i resultatanalysen för att underlätta läsningen 
för läsaren, ohörbara ljud och otydligt tal togs därmed bort (Trost, 2010, ss. 156–157). 	

Reliabilitet och validitet   

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet, alltså om resultatet vid en annan 
tidpunkt och av en annan forskare kan reproduceras. Vid intervjuer, då åsikter efterfrågas, finns 
det faktorer som kan påverka den intervjuades svar. Det kan bland annat handla om att personen 
i fråga nyligen tagit del av information eller varit med om en händelse som således haft inflytande 
på den intervjuades åsikter. Gällande intervjuer är det även nödvändigt att fundera över om samma 
intervjuguide som används av två olika personer ger samma resultat eller om den intervjuade 
kommer ge olika svar beroende på vem som intervjuar (Bell & Waters, 2016, s. 133; Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 295). Studien visar på reliabilitet då vi under alla intervjuer utgick från frågorna 
i intervjuguiden. För att de intervjuade skulle få så stort talutrymme som möjligt tog vi vara på tysta 
pauser där de fick tid till att reflektera över den ställda frågan. Studien visar ytterligare reliabilitet 
då insamlade data analyserades av båda parterna. Den gemensamma analysen gjordes med 
anledning av att kvalitativa studier till stor del grundar sig på tolkningar, det kan därför vara 
fördelaktigt att göra analysen av tolkningarna tillsammans. Däremot kan reliabiliteten även 
ifrågasättas på grund av olika anledningar. Ett större antal intervjupersoner hade antingen stärkt 
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studiens resultat eller kunnat påvisa ett annat resultat. Då intervjuerna inte gjordes av samma person 
kan vi inte heller vara helt säkra på om svaren varit annorlunda om den andra parten intervjuat. 
Slutligen skulle en helt strukturerad intervju varit mer reliabel, risken hade däremot varit att vi inte 
skulle fått svar på de frågor som de intervjuade svarade otydligt på. 	
 Validitet handlar om forskningsmetodens giltighet, alltså om studiens metod faktiskt 
undersöker det som ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Gällande en studies 
validitet är det även angeläget att reflektera huruvida de utarbetade frågeställningarna är 
formulerade och stämmer överens med syftet (Bell & Waters, 2016, s. 135). Då syftet med vår 
studie är att undersöka lärares uppfattningar om hur de är som ledare samt hur de hanterar elevers 
icke önskvärda beteenden i klassrummet är det, utifrån det fenomenografiska perspektivet, lärarnas 
uppfattningar som står i fokus. För att undersöka lärarnas uppfattningar är således intervju den 
mest valida metoden för att ta reda på det.	 Validiteten hade däremot stärkts om vi genom 
observationer tagit reda på om lärarna faktiskt arbetar så som de påstår sig göra.   

Etiska överväganden   

Vetenskapsrådet (2002) har konkretiserat det grundläggande individskyddskravet i fyra allmänna 
huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. I samband med intervjuerna har de forskningsetiska principerna således beaktats 
och samtliga respondenter har informerats om ändamålet med studien. Respondenterna har 
därmed blivit underrättade om deras funktion i studien.	
 Innan intervjuerna mailades ett informationsblad (se bilaga 1) och en 
medgivandeblankett (se bilaga 2) ut till respektive respondent. I enlighet med informationskravet 
informerades respondenterna om studiens syfte samt hur studien skulle komma att genomföras i 
informationsbladet, det framgick också att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I överensstämmelse med samtyckeskravet 
inhämtades respondenternas medgivande till deltagande. Respondenterna informerades då att de 
självständigt har rätt att besluta på vilka villkor, om och hur länge de vill delta, samt att vid beslut 
om att avbryta sin medverkan sker det utan negativa konsekvenser (Ibid., ss. 9–10). Vidare framgick 
i medgivandeblanketten att insamlad data förvaras konfidentiellt, enligt konfidentialitetskravet, och 
uppgifterna om respondenterna lagras således så att de inte kan identifieras av utomstående (Ibid., 
s. 12). Lärarnas namn har därför ersatts med ”Lärare 1”, ”Lärare 2” etc i studien. Insamlade data 
utgör därmed endast underlag för studien och det uttrycks i medgivandeblanketten att uppgifterna 
inte används för andra ändamål än forskningsändamål (Ibid., 14). I samband med intervjuerna 
påpekades att respondenterna kan få ta del av forskningsresultatet efter avslutat arbete, om intresse 
finns. 	
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Metoddiskussion   

Då syftet är att undersöka hur några lärare uppfattar att de är som ledare samt hur de hanterar 
elevers icke önskvärda beteenden valdes intervju som metod. Vi ansåg att intervjuer var den mest 
lämpade metoden för att ta reda på lärarnas personliga uppfattningar då människors uppfattningar 
om en företeelse, snarare än fakta, beskrivs genom det fenomenografiska perspektivet (Larsson, 
1986, s. 13). 	
 Sammanställningarna av transkriberingarna var inte helt oproblematiska då 
respondenterna ofta uttryckte sina uppfattningar på liknande sätt men med synonyma termer. 
Dessa synonyma termer betraktades som ytliga skillnader och ingår således inte i skilda 
beskrivningskategorier. I och med detta var det fördelaktigt att vi var två som analyserade 
materialet. Valet av semistrukturerad intervju anser vi även som bra metod då vi med följdfrågor 
kunde reda ut vissa oklarheter, vi fick således ut det material som behövdes för att våra 
frågeställningar kunde besvaras.  	

Intressant hade varit att undersöka huruvida lärarnas uppfattningar stämmer överens 
med hur lärarna faktiskt arbetar och således använda oss utav observationer. Då vi ämna undersöka 
några lärares uppfattningar och inte hur det faktiskt är hade observationer emellertid inte varit att 
föredra.	
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Resultatanalys 

I detta avsnitt behandlas studiens frågeställningar utifrån beskrivningskategorier. I enlighet med 
den fenomenografiska analysmodellen framkom sammantaget fem beskrivningskategorier utifrån 
lärarnas uppfattningar, kategorierna utgör i sin tur underlag för koppling till ledarskapsteorin.  	
 Den första frågeställningen behandlas under rubriken ”Lärarnas uppfattningar om 
hur de är som ledare i klassrummet” och består av tre beskrivningskategorier. Den andra 
frågeställningen behandlas under rubriken ”Lärarnas uppfattningar om hur de hanterar elevers icke 
önskvärda beteenden” och består av två beskrivningskategorier. Under respektive rubrik analyseras 
avslutningsvis resultatet utifrån ledarskapsteorin.  

Lärarnas uppfattningar om hur de är som ledare i klassrummet  

Nedan presenteras tre beskrivningskategorier som framkommit från respondenternas 
uppfattningar gällande hur de är som ledare i klassrummet. Respektive kategori presenteras som 
ett eget avsnitt och benämns: (1) tydlig ledare, (2) vänlig men bestämd ledare och (3) inkluderande 
ledare. Avslutningsvis kopplas det som framkommit ur beskrivningskategorierna till Lewins m.fl. 
(1939) ledarskapsteori gällande olika ledarstilar. I och med detta behandlas studiens första 
frågeställning ”Hur uppfattar några grundskollärare att de är som ledare i klassrummet?”. 

Tydlig ledare  

Samtliga lärare, bortsett från lärare 6, uppfattar sig själva som tydliga ledare i 
klassrumsundervisningen. Lärare 1, lärare 2 och lärare 3 anser att det ska vara tydligt vem som leder 
arbetet, något som framgår i följande citat av lärare 3:	

Man ska visa att man är ledare, att man vet vad man gör och att eleverna kan lita på om de 
gör som jag säger så hamnar de där de ska.	

Även lärare 2 yttrar sig på liknande sätt:	

Det går att lita på mig som ledare, jag har koll på läget. 

Likt de två lärarna ovan uppfattar lärare 2, lärare 4 och lärare 5 sig som tydliga och strukturerade 
genom att de medvetandegör eleverna om hur de vill ha det på sin arbetsplats. Lärare 2 
exemplifierar sitt resonemang genom att förklara hur hen alltid skriver upp på tavlan vad som 
förväntas av eleverna under kommande lektion. Vidare menar lärare 5 att det, som ledare i en klass, 
är väsentligt att hålla sig inom tydliga ramar. Även lärare 4 redogör för tydliga ramar och att risken 
för missförstånd minskas genom tydliga planeringar samt tydliga instruktioner. Hen nämner även 
att undervisningen behöver ha en tydlig inledning samt ett tydligt avslut:	

Det går inte att lektionen glider igång för då kan någon sitta och göra något annat.	
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Med detta menar läraren att en otydlig lektionsinledning kan skapa oordning bland eleverna om 
tydliga instruktioner inte har framgått.	

Vänlig men bestämd ledare  

Alla lärare utom lärare 4 uppfattar att de som ledare präglas av välvilja gentemot eleverna. Lärare 
1, lärare 2 och lärare 5 anser sig själva vara bestämda men samtidigt vänliga i sitt ledarskap, vilket 
lärare 2 och lärare 5 exemplifierar genom att belysa vikten av att till en början ha bestämda ramar 
för att sedan kunna släppa på dem lite. Vidare hävdar lärare 5 att ledarskapet bör vara kärleksfullt, 
hen uttrycker sig på följande sätt:	

Man kan vara väldigt sträng men samtidigt väldigt kärleksfull, man blir irriterad och arg på 
deras beteenden men man tycker inte illa om personen.	

Som ovan nämnt anser sig lärare 5 vara vänlig men bestämd, även lärare 1 har denna uppfattning 
men belyser också att hen har en mjuk framtoning och att eleverna uppfattar hen som glad. Två av 
lärarna, lärare 3 och lärare 6, framhåller emellertid att de inte uppvisar en lika bestämd ledarstil. 
Lärarna uppger att de inte skriker och skäller på eleverna utan att de, likt tidigare nämnda lärare, till 
största del är vänliga i sitt ledarskap:	

Man bör inte bli arg utan istället fråga ”vad menar du med det där” eller ”det där var kanske 
inte det bästa du har sagt idag”, alltså försöka möta eleven på ett mjukt sätt.	

Utifrån ovanstående citat går det att utläsa hur läraren bemöter eleven genom att föra en dialog om 
beteendet snarare än att uppvisa en mer bestämd och sträng attityd. 	

Inkluderande ledare  

Samtliga lärare uppfattar att de som ledare inkluderar sina elever genom att antingen individ- eller 
gruppanpassa undervisningen. Lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 6 individanpassar 
undervisningen genom att utgå från respektive elevs förutsättningar. Genom att lärarna tilldelar 
eleverna olika svåra uppgifter, låter de lyssna på musik eller förser dem med strukturerade 
individuella scheman menar de att hänsyn tas till elevernas olika behov. Vidare hävdar lärare 1, 
lärare 2 och lärare 5 att de gruppanpassar sin undervisning, lärare 2 och lärare 5 konkretiserar detta 
och förklarar hur de tar hänsyn till vilket ämne och vilken årskurs de undervisar i. Lärare 5 påstår 
även att elevernas engagemang påverkar hens ledarskap, är eleverna intresserade av ett ämne blir 
läraren mer entusiastisk och undervisningen påverkas således positivt. 	
 Den inkluderande ledaren framkommer även genom lärarnas uppfattningar om att 
de involverar eleverna i undervisningsupplägget. Ur intervjusvaren framgår emellertid att eleverna 
inte involveras i samband med lektionsplaneringar, utan snarare vid beslut om redovisningsform. 
Lärare 3 och lärare 4 upplever viss problematik med att låta eleverna vara delaktiga i 
lektionsplaneringar, de understryker att vissa elever för klassens talan fastän övriga klassen inte 
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behöver instämma samt att vissa elevförslag uppfattas som barnsliga. Lärare 4 lyfter även 
komplexiteten med elevinflytande och konstaterar följande:	

Oftast upplever jag att elever inte är intresserade av elevinflytande, det skiter de i och vill 
istället att jag bestämmer vad dem ska lära sig.	

Läraren förstås således vara medveten om att elevinflytande bör infinna sig i undervisningen, 
däremot finns det en avsaknad av det då det inte tycks finnas något intresse bland eleverna.	

En demokratisk ledare med inslag av auktoritärt ledarskap  

Utifrån ovanstående beskrivningskategorier går det att utläsa hur samtliga lärare lever upp till 
egenskaperna för en demokratisk ledarstil, dock med inslag av egenskaper för en auktoritär ledarstil. 
Vidare framkommer ingen koppling mellan de intervjuade lärarna och låt-gå ledaren.	

Det mest märkbara auktoritära inslaget går att urskilja utifrån lärarnas uppfattningar 
om att det tydligt ska framgå vem som är klassens ledare, andra auktoritära inslag är hur de till 
största del självständigt planerar undervisningen och således självständigt fattar beslut om 
gruppaktiviteterna. Däremot framgår det hur lärarna konfererar med elevgruppen gällande beslut i 
undervisningen, exempelvis redovisningsform, vilket inte stämmer överens med Lewins m.fl. 
(1939, s. 273) beskrivning av ett auktoritärt ledarskap. Under ett sådant ledarskap konfererar 
ledaren sällan med gruppen. Inte heller nämner lärarna att eleverna konkurrerar om 
uppmärksamhet, vilket kännetecknas av ett auktoritärt ledarskap, utan istället uppfattas 
gruppklimatet genomsyras av välvilja. 	
 I enlighet med Lewin m.fl. (1939, s. 274) är en central del av ett demokratiskt 
ledarskap att arbetet ska ske i samstämmighet med ledaren och att eleverna ska vara delaktiga i 
beslutstaganden. I vad som framkommit går det att tolka hur det finns en medvetenhet bland 
lärarna att eleverna bör vara delaktiga i beslutstaganden men att det, enligt lärarna, inte alltid ter sig 
så i praktiken. Utifrån lärarnas uppfattningar är eleverna däremot ofta med i beslutsfattande 
gällande redovisningsform, vilket därmed visar inslag av ett demokratiskt ledarskap. Även lärarnas 
resonemang gällande individ- och gruppanpassningar tyder på att de anammar en demokratisk 
ledarstil. Det går att utläsa hur lärarnas anpassningar gentemot eleverna handlar om att stötta 
eleverna utifrån deras förutsättningar, något som kan kopplas till karakteristiska särdrag för den 
demokratiska ledaren som finns tillgänglig vid behov av stöttning. Majoriteten av lärarna uppfattade 
också att deras ledarskap utmärks av välvilja. Lärarnas uttalanden om att de är vänliga och 
kärleksfulla överensstämmer med hur gruppklimatet under demokratisk ledning kännetecknas av 
välvilja, trivsel och samarbete.	
 Vidare går det att tolka hur ingen av lärarna agerar i enlighet med låt-gå ledaren. 
Lewin m.fl. (1939, s. 273) beskriver låt-gå ledaren som passiv där medlemmarna saknar ledning, en 
sådan ledare deltar inte heller i beslutsfattande, vilket tyder på en motsättning utifrån lärarnas 
uppfattningar. De intervjuade lärarna anammar snarare en aktiv ledarroll som genomsyras av 
tydlighet och eleverna tolkas därmed ges tydlig ledning.	
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Lärarnas uppfattningar om hur de hanterar elevers icke önskvärda 
beteenden  

Nedan presenteras två beskrivningskategorier som framkommit från respondenternas 
uppfattningar gällande hur de hanterar elevers icke önskvärda beteenden. Respektive kategori 
presenteras som ett eget avsnitt och benämns: (1) förebyggande arbete samt (2) verbala 
korrigeringar. Avslutningsvis kopplas det som framkommit ur beskrivningskategorierna till Lewins 
m.fl. (1939) ledarskapsteori gällande olika ledarstilar. I och med detta behandlas studiens andra 
frågeställning ”Hur uppfattar några grundskollärare att de hanterar elevers icke önskvärda 
beteenden i klassrummet?”. 

Förebyggande arbete 

Lärarnas uppfattningar gällande innebörden av elevers icke önskvärda beteenden samt hur de 
hanterar dessa påvisade i största allmänhet likheter. Uppfattningarna gällande innebörden av icke 
önskvärda beteenden handlade ofta om synliga störningar i klassrummet, såsom onödigt prat men 
också andra distraherande aktiviteter. Andra uppfattningar var mer relaterade till skolarbetet och 
handlade om osynliga störningar, som bristande koncentration och engagemang i undervisningen.  

När vi talade med lärarna hur de hanterar elevers icke önskvärda beteenden och hur de 
arbetar för skapa ett gott klassrumsklimat förespråkade de tydlighet och olika gruppövningar, något 
som kan förstås som förebyggande arbete i klassrummet. Utifrån intervjusvaren tolkas 
förebyggande arbete som tillvägagångssätt för att undvika att icke önskvärda beteenden uppstår. 

Vad gäller tydlighet åstadkoms det enligt lärare 1 genom att från början markera vem som 
bestämmer, dock ska det finns ett gemensamt förtroende läraren och eleverna sinsemellan. Lärare 
2 uppfattar det ur ett liknande perspektiv och menar att det från början ska vara ett respektfullt 
klassrumsklimat och att det ska förhindra icke önskvärda beteenden. Likaså hävdar lärare 5 att 
tydlighet är en väsentlig del i det förebyggande arbetet men menar snarare att det handlar om att 
vara tydlig med förväntningar och regler. Lärare 4 uttrycker hur tilldelade sittplatser är en avgörande 
faktor för att åstadkomma tydliga strukturer i klassrummet och därigenom undvika olika 
orosmoment: 	

Det skapar en trygghet att när man kommer som ny elev vet vart man ska sitta.	

Gällande tilldelade sittplatser uppfattar hen att det kan skapa trygghet för en ny elevgrupp då 
eleverna slipper oroa sig över vart de ska sitta. Hen exemplifierar också hur tydliga strukturer i 
samband med mottagandet av nya elevgrupper kan undvika onödiga kommentarer, hen markerar 
tydligt att det är oacceptabelt. 	

I enlighet med vad lärare 4 anser gällande betydelsen av tilldelade sittplatser belyser 
även lärare 3 detta. Läraren uppfattar att medvetna placeringar bidrar till ett gott klassrumsklimat 
då eleverna ständigt utvecklar relationen till sin bänkpartner. Samma lärare resonerar också kring 
relevansen av samarbetsövningar, såsom lära känna varandra-övningar, för att skapa ett gott 
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klassrumsklimat. Även lärare 2 och lärare 6 berättar att de använder samarbetsövningar i 
klassrumsundervisningen. 	

Verbala korrigeringar 

För att hantera elevers icke önskvärda beteenden användes dessutom verbala korrigeringar, där 
tillrättavisningar var den mest förekommande korrigeringen bland samtliga lärare. Lärare 1, lärare 
4, lärare 5 och lärare 6 uppger att de oftast talar enskilt med vederbörande elev för att lättare kunna 
ta itu med problematiken. De hävdar även att det kan ske under likväl som efter en lektion, lärare 
4 påstår dock att det är fördelaktigt om det sker under lektionen då hen kan delge tips om hur 
eleven kan hantera sitt beteende genom att exempelvis tillåtas gå iväg en kortare stund.	

Vidare uppger lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 5 att de tillämpar verbala 
korrigeringar genom att uttrycka känslor. Lärare 5 redogör för hur hen kan hantera icke önskvärda 
beteenden på två olika sätt:	

Ibland plockar jag ut elever en och en men jag kan också visa inför hela gruppen att jag blir 
sjukt förbannad, jag visar därför ganska tydligt när jag inte tycker om ett beteende.	

I likhet med lärare 5 berättar lärare 1 hur hen har hanterat en oönskad situation på liknande sätt, 
läraren framhåller emellertid att det inte var en eftersträvad korrigering och uttrycker sig enligt 
följande:	

Det var en elev som verkligen satt och störde undervisningen och då sa jag ”du måste gå 
härifrån, jag vill inte ha dig här!” [...]. Då kände jag att jag istället hade kunnat göra på något 
annat sätt.	

Citatet belyser hur läraren tycks sträva efter att agera utefter ett visst sätt, men att en del situationer 
kan provocera till att agera utefter ett annat. Fastän verbala korrigeringar dominerade framkom 
också icke verbala korrigeringar utifrån en lärares intervjusvar. Vid hantering av elevers icke 
önskvärda beteenden menar lärare 2 således att det ibland räcker med en blick eller handpåläggning, 
lärarens korrigeringar kan däremot variera mellan att vara verbala eller icke verbala.	

En kombination av auktoritärt och demokratiskt ledarskap  

Utifrån ovanstående beskrivningskategorier framkommer det hur lärarnas hantering av elevers icke 
önskvärda beteenden påvisar en kombination av en auktoritär och demokratisk ledarstil. Även här 
saknas det inslag av en låt-gå ledare.	
 Den auktoritära ledarstilen synliggörs genom att majoriteten av lärarna poängterar 
vikten av tydlighet för att förhindra att icke önskvärda beteenden uppstår och att därigenom hålla 
hårt på regler och strukturer. Vad gäller strukturerna framgår det hur lärarna har förbestämt 
elevernas sittplatser, vilket står i enlighet med de karakteristiska drag Lewin m.fl. (1939, s. 273) 
nämner gällande hur ledaren självständigt fattar beslut. I och med att lärarna håller hårt på regler 
och strukturer, och på så vis självständigt fattar beslut, begränsas elevernas möjlighet till inflytande. 
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För att hålla disciplinen skärpt går det att utläsa hur elever kan tas ut ur klassrummet för att tala 
med läraren om de uppvisar ett icke önskvärt beteende. Gällande klassrumsklimatet går det dock 
att utläsa hur eleverna inte är under auktoritär ledning. Ett sådant ledarskap leder ofta till 
aggressioner och vantrivsel i gruppen vilket inte tycks förekomma utifrån lärarnas uppfattningar, 
istället strävar lärarna efter att åstadkomma ett respektfullt klassrumsklimat där det finns ett 
förtroende eleverna och läraren sinsemellan.	

Den demokratiska ledarstilen åskådliggörs genom lärarnas förebyggande arbete för 
att undvika att icke önskvärda beteenden uppstår. Det förebyggande arbetet handlar, enligt lärarna, 
bland annat om samarbetsövningar för att skapa ett gott klassrumsklimat. Detta kan kopplas till 
hur ett gruppklimat under demokratisk ledning kännetecknas av trivsel, välvilja och samarbete 
(Lewin m.fl., 1939, s. 277). Vidare kan det tolkas hur lärarna finns närvarande för stöttning, dels 
när de delger tips gällande hur eleverna kan hantera sitt beteende under lektionen men också i 
samband med enskilda samtal. Det framgår emellertid att några lärare uttrycker känslor vid verbala 
korrigeringar, lärarnas uttalanden kan ibland tolkas vara känslobetonade vilket inte är i enlighet med 
det demokratiska ledarskapet. Grupper under demokratisk ledning kännetecknas snarare av att 
beröm och kritik ges med sakliga skäl.	

Det framkom att lärarna inte hanterar icke önskvärda beteenden utefter en låt-gå 
ledarstil. Då en sådan ledarstil kännetecknas av att gruppmedlemmar tillåts göra vad, hur och när 
de vill överensstämmer inte detta med lärarnas beskrivningar av deras verbala och icke verbala 
korrigeringar. Lärarna tolkas istället engagera sig i elevernas handlingsutrymme.	
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatanalysen kopplat till den tidigare forskning som presenterats i 
studiens forskningsöversikt. Diskussionen är upplagd utifrån studiens frågeställningar. 	

Studiens första frågeställning behandlas under rubriken ”Lärarnas uppfattningar om 
hur de är som ledare i klassrummet” och innefattar tre underrubriker. Studiens andra frågeställning 
behandlas under rubriken ”Lärarnas uppfattningar om hur de hanterar elevers icke önskvärda 
beteenden” och innefattar två underrubriker.  	

Lärarnas uppfattningar om hur de är som ledare i klassrummet  

Nedan diskuteras lärarnas uppfattningar om hur de är som ledare i klassrummet i förhållande till 
tidigare forskning. Detta presenteras under rubrikerna: (1) tydlig ledare - inslag av ett auktoritärt 
ledarskap, (2) vänlig men bestämd ledare - demokratiskt ledarskap och (3) inkluderande ledare - 
demokratiskt ledarskap. Rubrikerna inleds med en sammanfattning av resultatanalysen.  

Tydlig ledare – inslag av ett auktoritärt ledarskap  

Utifrån reslutatanalysen framkommer det hur majoriteten av lärarna uppfattar sig själva som tydliga 
ledare i klassrummet, vilket är det mest märkbara inslaget av tendenser till en auktoritär ledarstil i 
enlighet med ledarskapsteorin. Lärarna lyfter att det ska vara tydligt vem som leder 
klassrumsarbetet, att förväntningar ska framgå tydligt samt att det ska finnas strukturer och ramar 
för undervisningen.	

Dustova och Cotton (2015, s. 40) skriver i sin artikel hur lärares ledarskap bör 
utmärkas av positiva förväntningar på sig själva som ledare, något som står i relation till lärarnas 
uppfattningar gällande tydligheten av vem som ska leda arbetet. Det framkommer nämligen att 
flera lärare har en tro på sig själva som ledare, vilket dessutom exemplifieras genom utvalda citat 
där lärarna uttrycker att eleverna kan lita på dem. Vidare redogör Öqvist och Malmström (2016, s. 
371) för hur mål och förväntningar bör kommuniceras till eleverna, vilket också går att utläsa av 
lärarnas uppfattningar om att förväntningar bör skrivas upp på tavlan. Precis som mål och 
förväntningar tydligt ska prägla ledarskapet framgår det likaså att regler och procedurer tydligt ska 
prägla ledarskapet, en lärare poängterar relevansen av tydliga ramar i form av en tydlig inledning 
samt ett tydligt avslut. Detta står i enighet med forskning (van Tartwijk, 2009, s. 454) som redogör 
för att tydliga regler och procedurer bör prägla lärares ledarskap i klassrummet, i synnerhet i början 
av en lektion. 

Vänlig men bestämd ledare – demokratiskt ledarskap  

Resultatanalysen visar hur lärarna uppfattar att deras ledarskap präglas av välvilja. Det finns dock 
en tvådelad mening gällande huruvida välviljan i ledarskapet ska ha en mjuk framtoning eller ett 
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mer bestämt förhållningssätt. Trots den tvådelade meningen kan uppfattningarna kopplas till den 
demokratiska ledarstilen enligt ledarskapsteorin.	
 Två av lärarna beskriver att de har en mjuk framtoning i bemötandet av elever och 
menar att de sällan blir arga, resonemangen kan kopplas till forskning (Rappaport & Minahan, 2008, 
s. 20) som säger att lärare bör undvika maktkamper i undervisningen. Tre andra lärare understryker 
emellertid att de är vänliga men även bestämda som ledare. I likhet med detta säger ytterligare 
forskning (van Tartwijk, 2009, s. 457) att lärare tydligt bör sätta gränser, dock på ett vad som kan 
tolkas vara ett lugnt och vänligt sätt.	

Inkluderande ledare – demokratiskt ledarskap  

Ur resultatanalysen går det att utläsa hur samtliga lärare anpassar undervisningen efter eleverna, det 
framkommer dock vissa skillnader gällande anpassningarna då de sker på både individ- och 
gruppnivå. Lärarna förstås även ta hänsyn till elevinflytande, fastän det tycks finnas ett bristande 
intresse bland eleverna, och eleverna är generellt med i beslutsfattande om redovisningsform. 
Utifrån dessa uppfattningar går det att tolka hur lärarna agerar i enlighet med den demokratiska 
ledarstilen. 	
 Hersey m.fl. (1982, s. 220) skriver i sin studie om situationsanpassat ledarskap utefter 
fyra steg. Studien visar hur hänsyn ska tas till elevernas mognadsnivå i de olika stegen, en likhet 
som står i relation till lärarnas uppfattningar om gruppanpassningar. Särskilt en lärare påstår att 
ledarstilen kan variera utifrån vilken årskurs hen undervisar i. Beträffande individanpassningar 
framgår det att hänsyn tas till respektive elevs förutsättningar samt att de stundtals involveras i 
beslut gällande undervisningen. Utifrån forskning (Öqvist & Malmström, 2016, s. 374) går det att 
förstår hur elever får en ökad studiemotivation och ett ökat engagemang om de involveras i 
beslutsfattande. En intressant aspekt utifrån en lärares intervjusvar är emellertid att elever inte tycks 
vara intresserade av beslutfattande.  

Lärarnas uppfattningar om hur de hanterar elevers icke önskvärda 
beteenden 

Nedan diskuteras lärarnas uppfattningar om hur de hanterar elevers icke önskvärda beteenden i 
förhållande till tidigare forskning. Detta presenteras under rubrikerna: (1) förebyggande arbete - 
kombinerat ledarskap och (2) verbala korrigeringar - kombinerat ledarskap. Rubrikerna inleds med 
en sammanfattning av resultatanalysen. 

Förebyggande arbete – kombinerat ledarskap  

Av intervjupersonernas uppfattningar framkommer det hur tydlighet kan minska risken av att icke 
önskvärda beteenden uppstår, likaså olika typer av gruppövningar, detta kan därmed tolkas som 
förebyggande arbete i klassrummet. Lärarnas agerande genom tydliga regler och strukturer visar 
därmed inslag av en auktoritär ledarstil, gruppklimatet som det mynnar ut i uppvisar däremot hur 
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gruppen är under demokratisk ledning. Likaså visar gruppövningarna inslag av ett demokratiskt 
ledarskap.	
 Vad gäller tydlighet menar flertalet lärare att tydliga förväntningar, regler och 
strukturer, såsom tilldelade sittplatser, kan förhindra att icke önskvärda beteenden uppstår. 
Lärarnas uppfattningar stämmer således överens med forskning (Dustova & Cotton, 2015, s. 32) 
som beskriver hur bland annat tydliga klassrumsregler är en utmärkande faktor för att uppnå ett 
gott ledarskap. Detta stärks ytterligare av Hersey m.fl. (1982, s. 221) som belyser hur lärare bör vara 
tydlig med instruktioner samt förhålla sig strukturerad. Vidare går det att utläsa hur gruppövningar 
tycks bidra till ett gott klassrumsklimat, vilket kan kopplas till forskning som beskriver hur lärare 
bör planera olika typer av aktiviteter samt hur ett visst ledarskap kan utveckla goda relationer elever 
och lärare sinsemellan (Rappaport & Minahan, 2008, s. 24; Öqvist & Malmström, 2016, s. 374). 	

Verbala korrigeringar – kombinerat ledarskap  

Ur resultatanalysen går det att utläsa hur det finns en samstämmighet gällande innebörden av vad 
ett icke önskvärt elevbeteende är, vilket också finns gällande hur dessa icke önskvärda beteenden 
hanteras. Lärarnas hanteringar kan tolkas som inslag av en auktoritär ledarstil, lärarna menar dock 
att dessa görs för att åstadkomma ett trivsamt klassrumsklimat och tyder således även på en 
demokratisk ledarstil. 

Lärarnas uppfattningar om innebörden av icke önskvärda beteenden, och därigenom 
exempelvis synliga störningar som onödigt prat, är förenliga med Samuelssons (2008, s. 140) 
kategorisering av störande elevbeteenden. Lärarna uppfattade även verbala korrigeringar, såsom 
tillrättavisningar, som ett tillvägagångssätt för att hantera icke önskvärda beteenden. Även de 
verbala korrigeringarna står i enlighet med forskningen (Samuelsson, 2008, s. 157) vilken lyfter 
språkliga uttryck och lärares röster som en typ av korrigering. Genom de verbala korrigeringarna 
uttrycker lärarna också att de uppvisar känslor, något som står i relation till van Tartwijk (2009, s. 
457) som skriver att uppvisande av känslor är en av flera strategier för att sätta gränser. 
Anmärkningsvärt är dock att det bara är en av de sex intervjuade lärarna som påstås använda icke 
verbala korrigeringar i sin undervisning trots att forskning (Samuelsson, 2008, s. 157) menar att det 
är en relativt förekommande korrigering.	
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Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka hur några lärare uppfattar att de är som ledare samt hur de 
uppfattar att de hanterar elevers icke önskvärda beteenden i klassrummet. Resultatanalysen visade 
att det finns en samstämmighet gällande hur lärarna uppfattar sig som ledare, de flesta tolkas ha en 
demokratisk ledarstil, däremot går det att tolka hur deras hantering av icke önskvärda 
elevbeteenden uppvisar en kombination av en auktoritär och en demokratisk ledarstil. Forskningen 
i vår studie, likaväl som studiens empiriska underlag, klargör i stora drag att lärarens ledarskap spelar 
stor roll för klassrumsklimatet. I och med detta förstår vi problematiken som diskuteras i 
ledarskapsdebatten vilken bland annat handlar om lärares bristande ledarkompetens.  Ledarskapet 
i klassrummet finner vi således angeläget att särskilt prioritera för att skapa ett trivsamt 
klassrumsklimat.  

Ur resultatanalysen framgick hur det fanns en kombination av en auktoritär och en 
demokratisk ledarstil i lärares hantering av elevers icke önskvärda beteenden. Ledarstilarna 
påminner stundtals om varandra och resultatet av en kombinerad ledarstil är därför inte särskilt 
förvånande. Däremot blev vi förvånade över att en demokratisk ledarstil kanske inte alltid är den 
bäst lämpade ledarstilen, något som vi inledningsvis i princip antog. Då vi i studiens inledning 
uttalade ett intresse av att undersöka om det finns någon eftersträvansvärd ledarstil finner vi det 
intressant, utifrån studiens resultat, om ledarstilarna verkligen kan hållas isär eller om det rentav 
handlar om ytterligare en ledarstil. Oavsett ledarstil har vi dock, efter genomförandet av denna 
studie, tillägnat oss värdefulla råd om hur vi som snart nyexaminerade lärare kan tänkas leda en 
klass samt hantera elevers icke önskvärda beteenden.   

Vidare forskning  

Då urvalet i denna studie är relativt litet skulle det vara av intresse att undersöka frågan med ett 
större urval och därmed se om resultatet blir detsamma eller om det finns en tydligare uppdelning 
av ledarstilarna. Vidare hade det varit spännande att undersöka elevers uppfattningar för att se om 
de upplever att läraren har stor betydelse för klassrumsklimatet.	

Slutligen vore det angeläget att genom observationer se hur lärarnas uppfattningar 
faktiskt tar sig uttryck i undervisningen, dock har det fenomenografiska perspektivet som avsikt att 
undersöka uppfattningar vilket gör oss begränsade gällande metodval. En annan teoretisk 
utgångspunkt hade därför kunnat möjliggöra en undersökning med observation som metod.  	
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Bilagor 

Bilaga 1. Information om en studie gällande lärares ledarskap i klassrummet 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete 
vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  
 
I vår studie undersöker vi hur lärare uppfattar sitt ledarskap i klassrummet samt hur de anser att de 
hanterar icke önskvärda beteenden. Metoden vi kommer använda oss av är kvalitativa intervjuer 
vilka kommer utgöra grunden för vår studie.  
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att utföra en intervju som beräknas ta cirka 20–30 
minuter. Vi kommer att samla in data genom ljudinspelning på mobilen. 
 
Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Materialet kommer att hanteras och förvaras 
på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 
redovisningar av studien (t.ex. i publikationer och på seminarier) kommer alla personuppgifter att 
vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 
studien resultat.  
 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under 
blanketten och lämnar tillbaka den till oss i samband med intervjun. Om du har ytterligare frågor 
angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Studiens handledare: Lotta Brantefors, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier. E-post: lotta.brantefors@edu.uu.se.  
 
Uppsala 17 april 2019 
 
Anna Gottfridsson, anna.gottfridsson.4821@student.uu.se 
 
Maria Petersen, maria.petersen.9467@student.uu.se  
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Bilaga 2. Medgivande till deltagande i en studie gällande lärares ledarskap i 
klassrummet  

Studien, som kommer att handla om lärares ledarskap i klassrummet, kommer att utföras inom 
ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Anna Gottfridsson och Maria Petersen som går 
sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet.  
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas 
in samt att inspelningen kommer att analyseras i studien. Jag är införstådd i vad studien innebär 
och jag vill delta.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utföra på insamlade 
data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.  
 
Deltagarens namn: …………………………………………………………………… 
 
Mail: …………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………. 
Ort och datum 
 
……………………………………………. 
Deltagarens namn 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilka årskurser är du behörig att undervisa i? 
Vad tänker du på när du hör begreppet ledarskap? 
Vad anser du är ett önskvärt beteende från elever i klassrummet? 
Vad anser du är ett icke önskvärt beteende från elever i klassrummet?  
 
Ledarskap 
Hur skulle du beskriva dig som ledare i klassrummet? 
Vad anser du är viktigt att tänka på som ledare i en klass? 
Individanpassar du din ledarstil efter elevers olika sätt att lära? I så fall, hur? 
Tror du att dina elever känner trygghet i ditt klassrum? Varför? 
Upplever du att dina elever är motiverade till att arbeta? I så fall, hur får du dem motiverade till att 
arbeta självständigt? 
Vilka förväntningar har du på dina elever?  
Involverar du dina elever vid planering av lektioner? I så fall, hur?  
 
Hantering av icke önskvärda beteenden 
När du möter en ny elevgrupp, hur arbetar du då för att bygga upp ett gott klassrumsklimat?  
Hur hanterar du icke önskvärda beteenden som uppstår i klassrummet?  
Använder du kontinuerligt strategier/övningar för att skapa ett gott klassrumsklimat? I så fall, hur?   
 


