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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kompetenser lärare anser känneteckna 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet liksom hur de med sitt ledarskap anser sig kunna motivera 

eleverna i deras lärande. För att uppnå syftet söker studien svar på hur män och kvinnor som 

lärare ser på framgångsrikt ledarskap i klassrummet samt huruvida det föreligger några likheter 

och skillnader i deras syn på framgångsrikt ledarskap. Studien baseras på intervjuer med sex 

lärare, tre män och tre kvinnor, som är verksamma i grundskolans senare del. Det empiriska 

underlaget samlades in via halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide.  

 

Studiens resultat visar att de kompetenser som lärarna anser känneteckna ett framgångsrikt 

ledarskap är lyhördhet, flexibilitet och anpassning. Enligt lärarna kännetecknas det pedagogiska 

ledarskapet av en stor komplexitet och oförutsägbarhet som gör det beroende av en mängd olika 

villkor och behov. Med anledning av detta betraktar de det situationsanpassade ledarskapet som 

det optimala eftersom det tillåter maximal flexibilitet och anpassning. Lärarna anser dessutom att 

de genom uppmuntran, uppskattning och bekräftelse kan bidra till elevernas allsidiga utveckling, 

såväl på det kunskapsmässiga som på det personliga planet. Det framgår också att samtliga lärare 

anser att man i sitt ledarskap måste vara tydlig och bestämd, men också lyhörd för elevernas 

åsikter och idéer, vilket stämmer överens med den demokratiska ledarstilen. Studien visar att för 

lärarna består det framgångsrika ledarskapet av kontroll, individualisering och planering. 

Samtliga lärare betonar lyhördheten och tillvaratagandet av elevernas egna intressen, samt 

individualiseringen av undervisningen som de mest grundläggande motivationsfaktorerna. Även 

värdet av att göra lektionerna roliga och intressanta för eleverna, uppmuntra och stötta dem samt 

variera undervisningen bedöms som avgörande för motivationen. Studiens resultat visar också att 

männen och kvinnorna har överlag en samstämmig syn på det framgångsrika ledarskapet, men att 

de kvinnliga lärarna betonar de nära relationerna till eleverna som en förutsättning för ett 

framgångsrikt ledarskap. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: framgångsrikt ledarskap, pedagogiskt ledarskap, män som lärare, kvinnor som lärare, 

motivation. 
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1. Inledning 
 

Under min tid på lärarutbildningen har jag blivit alltmer intresserad av fenomenet pedagogiskt 

ledarskap. I dagens samhälle har läraren ansvaret för elevernas utveckling på många olika plan. 

Denna utveckling handlar både om en kunskapsmässig utveckling men också om att utveckla 

elevernas sociala kompetens. I läroplanen framhålls: 

 

respekten för den gemensamma miljön, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Detta 

förhållningssätt förutsätter man kan utvecklas genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans 

och ansvarstagande. Dessa olika aspekter ställer alla stora krav på lärarens förmåga att leda (Wennberg & 

Norberg, 2004, s.143).  

 

En viktig förutsättning för att skapa en utvecklande miljö är således ett välutvecklat pedagogiskt 

ledarskap. Såväl trivseln som arbetsresultaten är beroende av att det upprättas en viss ordning och 

arbetsro (1994, Kveli, s. 109). Förmågan att skapa arbetsro väger därför tungt när lärarens 

skicklighet ska bedömas av elever och föräldrar, av kollegor och skolledning.  

 

Kernell (2002, s. 19-23) hävdar att förmågan att hantera dilemman är läraryrkets mest 

kännetecknande kompetens. Varje undervisningssituation innebär ett dilemma som kräver en 

didaktisk balans och förmåga till avvägning, en balansakt helt enkelt. Ett utmärkande exempel på 

en sådan balansakt är, enligt honom, när läraren förväntas inspirera, samtidigt som denne håller 

god ordning i klassrummet. Denna balansgång mellan kreativitet och ordning, mellan frihet och 

disciplin upplevs av lärarna som frustrerande och kraftödande, men är något som den skickliga 

ledaren klarar av att bemästra.  

 

För att lyckas i sitt ledarskap måste man således skapa ordning som ger såväl stimulans som 

studiero. Samtidigt är det många lärare som upplever att detta blir en allt svårare uppgift. Särskilt 

svår upplevs denna uppgift av kvinnor som känner att de har mindre auktoritet bland eleverna än 

sina manliga kollegor. Flera kvinnliga lärare jag har varit i kontakt med, under min VFU, har 

framfört åsikter om sina manliga kollegors försprång och övertag med anledning av sin 

könstillhörighet. De menar att de måste arbeta hårdare, bygga upp och förtjäna sin ledarroll. 
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Ett skickligt ledarskap handlar även om att skapa goda förutsättningar som frammanar elevernas 

egen vilja och intresse att lära. Många elever i dag har en negativ inställning till skolan, de 

upplever undervisningen som tråkig och meningslös. De har varken lust, vilja eller ork att jobba. 

Att hitta olika vägar som främjar lusten, engagemanget och motivationen hos eleverna anser jag 

är en av de mest utmanande men också mest tongivande faktorerna för ett framgångsrikt 

ledarskap i klassrummet. 

 

Sammantaget har allt detta gjort mig intresserad av att studera hur lärare själva ser på 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Vilka tankar och idéer kring det framgångsrika 

ledarskapet har de? Skiljer sig män och kvinnor i sitt sätt att tänka kring innebörden av 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet? Min ambition är att utifrån lärarnas utsagor få en insikt i 

deras syn på framgångsrikt ledarskap. Målsättningen är att studera vilka kompetenser lärare anser 

känneteckna ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet samt hur de med sitt ledarskap anser sig 

kunna motivera eleverna i deras lärande. Förhoppningen är att därigenom kunna bidra till nya 

infallsvinklar som kan öka kunskapen om hur man som lärare kan bli framgångsrik i sitt 

ledarskap.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande arbete är att studera vilka kompetenser som lärare i grundskolans senare 

del anser känneteckna framgångsrikt ledarskap i klassrummet, liksom hur lärarna med sitt 

ledarskap anser sig kunna motivera eleverna i deras lärande. 

 

Frågorna som arbetet söker svar på är: 

 

- Hur ser män och kvinnor som lärare på framgångsrikt ledarskap i klassrummet?  

- Finns det några likheter och skillnader i deras syn på framgångsrikt ledarskap? 
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3. 1 Avgränsningar 

Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka kompetenser lärare anser känneteckna ett 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet, samt hur de med sitt ledarskap anser sig kunna motivera 

eleverna i deras lärande. För att uppnå syftet söker jag svar på hur män och kvinnor som lärare 

ser på framgångsrikt ledarskap i klassrummet samt huruvida det föreligger några likheter och 

skillnader i deras syn på framgångsrikt ledarskap. Forskningsintresset i studien är avgränsat till 

sex lärare, tre män och tre kvinnor, som är verksamma i grundskolans senare år. Det är enbart 

dessa lärares syn på framgångsrikt ledarskap i klassrummet som utgör studiens resultat. 

Föreliggande arbete avser inte studera ledarskapet ur ett genusperspektiv. Däremot väljer jag att 

ta med mig tankar om manliga och kvinnliga lärare från den tidigare genusrelaterade forskning 

som finns inom området.   

 

 

2. Tidigare forskning 
 

I denna forskningsöversikt har jag valt att dels presentera forskning som är direkt relevant för 

föreliggande studie, men även forskning som ligger nära studiens forskningsfält. Avsnittet 

kommer därför att inledas med forskning som behandlar det pedagogiska ledarskapet i 

klassrummet. Därefter lyfter jag fram forskning som behandlar lärarens betydelse i arbetet med 

eleverna samt forskning som undersöker elevers perspektiv på betydelsen av lärarens kön. 

Eftersom det pedagogiska ledarskapet bygger på samspel och relationer mellan lärare och elever, 

vill jag även lyfta fram betydelsen som lärar- elevrelationen har såväl för det framgångsrika 

ledarskapet som för elevers motivation. Avslutningsvis lyfter jag även fram forskning om lärares 

arbete ur ett genusperspektiv. Detta för att få en insikt i hur män och kvinnor som lärare upplever, 

och tänker kring sin lärarroll.  

 

2. 1 Pedagogiskt ledarskap 

I rapporten Ledarskap i klassrummet diskuterar Granström (2007) lärarens uppgift som ledare för 

elevens tillägnande av färdighet, kunskaper och värderingar. Här presenterar han en enkel 

definition på lärarens två viktigaste roller, lärarskap och ledarskap. Lärarskap i klassrummet 

handlar, enligt honom, om att dels ha kunskap om ett kunskapsområde (ämne) och dels förmåga 
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att förmedla kunskaper och färdigheter. Ledarskap i klassrummet handlar däremot om att ha 

kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser samt förmåga att hantera 

klassrumsinteraktion och grupprocesser. Dessa två roller menar han kan utövas mer eller mindre 

framgångsrikt i betydelsen gott eller dåligt. Hans slutsats är att lärares ledarskap så långt som 

möjligt ska bygga på kunskap om olika processer förenade med olika arbetsformer. Granström 

avslutar rapporten med att hävda att ”ett professionellt ledarskap i klassrummet bygger på att man 

vet vad man gör!”(Granström, 2007, s 30).  

 

John Hattie (2003, s. 5-10) redovisar i rapporten Teachers Make a Difference: What is the 

research evidence? resultatet av en mycket omfattande litteraturstudie som han och hans kollega 

Dick Jaeger har gjort med avsikt att försöka beskriva vad som karakteriserar effektiva eller 

skickliga lärares arbete. De kännetecken som studien visar utmärka den skickliga lärarens arbete 

anser jag även i hög grad överensstämma med den framgångsrika ledarens uppgifter. Ett 

utmärkande drag är bland annat att dessa lärare fokuserar på vad som är väsentligt i 

undervisningen och håller den orienterad mot uppgiften. Lärarna har också en djupare 

föreställningar om undervisning och lärande, och en problemlösande inställning till sitt arbete De 

kan förutse, planera och improvisera utifrån situationens behov och är bra beslutsfattare samt 

förstår vilka beslut som är viktigast. Dessa lärare vägleder också lärandet genom samspel i 

klassrummet. De skapar optimal klassrumsmiljö för lärande och situationsanpassar sin 

undervisning. Dessutom följer de upp och övervakar lärprocessen och ger relevant feedback. De 

försöker att kartlägga elevernas svårigheter och utveckling, och med relevant feedback vägleda 

deras framsteg. Framgångsrika lärare engagerar sig även känslomässigt. De har positiva känslor 

för sina elever och sitt arbete. De har hög respekt för sina elever och visar passion och 

engagemang för undervisning och lärande. Utöver detta har lärarna positiv inverkan på elevernas 

utveckling. De engagerar sig i elevernas lärande och utveckling, har höga förväntningar på dem 

och deras prestationer samt eftersträvar att dessa ska nå högre än uppnåendemålen. Dessutom ger 

lärarna varierade och lämpliga arbetsuppgifter som är utmanande och engagerande för eleverna, 

och har en positiv inverkan på deras måluppfyllelse. Forskarnas slutsats är att djupa 

ämneskunskaper behövs men att de inte är en förutsättning för framgång. Det väsentliga är i 

stället hur lärarna använder sina kunskaper i undervisningssituationen. 
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Även Sammons (2006, s. 14) redogör för forskning som undersökt lärares effektivitet. 

Kännetecknande för dessa lärare är att de undervisar klassen som helhet. De presenterar även 

information eller kunskaper tydligt och med entusiasm samt håller undervisningen orienterad på 

uppgiften. Dessa lärare är också icke utvärderande och har ett ledigt förhållningssätt. Utöver detta 

har lärarna höga förväntningar på elevernas studieframgång och god relation till dem, vilket 

reducerar eventuella beteendeproblem. 

 

Stensmo (1997, s. 77-79) redovisar för amerikansk forskning som behandlar effektivt ledarskap i 

den konkreta klassrumssituationen. Studierna är gjorda med lärare i årskurs 7/8 där både lärare 

som bedömdes som effektiva och sådana som bedömdes som mindre effektiva deltog. 

Effektiviteten bedömde man utifrån den tid eleverna var sysselsatta med uppgiften samt elevernas 

prestationer. Resultatet från studierna visar att en förutsättning för att vara en effektiv ledare i 

klassrummet är att man inte bara har regler och rutiner i klassrummet, men också ger specifika 

instruktioner om vad som är önskvärt respektive icke önskvärt beteende i klassrummet. Effektivt 

ledarskap handlar även om att vara konsekvent i sitt ledarbeteende i den meningen att man 

uppmärksammar och reagerar på samtliga avvikelser från önskvärt klassrumsbeteende. Även en 

noggrann och detaljerad dokumentation av elevers arbete och framsteg kännetecknade det 

effektiva ledarskapet. Utöver detta var de effektiva ledarna också tydliga i sina instruktioner och 

anvisningar. De satte upp tydliga mål för arbetet i klassrummet och hade förmåga att anpassa 

uppgifter och studieinnehåll efter elevernas förutsättningar och lärstilar. En annan aspekt som 

utmärkte de effektiva ledarna var att de var välförberedda och bättre på att organisera 

undervisningen så att lektionstiden kunde ägnas åt undervisning och elevarbete med uppgifter. 

 

2. 2 Lärarens betydelse 

I rapporten Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssituation, och förutsättningar 

(Skolverket, 2006) presenterar Skolverket ett studium av den nationella utvärderingen 2003 av 

grundskolans åk 9. Studien är unik i sitt slag i det att data från lärare har kunnat kopplas till data 

från elever. Syftet med studien har varit att klargöra dels vad som kännetecknar en bra lärare dels 

vilka faktorer som påverkar lärarens förutsättningar att göra ett gott arbete. Studien visar att 

lärares självtillit i sin yrkeskompetens och positiva inställning till att undervisa har en positiv 

inverkan på eleverna som upplever att dessa lärare har större förmåga att engagera och skapa 
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intresse hos dem. Därmed slår rapporten fast att ”lärarens lust att vara lärare” är av avgörande 

betydelse för främjandet av elevernas lust att lära, och för skapandet av goda förutsättningar för 

elevernas lärande och resultat (a. a., s. 43). Studien visar även att pojkar i högre utsträckning 

uppfattar manliga lärare som bättre lärare medan flickor föredrar yngre lärare. 

 

En studie som undersöker elevernas perspektiv på betydelsen av lärarens kön är Tallberg 

Bromans (2002). Studien redovisas i boken Pedagogiskt arbete och kön och undersöker, ur ett 

genusperspektiv, manliga och kvinnliga lärarstuderandes erfarenheter av lärare från deras skoltid. 

Enligt lärarstudenterna påverkar lärarnas kön såväl förhållningssättet till eleverna som till 

arbetsuppgifterna. Lärarstudenterna beskriver den manliga lärarrollen som mer distinkt och 

tydligt definierad liksom instrumentell och inriktad på undervisningsuppdraget. Studenterna 

föredrog manliga lärare eftersom de ansågs som mer respektingivande och skickligare på att 

kontrollera störande elever och skapa arbetsro i klassrummet. Kvinnliga lärare beskrivs däremot 

som välorganiserade och välplanerade, men även som mer omsorgsfulla. De tycks också ha mer 

öppna och diffusa gränser av vad som ingår i deras arbete. Lärarstudenterna beskriver det 

manliga lärarbeteendet i termer av humor, tydligare gränssättning och större flexibilitet. Kvinnligt 

lärarbeteende, å sin sida, anses innehålla mer omsorg och förståelse, mindre kontroll samt större 

problem att hantera vissa pojkgrupper, vilket i sin tur kan bli en avgörande faktor för hur 

framgångsrik hela undervisningssituationen blir.  

 

2. 3 Relationen lärare - elev 

En studie som behandlar relationen mellan lärare och elev är Hans Birniks (1998) avhandling, 

Lärare-elevrelationen. Ett relationistiskt perspektiv. Den utreder lärare- och elevrelationen på 

mellanstadiet, samt relationen mellan lärarstudenten och handledaren under slutpraktiken. Birniks 

forskning bygger på intervjuer med tretton lärare och har för avsikt att belysa lärares syn på 

betydelsen av lärar- elevrelationen samt vilken betydelse lärare tillskriver sin egen person för 

elevens inlärning och utveckling. Lärarna ansåg att deras huvuduppgift var att leda verksamheten, 

sätta upp tydliga mål och lära eleverna att samarbeta samt visa tolerans mot olikheter. Dessutom 

framhöll dessa att det var viktigt att visa eleverna olika alternativ på vilka de kunde utföra 

uppgifter, att väcka deras nyfikenhet och utveckla deras självförtroende. Lärarna menade att en 

viktig förutsättning för att eleverna ska bli intresserade av undervisningen och lära sig något är att 
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det finns en tillitsfull relation mellan dem och eleven. Resultatet av avhandlingen visar således att 

för att eleven ska kunna utvecklas måste relationen mellan lärare och elev bygga på tillit. Med 

anledning av detta är det viktigt att läraren utvecklar sin empatiska förmåga, är stödjande och 

engagerad i varje enskild elev samtidigt som han eller hon är mån om att bevara sin integritet. 

 

Även Wenzels forskning (1998) pekar på att det finns ett positivt samband mellan relationen 

lärare och elev och elevers skolmotivation. Hon beskriver att elever blir mer motiverade i sina 

studier när de upplever att läraren bryr sig om dem och arbetar för att utveckla en nära relation till 

dem. 

 

2. 4 Genusperspektiv på lärares arbete 

Av störst värde för mitt arbete har varit Eva Ganneruds (2001) studie som redovisas i boken 

Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. Hennes undersökning bygger på intervjuer med 

tjugo kvinnliga klasslärare och har för avsikt att undersöka vilken betydelse kön och genus har 

för den enskilda läraren och för synen på lärare och lärarens arbete. Genom att undersöka hur 

lärarna upplever sin yrkesroll samt hur det är att vara kvinnlig lärare i relation till elever, föräldrar 

och kollegor lyfter studien fram lärararbetets socioemotionella dimensioner. 

 

Enligt Gannerud (2001, s. 19-20) har de senaste årtiondenas förändrade pedagogiska ideologi, 

som varit inriktad på att stödja elevens lärande och utveckling utifrån individuella förutsättningar, 

medfört ändrade krav på läraren och dennes förhållningssätt. Denna pedagogik har bidragit till 

att, i synnerhet, de kvinnliga lärarna blivit föremål för höga och orealistiska förväntningar på sin 

insats både från omgivningen, men också sig själva eftersom deras roll förknippas med rollen av 

”den goda modern”. Ambitionen att leva upp till förväntningarna på gott omhändertagande, 

bekräftande och omsorg har inte bara gett upphov till känslor av otillräcklighet och skuld men 

också berövat lärarna på deras självständighet och oberoende. Lärararbetets ökade sociala prägel 

med fokus på omsorg har medfört att de kvinnliga lärarna fått ett större socialt ansvar och 

utvidgning av sina uppgifter. En utvidgning av lärarrollen som de kvinnliga lärarna inte riktigt 

kan avvisa på grund av sin välutvecklade socioemotionella förmåga.   
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I studien kommer Gannerud (2001, s. 149-151) fram till att män anses ha större pondus och 

auktoritet och att faktumet att de är ovanliga i skolan gör dem mycket eftertraktade. Hon 

framhåller att vissa kvinnliga lärare tycker att manliga lärare möts av positiva förväntningar och 

har ett större spelrum medan kvinnliga lärare möter i regel lägre förväntningar på sina 

möjligheter att hålla ordning i klassen, från föräldrar och arbetskamrater. Eftersom de kvinnliga 

lärarna inte kan utöva makt genom att hänvisa till pondus i kraft av sitt kön blir de istället 

tvungna att välja andra vägar för att skapa en tydlig personlig auktoritet och vara ledare för 

arbetet i klassen.  

 

Ett sätt att uppnå detta på är genom att vara tydlig som ledare och en central figur i klassen 

samtidigt som man också har en förtroendefull relation till eleverna. Genom att skapa en 

personlig relation blir man enligt lärarna en viktig person för sina elever, en person som de 

uppskattar och känner tillit till, och vars förtroende de inte vill svika. Denna emotionella relation 

tillåter lärarna att utöva inflytande över eleverna (a. a., s. 154-156). Det är en nödvändig 

förutsättning för lärarens auktoritet att visa att hon bryr sig om sina elever och att hon behöver bli 

uppskattad och omtyckt av dem. Här handlar det inte om en individuell önskan om bekräftelse, 

utan om en typ av auktoritet som ger den kvinnliga läraren möjlighet att påverka eleverna och att 

skapa god stämning och social ordning i klassrummet (a. a., s. 174).   

 

Ganneruds studie visar även att de kvinnliga lärarna upplever att kontakten med eleverna ger dem 

en personlig och yrkesmässig tillfredsställelse. Lärarna vill gärna ha en personlig relation till 

elever och föräldrar, men inte en privat. De accepterar det emotionella engagemanget i eleverna, 

men vill begränsa kontakterna enbart till den professionella sfären. Detta behov att separera det 

privata och det professionella blir allt tydligare med växande yrkeserfarenhet. Det är ett tecken på 

ökande personlig auktoritet och bättre möjligheter att skapa och markera sina personliga gränser 

(a. a., s. 177).  

I likhet med Gannerud studerar även Maria Hjalmarsson (2009) hur den samhälleliga 

genusordningen kan ta sig uttryck i lärarprofessionen. I sin avhandling, Lärarprofessionens 

genusordning. En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och 

förväntningar, beskriver hon dels hur lärare uppfattar genusordningens uttryck i arbetet, dels hur 

genusordningen kommer till uttryck i deras förståelse och tolkning av sitt uppdrag och arbete. 
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Studien bygger i huvudsak på en intervjustudie med fjorton lärare, sju manliga och sju kvinnliga, 

som undervisar i årskurs tre till och med fem. Studiens resultat visar att arbetsuppgifter relaterade 

till den sociala dimensionen, såsom relationer till elever, föräldrar och kollegor, är sammanflätade 

med pedagogisk-didaktiska, men beskrivs samtidigt som ett hinder för det egentliga lärararbetet. 

De sociala dimensionerna av arbetet har en kvinnlig genuskodning och benämns som ”det 

runtomkring”, samt upplevs av lärarna som mycket tids- och energikrävande. Hjalmarsson menar 

att beskrivningen av de sociala dimensionerna som ”det runtomkring” kan dels innebära en 

nedvärdering av det socioemotionella arbetet, dels en strävan efter distansering från ”det 

kvinnliga” i arbetet.  

Resultatet visar också att i synnerhet de manliga lärarna diskuterar aspekter som omvårdnad och 

relationer till elever och beskriver dem som en utmaning i arbetet. Lärarna håller också före att 

elevers, men delvis också föräldrars, respekt mot manliga och kvinnliga lärare skiljer sig åt. 

Samtidigt som lärarna hävdar att det inte finns något samband mellan lärarens kompetens och 

lärarens kön visar det sig att män och kvinnor delvis ansvarar för olika uppgifter och att vissa 

uppgifter blir genuskodade. Lärarna känner genusspecifika förväntningar från såväl kollegor, 

skolledare och föräldrar. De manliga lärarna beskriver exempelvis att de möts av höga 

förväntningar när det gäller förmåga att skapa stabilitet i oroliga elevgrupper.  

Denna forskningsöversikt visar att framgångsrikt ledarskap i klassrummet utifrån manliga och 

kvinnliga lärares perspektiv är ett outforskat område. Jag upplever att det finns en lucka i 

forskningsfältet då forskningen inte inriktar sig specifikt på hur män och kvinnor ser på det 

framgångsrika ledarskapet i klassrummet. Mitt syfte är att undersöka vilka kompetenser lärare 

anser känneteckna det framgångsrika ledarskapet liksom hur de med sitt ledarskap anser sig 

kunna motivera elever i sitt lärande. Därmed hoppas jag att min forskning kan fylla ut den lucka 

som finns inom forskningsområdet och på så sätt bidra med nya infallsvinklar, och värdefulla 

insikter. 
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4. Metod 
 

I föreliggande studie står lärares syn, i fråga om framgångsrikt ledarskap i klassrummet, i fokus. 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex lärare, tre män och tre kvinnor, i grundskolans 

senare del. Syftet har varit att studera vilka kompetenser lärare i grundskolans senare år anser 

känneteckna framgångsrikt ledarskap i klassrummet samt hur de med sitt ledarskap anser sig 

kunna motivera eleverna i deras lärande. 

 

Detta kapitel inleds med presentation av forskningsmetod och urvalsprocess av deltagargrupp. 

Sedan går jag mer specifikt in på genomförandet och databearbetningen av intervjustudien. 

Därefter diskuterar jag frågor om studiens giltighet. Avslutningsvis resonerar jag kring de etiska 

överväganden som forskningsprocessen inneburit. 

 

4. 1. Val av forskningsmetod 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsintervju är att forskaren i den kvalitativa är 

intresserad av personers upplevelser. I en kvantitativ intervju är forskaren däremot intresserad av 

information som kan redovisas i olika former av statistik (Trost, 1997). Enligt Kvale (1997) går 

den kvalitativa forskningsintervjun ut på att genom samtal få möjlighet att försöka förstå det som 

undersöks ur de intervjuades perspektiv. Detta sätt att utföra intervjuer på lämpar sig då man vill 

ta reda på hur den intervjuade tänker och resonerar. Eftersom jag är intresserad av att studera 

lärares, eller närmare bestämt mäns som kvinnors, syn på framgångsrikt ledarskap i klassrummet 

valde jag att använda mig av en kvalitativ intervjustudie. Mitt val av kvalitativ metod för 

insamling av data grundar sig således på min strävan efter att komma fram till insikt om lärarnas 

personliga tankar, erfarenheter och upplevelser utifrån deras egna ord, uttryck och 

meningsbeskrivningar för att därefter med utgångspunkt i dessa kunna studera kvalitativa 

skillnader i männens och kvinnornas uttalanden. 

 

Den kvalitativa forskningen bygger på tolkande analyser, oftast verbala analyser av textmaterial. 

Enligt Starrin (1994, s. 21) är målsättningen med kvalitativ analys att identifiera olika företeelser, 

egenskaper och innebörder. Avsikten med föreliggande studie är att identifiera vilken innebörd 

det framgångsrika ledarskapet har för lärare samt vilka egenskaper dessa tillskriver det. Med 
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anledning av detta har jag valt att analysera det empiriska materialet utifrån ett kvalitativt 

tolkande ansats.  

 

4. 1. Urval 

Intervjuerna genomfördes med sammanlagt sex lärare fördelade på fem olika skolor i västra 

Sverige. Kontakt med informanterna fick jag dels med hjälp av mina tidigare VFU-handledare, 

som lotsade mig vidare till lämpliga intervjupersoner dels genom kontakt med olika skolor i min 

närhet. Informanterna blev tillfrågade antingen per telefon eller via personlig kontakt. Några 

tackade nej på grund av tidsbrist vilket medförde att jag fick söka efter nya informanter. Ett 

kriterium vid valet av informanter till studien var att könsspridningen mellan intervjupersonerna 

skulle vara jämn, det vill säga att underlaget skulle bestå av lika många män och kvinnor. Ett 

annat kriterium var att samtliga lärare skulle undervisa i grundskolans senare del. I urvalet har jag 

även eftersträvat att uppnå en geografisk spridning, det vill säga att undersöka lärare från olika 

skolområden. Detta har jag dock inte fullt ut lyckats uppnå eftersom en kvinnlig informant 

tackade nej i sista stunden, vilket medförde att jag istället intervjuade en lärare som arbetade i 

samma skola och ingick i samma arbetslag som en tidigare intervjuperson. Detta kan ha varit en 

faktor som haft inverkan på studiens resultat.  

 

Nedan följer en närmare presentation av min urvalsgrupp: 

 Lärare A är en man som är 36 år gammal och undervisar i Idrott och hälsa samt Engelska. 

Han har varit verksam inom yrket i 12 år.   

 Lärare B är en man som är 40 år gammal och undervisar i IKT och SO. Han har varit 

verksam som lärare i 5 år.  

 Lärare C är en man som är 58 år gammal och undervisar i Matematik och NO. Han har 

varit verksam inom yrket i 29 år.  

 Lärare D är en kvinna som är 44 år och undervisar i Engelska och Spanska. Hon har varit 

verksam som lärare i 3,5 år. 

 Lärare E är en kvinna som är 45 år och undervisar i Svenska och SO. Hon har varit 

verksam inom yrket i 23 år.  

 Lärare F är en kvinna som är 53 år och undervisar i Svenska och Engelska. Hon har varit 

verksam inom yrket i 16 år.  
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Vid den inledande kontakten fick samtliga undersökningspersoner information om mitt 

studieområde och tillvägagångssätt. De garanterades anonymitet och att de när som helst skulle 

kunna avbryta sin medverkan och att intervjumaterialet skulle användas enbart i forskningssyfte 

(Stukát, 2005, s. 131-132). De blev även tillfrågade om de gick med på att intervjuerna spelades 

in på band. 

 

4. 2. Genomförande 

För att skapa en så avslappnad och trygg miljö för de intervjuade som möjligt ägde samtliga sex 

intervjuer rum på lärarnas respektive arbetsplatser (Stukát, 2005, s. 40). På lärarnas begäran 

genomfördes också de flesta intervjuerna efter avslutat skoldag. Endast en informant, en manlig 

lärare, valde att genomföra intervjun under pågående skolverksamhet, då denne hade en 

håltimme, vilket kan ha påverkat kvaliteten på intervjun. Denna intervju tog också kortast tid att 

genomföra. För att intervjuprocessen skulle ske under så lugna förhållanden som möjligt utan 

olika störmoment genomfördes intervjuerna antingen i ett klassrum eller i ett mindre grupprum.  

 

För att få tillgång till lärarnas åsikter använde jag mig av semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att jag utgick från en intervjuguide med ett antal huvudfrågor (bilaga 1). Frågorna ställdes 

i en förutbestämd följd och var densamma för samtliga intervjupersoner, men jag följde upp 

svaren på ett individualiserat sätt (Stukát, 2005, s.39). Detta innebär att jag vid behov ställde 

olika följdfrågor dels för att få större klarhet i vissa uttalanden eller i syfte att uppmuntra den 

intervjuade att vidareutveckla sina resonemang.  

 

Avgörande vid utformningen av intervjufrågorna för mig har varit att formulera få, men 

tillräckligt breda frågor som ger informanterna frihet och utrymme att utforma svaren på ett 

individualiserat sätt. Därmed har deltagarna fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar i de 

olika frågorna utan att jag påverkat deras svar. En annan aspekt som jag tog hänsyn till vid 

genomförandet av intervjun var att inte forcera intervjun och utsätta den intervjuade för stress 

utan se till att denne fick gott om tid att reflektera över frågorna samt formulera och förtydliga 

sina svar. På så sätt fick den intervjuade frihet att röra sig obehindrat i olika riktningar och prata 

om det som denne upplevde som betydelsefullt. 
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För att kontrollera om intervjufrågorna svarade mot studiens syfte samt utröna om det föreligger 

risk för missförstånd av någon fråga gjorde jag en pilotintervju med en kvinnlig lärare. När det 

visade sig att det inte förelåg en sådan risk ansåg jag det lämpligt att sätta igång med mina 

intervjuer. Varje intervju tog mellan 15 - 40 minuter att genomföra. Registreringen av 

intervjusvaren skedde med hjälp av ljudinspelning. Lärarna hade på förhand fått veta att jag avsåg 

att spela in samtalen, vilket accepterades av samtliga. På så sätt kunde jag delta mer obundet i 

samtalet och underlätta den senare analysen. 

 

4. 3. Databearbetning 

Datamaterialet bearbetades omsorgsfullt. Transkriberingen av inspelningarna skedde så snart det 

var möjligt. Vid databearbetningen behandlades de manliga och kvinnliga lärarnas utsagor var för 

sig. Efter en noggrann genomläsning sammanställdes de manliga och de kvinnliga lärarnas svar 

utifrån de intervjufrågor eller frågeområden som legat till grund för undersökningen (se bilaga 1).  

 

I bearbetningen och struktureringen av intervjumaterialet har jag varit inspirerad av metoden 

meningskoncentrering (Kvale, 1997, s. 174). Med meningskoncentrering menas att de meningar 

som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. Detta för att få fram det som jag anser är 

mest väsentligt från intervjuerna. Proceduren gick således ut på att långa uttalanden pressades 

samman och förkortades, för att låta endast den väsentliga innebörden av det som sagts 

omformuleras i några ord (a. a.).  

 

Vid bearbetningen av materialet försökte jag att inom samma frågeområde hitta likheter och 

skillnader i respondenternas uttalanden. Utsagor av samma eller liknande karaktär markerade jag 

med en gemensam färg. Med hjälp av detta kunde jag sedan strukturera utsagorna och se hur 

många av informanterna var av samma eller liknande mening. Det var viktigt att i 

resultatredovisningen återge samtliga meningar och åsikter som fanns representerade inom varje 

frågeområde liksom hur många av informanterna som delade dem eftersom dessa i sin tur kom att 

fungera som utgångspunkt vid jämförelsen av männens och kvinnornas utsagor.  

 

Vid jämförelsen av männens och kvinnornas utsagor undersökte jag hur många av männens 

respektive kvinnornas utsagor överensstämde med varandra. Om en eller flera utsagor av samma 
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karaktär, inom samma frågeområde, fanns representerade både bland männens och bland 

kvinnornas uttalanden bedömdes det således som ett uttryck för likhet mellan dem. Om en viss 

utsaga, inom ett visst frågeområde, fanns representerad enbart bland samtliga män eller samtliga 

kvinnor, och saknade motsvarighet inom respektive område hos det motsatta könets utsagor 

bedömde jag det som en avvikelse. 

 
I analysen har jag använt mig av metoden meningstolkning, vilket innebär att jag gör tolkningar 

av det sagda med hjälp av de teorier, begrepp och tidigare forskning som presenteras i studien. 

Detta genererar en djupare förståelse av materialet och leder till en textexpansion. Kvale (1997) 

menar att på så sätt går man utöver det direkt sagda för att låta fler nyanser komma fram. Denna 

metod innebär också att man kan inta en kritisk hållning till det som sagts, om man misstänker att 

det egentligen kan vara något annat som ligger bakom ett uttalande. 

 

4. 4. Studiens tillförlitlighet 

Att vara medveten om de begränsningar och felkällor som kan förekomma i samband med 

undersökningen är enligt Stukát (2005, s. 125-130) en viktig förutsättning för en undersöknings 

vetenskapliga värde. Ett sätt att öka studiens tillförlitlighet är därför att utförligt diskutera 

undersökningens styrkor och svagheter utifrån termerna om reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet.  

 

Reliabiliteten avser tillförlitligheten hos metoden som används i undersökningen (a. a.). Här 

handlar det om att systematiskt ifrågasätta om det finns fel och brister i studien, samt överväga 

betydelsen av dessa. Enligt Kvale (1997, s. 213) är de faser som i synnerhet kan anses vara 

känsliga ur reliabilitetsaspekt är intervjun, utskriften och analysen En risk i samband med min 

studie kan vara att intervjupersonerna inte är sanningsenliga (a. a.; Johansson & Svedner, 2006, s. 

44). En annan fara är att dessa inte svarar uttömmande på alla frågor delvis på grund av att de 

glömmer bort delar av svaret eller att de helt enkelt tar vissa delar av svaret för givna och därmed 

onödiga att tala om. Det finns även en risk att respondenterna försöker att återge en mer positiv 

bild av sig själva samt undviker att beskriva sådant som medför ängslan.  
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Jag som intervjuare kan också påverka den intervjuade genom att på ett medvetet eller omedvetet 

sätt ge uttryck åt mina egna förväntningar och värderingar. På så sätt kan intervjupersonen 

influeras till att svara i en riktning som denne tror att jag premierar (Esaiasson m.fl., 2004, s 262). 

Även mina verbala och kroppsliga reaktioner kan fungera som positiva eller negativa förstärkare 

för intervjupersonens svar och därmed påverka det som sägs (Kvale, 1997, s 146). För att öka 

tillförlitligheten i samband med detta har jag därför försökt att ställa frågorna på samma sätt samt 

när nödvändigt, använda följdfrågor som: Vad menar du med det? Kan du berätta mer? (Stukát, 

2005, s 39). Utöver detta har jag försökt att reducera risken för missuppfattningar genom att ställa 

frågorna i samma ordning.   

 

En brist ur reliabilitetssynpunkt är att jag har varit ensam forskare vid insamling och analys av 

materialet vilket medfört en begränsad insyn och kontroll. För att öka studiens tillförlitlighet har 

jag därför försökt att beskriva tillvägagångssättet ingående och detaljerat för att på så sätt göra 

studien mer transparant. Detta möjliggör att utomstående i högre utsträckning kan förstå de val 

som gjorts under forskningsprocessen samt konsekvenserna av dessa (Stukát, 2005).  

 

Min begränsade erfarenhet av att göra kvalitativa undersökningar samt genomföra intervjuer 

måste ofrånkomligen ha påverkat denna studie. Även teorigenomgången kan ha stört 

undersökningen genom att forma min bild av området. Detta är alltid svårt att avgöra men min 

ambition, genom hela uppsatsarbetet har varit, att inte låta mina personliga värderingar eller 

teoretiska inriktning styra utförandet och slutsatserna av undersökningen.  

 

Antalet intervjupersoner i en undersökning är ännu en faktor som påverkar tillförlitligheten. 

Eftersom intervjuer tar lång tid att genomföra och analysera brukar man i allmänhet intervjua ett 

mindre antal personer, vilket kan göra det svårare att generalisera till en större grupp. Med 

anledning av detta kan reliabiliteten i min studie minska eftersom den representeras enbart av tre 

män och tre kvinnor. Trost (1997, s 110) påstår dock att det är bra att begränsa sig till ett litet 

antal intervjuer. Många intervjuer försvårar hanteringen av materialet genom att göra den svår att 

överblicka och uppfatta alla viktiga detaljer som förenar eller skiljer. 

 

Att använda sig av en kombination av olika undersökningsmetoder är också ett sätt att stärka en 

studies reliabilitet på. För att få en mer adekvat bild av vad ett framgångsrikt ledarskap i 
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klassrummet innebär samt på vilket sätt läraren kan motivera elever i sitt lärande hade jag 

exempelvis kunnat kombinera de enskilda intervjuerna med observationer i klassrummet. Ett 

ytterligare alternativ hade varit att även komplettera med elevintervjuer för att tillföra mer insikt 

om hur framgångsrikt ledarskap och motivation uppfattas utifrån elevernas perspektiv. Dessvärre 

har detta på grund av tidsbrist inte gått att genomföra. 

 

Ytterligare en aspekt grundläggande för studiens värde är validiteten. Det är ett komplext och 

mångtydigt begrepp som avser ta reda på om det som avsetts studeras verkligen har undersökts 

(Stukát, 2005, s. 125-130). Av avgörande betydelse för validiteten i en studie är att 

intervjufrågorna är formulerade i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. Därför har ett 

viktigt kriterium för mig, vid själva utformningen av intervjufrågorna, varit att dessa överlappat 

studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). För att öka studiens validitet har även studiens 

syfte och frågeställningar ständigt varit i fokus, för att på så sätt försäkra att det som studeras 

besvarar de frågor som avses.  

 

Den tredje aspekten för en studies vetenskapliga värde är generaliserbarheten. 

Generaliserbarhet avser i vilken mån undersökningen kan antas ge liknande resultat vid en 

undersökning av en liknande målgrupp (Kvale, 1997, s. 210). Man kan generalisera resultat på 

olika sätt. Genom analytisk generalisering bedöms i vilken mån studiens resultat kan ge 

vägledning om en liknande situation, med stöd av exempelvis teori (a. a.). Att kunna knyta 

resultaten i denna studie till tidigare forskning skulle därför kunna tyda på att det finns ett visst 

mått av generaliserbarhet. Det är dock viktigt att påpeka att ur generaliserbarhetssynpunt har 

denna studie ett tämligen litet underlag vilket begränsar möjligheterna för generalisering. 

 

4. 5. Etiska överväganden 

Stukát (2005, s. 130-132) skriver om nödvändigheten att som forskare ifrågasätta sin rätt eller 

möjlighet att genomföra en undersökning utifrån individskyddskraven. Han hänvisar till de fyra 

forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven.  
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Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om undersökningen, dess syfte och 

frivilligheten att delta i den. För mig innebar detta att jag i samband med min förfrågan av 

deltagarna förklarade syftet med studien. Jag informerade även att resultatet från undersökningen 

kommer att utgöra underlag för mitt examensarbete och att deras medverkan i studien är frivillig.  

 

Samtyckeskravet avser att deltagarna själva beslutar om de vill medverka i studien, under hur 

lång tid och på vilka villkor. Jag såg således till att respondenterna var införstådda även med 

detta. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att man skyddar deltagarnas identiteter och personuppgifter så 

att de inte kan identifieras från utomstående personer. Kravet på konfidentialitet innebär 

dessutom att personuppgifter behandlas och förvaras på ett säkert sätt. I enighet med detta såg jag 

till att informera intervjupersonerna om att skolan de jobbar på och de själva som informanter 

kommer att vara avidentifierade och anonymiserade. För att säkerställa anonymiteten och 

säkerheten tilldelade jag även var och en av informanterna en bokstav och efter transkriberingen 

raderade banden med de inspelade intervjuerna. I resultat, analys och vid citat, kommer därför 

informanterna att endast omtalas som manliga eller kvinnliga lärare, lärare, respondenter, 

informanter eller intervjupersoner. 

 

Nyttjandekravet betyder att alla insamlade uppgifter endast får användas till 

forskningsändamålet vilket jag också upplyste intervjupersonerna om.  

 

 

5. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt definieras och förklaras för studien relevanta begrepp.  

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka lärares syn på framgångsrikt ledarskap i klassrummet är 

det viktigt att först få kunskap om vad begreppet ledarskap innebär. Därför kommer detta avsnitt 

att inledas med en definition av begreppet ledarskap. Det är även betydelsefullt att beskriva vad 

begreppet pedagogiskt ledarskap avser samt vilka kompetenser en lärare behöver behärska för att 
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utföra sitt pedagogiska uppdrag. Av den orsaken kommer en beskrivning av begreppet 

pedagogiskt ledarskap att ges samt de nödvändiga kompetenser som krävs för att utöva det. 

Sedan följer en redogörelse om vilka typer av ledarskap och ledarstilar som finns samt en 

närmare presentation av det situationsanpassade ledarskapet. Därefter går jag mer specifikt in på 

vad själva ledarskapet i klassrummet handlar om samt olika faktorer som påverkar 

studiemotivationen. Avslutningsvis beskriver jag vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap i 

klassrummet.  

 

5. 1 Ledarskap 

Begreppet ledarskap är ett komplext och mångfasetterat fenomen som inte låter sig definieras så 

lätt. Det som är gemensamt för de flesta definitioner av ledarskap är att det inbegriper en avsiktlig 

påverkansprocess som syftar att få människor, individer eller grupper att handla i riktning mot på 

förhand uppställda mål. 

 

Ledarskap är således en påverkansprocess i syfte att få andra människor, individer eller grupper att 

agera i riktning mot uppställda mål. Ledarens centrala uppgifter är att motivera till insats och se till att 

arbetet samordnas, organiseras och utförs på ett sådant sätt att gruppen når de mål som satts upp för 

arbetet” (Kaufmann & Kaufmann 1998, se Maltén 2000, s. 8). 

 

Det centrala i ledarens uppgift är inte enbart måluppfyllelsen utan även samspelet eller relationen 

till medarbetarna, vilket innebär att för att ledaren ska kunna lyckas med att uppnå resultat måste 

det ske tillsammans med och genom andra människor. Detta i sin tur kräver god kontakt med 

medarbetarna och djupgående insyn i deras behov, intressen och prestationsförmåga (Maltén, 

2000, s. 8).  

 

5.1.1 Pedagogiskt ledarskap 

Att vara lärare innebär att möta, hantera, organisera, påverka och påverkas av individer 

sammansatta i grupper. Den mest kända gruppsammansättningen i skolans verksamhetsfält är 

skolklassen (Thornberg, 2006, s.8). Enligt Stensmo (1997, s. 7) handlar ledarskap i klassrummet 

om hur läraren hanterar den socialpedagogiska situationen i klassrummet. Detta avser såväl 

lärarens sociala relation till klassen som elevernas relationer till varandra i undervisnings- och 

lärprocessen. Stensmo menar att det finns tre typer av kompetenser som en lärare behöver 
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behärska för att utföra sitt pedagogiska uppdrag: ämneskompetens, didaktisk kompetens och 

ledarkompetens. Ämneskompetensen handlar om lärarens akademiska kunskaper och 

färdigheter i de ämnen som han eller hon undervisar i. Den didaktiska kompetensen avser 

lärarens kunskaper om och färdigheter i skolundervisningens form (hur?), innehåll (vad?) och 

argument för detta (varför?). Ledarkompetensen innebär att läraren har kunskaper om och 

färdigheter i att leda och organisera verksamheten i olika klassrum, det vill säga hantera frågor 

om disciplin, ordning och elevomsorg, dela in elever i grupper för olika arbetsuppgifter samt 

individualisera deras arbete och lärande.  

 

Carlgren och Marton (2001, s. 73-74) beskriver lärararbetet som bestående av två olika 

dimensioner, den pedagogiska eller normativa och den sociala eller betingade. Den pedagogiska 

dimensionen, enligt dem, är intentionell och normativ och syftar till att åstadkomma något slags 

resultat hos eleverna. Samtidigt som olika sammanhang och omständigheter ger lärararbetet en 

betingad karaktär som gör det reaktivt. Här handlar det om att organisera arbetet, upprätta och 

upprätthålla ordningen samt att sörja för enskilda elevers välbefinnande. Lärararbetet formas 

således i samspelet mellan intentionerna, det vill säga vad man vill åstadkomma, och 

betingelserna. För att förverkliga uppdraget gäller det följaktligen att kunna förena de bägge 

dimensionerna, eftersom det är där läraren hanterar och utvecklar verksamheten på ett sätt som 

möjliggör intentionernas realisering.  

 

5.1.2 Olika typer av ledarskap 

De tidigaste bidragen till ledarskapsforskningen gjordes av Lewin och Lippit. Deras forskning 

resulterade i en modell där tre olika typer av ledarstilar fanns representerade: det auktoritära, 

det demokaratiska och låt gå-mässiga ledarskapet (Maltén, 2000, s. 62-63, Thornberg, 2006, 

s.85). 

 

Det auktoritära ledarskapet kännetecknas av en rigid och minutiöst styrning över 

gruppmedlemmarna. Ledaren här håller strikt distans till gruppen och står för alla beslut och alla 

initiativ som tas (a. a.). I klassrumssituationen bestämmer exempelvis den auktoritäre läraren 

själv vad som är acceptabelt uppförande i klassrummet, vilka regler som gäller samt vilka följder 

eventuella överträdelser får (Stensmo, 2000, s. 121-122). 
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Det demokratiska ledarskapet däremot präglas av stor frihet för gruppmedlemmarna samt 

möjlighet för medbestämmande och eget ansvar. Här har gruppen en aktiv del av arbetet både i 

planeringsstadiet och vid genomförandet samtidigt som den har en avgörande roll vid 

beslutsfattandet. Samarbete och kommunikation är ledord för den demokratiske ledaren som 

sätter stor vikt vid samförståndslösningar (a. a.). Den praktiska tillämpningen av det 

demokratiska ledarskapet i klassrumssituationen innebär att läraren fungerar som en vägledare för 

eleverna. Denne utformar, tillsammans med eleverna, reglerna för samvaron i klassrummet samt 

konsekvenserna av eventuella regelbrott. Genom att uppmuntra eleverna till delaktighet i 

beslutsprocessen skapar läraren sålunda ett klimat av öppenhet och tillit som bidrar till ökad 

motivation och ansvarstagande hos eleverna. På så sätt lär sig eleverna ansvarstagande och 

självdisciplin, förmågor som kommer att få avgörande betydelse för deras framtid som vuxna 

medborgare (Stensmo, 2000, s. 121-122). 

 

Låt gå-mässiga ledarskapet är passivt och tillbakadraget och kännetecknas framförallt av 

avsaknad av ledarskap. Ledaren här överlåter allt beslutsfattande åt guppen, som får klara sig 

själv, och kommer med råd och information endast om och när han eller hon blir tillfrågad (a. a.). 

Tillämpad på klassrumssituationen innebär detta att det saknas tydliga riktlinjer om 

ändamålsenligt klassrumsbeteende. Reglerna tenderar att skifta, konsekvenserna är diffusa och 

eleverna får själva ta ansvar för att utforma verksamheten i klassrummet (Stensmo, 2000, s. 121-

122). 

 

5.1.3 Ledarstilar 

De amerikanska forskarna Blake och Moutons ledarskapsmodell beskriver det goda ledarskapet 

utifrån en uppgiftsinriktad och en relationsinriktad ledarroll (Svedberg, 2007, s. 322). Dessa 

ledarroller representerar två grundformer av ledarstil som har motsatta objekt. Den 

uppgiftsinriktade ledarstilen inriktar sig på uppgiften, målet och arbetsresultatet och den 

relationsinriktade ledarstilen inriktar sig på relationer, samvaro och trivsel (Stensmo, 1997, s. 13). 

Detta innebär att en uppgiftsinriktad ledare arbetar för att definiera gruppens mål och organisera 

gruppmedlemmarnas arbete i riktning mot dessa mål medan en relationellt inriktad ledare sätter 

stor vikt vid gruppmedlemmarnas välmåga och försöker att befrämja harmoniska relationer i 

gruppen. Den optimala ledaren är både uppgifts- och relationellt inriktad (Thornberg, 2006, s.88).   
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5.1.4 Situationsanpassat ledarskap 

En vidareutveckling av Blake och Moutons teori är Hersey och Blanchards teori om 

situationsanpassat ledarskap. Den bygger på tanken att ledarskap skapas och utförs i 

gränssnittet mellan en relationsdimension och en uppgiftsdimension (Svedberg, 2007, s. 322). 

Här förklaras ledarskapet som en balansgång mellan att styra (uppgiftsorientering) och att stödja 

(relationsorientering) alltefter skiftande förhållanden i organisationen och omgivningen. En 

förutsättning för att ledaren ska kunna göra en korrekt bedömning av situationen är emellertid att 

denne är lyhörd och kan avläsa gruppens utvecklingsnivå och därefter anpassa sin egen ledarstil 

genom att avväga graden av relationsorientering och uppgiftsorientering (a. a.). 

 

Maltén (2000, s. 72-76) beskriver den situationsanpassade ledarskapsteorin utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. Enligt honom är det situationsanpassade ledarskapet kopplat till ett antal 

situationsfaktorer: ledaren, elevernas kompetens och mognadsnivå, uppgiftens karaktär, gruppens 

unika miljö samt tiden. 

 

Malten menar att det situationsanpassade ledarskapet kräver en god situationsanalys för att de 

befintliga resurserna ska kunna utnyttjas optimalt. Dessutom måste man ha hög grad av 

flexibilitet, anpassningsförmåga, bred beteenderepertoar samt förmåga att finna balanser. Det 

handlar om att anpassa sitt ledarskap efter den särskilda situation man befinner sig i, samt de 

speciella förutsättningar som denna medför. Det är den specifika situationen som avgör vilket 

ledarskap som är mest effektivt. Ju mer omogen en grupp, exempelvis, är desto hårdare 

direktstyrning krävs det från ledarens sida och tvärtom, ju större gruppmognaden är avseende 

förmåga till medansvar och självständighet, desto mer indirekt och relationsorienterad blir 

styrningen (a. a.).   

 

En bra klassledning är således inte en fråga om att huvudsakligen hitta sin egen stil, utan att 

kunna förändra tillvägagångssätt när situationen i klassen förändras. Uppgifterna varierar, 

elevernas behov och intressen varierar och det inträffar en rad händelser i och utanför 

klassrummet. För läraren gäller det följaktligen att förstå dynamiken i denna process och anpassa 

undervisningen och klassledningen efter de skiftande behoven (Kveli, 1994, s. 108).  
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5. 2 Ledarskap i klassrummet 

Kernell (2002, s. 113-114) menar att den arbetsledande kompetensen handlar om att sträva efter 

att upprätthålla balansen mellan inspiration och frihet samt ordning och ansvar. Genom att visa 

förmåga till god organisatorisk ordning ska läraren således fungera som arbetsledande och 

samordnande auktoritet i gruppen. Detta innebär att han eller hon ska kontrollera och strukturera 

verksamheten genom att vara tydlig, men även flexibel för att på så sätt vidmakthålla optimala 

lärandemiljöer. Enligt Kernell skapar tydligt formulerade målsättningar god arbetsmoral och 

motivation. De ger en tydlig riktning mot de förväntningar och krav som finns samtidigt som de 

manar fram styrfart, och skapar referenspunkter för arbetsgruppen. Även förmågan att kunna 

sätta gränser ingår här. Av avgörande betydelse för den positiva arbetsmoralen och engagemanget 

är dessutom att det ges utrymme för elevernas eget initiativtagande. 

 

Stensmo (1997) å sin sida definierar ledarskapsbegreppet som bestående av fem olika 

arbetsuppgifter som skär in i varandra, nämligen, kontroll, motivation, individualisering, 

gruppering och planering.  

 

Kontroll i klassrummet är den process genom vilken läraren försäkrar sig om att elevernas 

beteende överensstämmer med målen, förväntningarna eller de planer som skolan, lärarna, 

föräldrarna och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet. Kontrollen utövas genom de 

regler och rutiner som finns för klassrumsverksamheten samt de åtgärder som vidtas vid 

regelbrott (Stensmo, 1997, s. 57; Stensmo, 2000, s. 10).  

 

Klara regler och rutiner i klassrummet skapar enligt Kveli (1994, s. 106-107) trygghet för 

eleverna. En förutsättning för att eleverna ska acceptera reglerna är emellertid att de själva är med 

och utformar dem. Att erbjuda eleverna möjlighet till inflytande genom att göra dem delaktiga i 

olika beslutsprocesser bidrar inte bara till att skapa ett gott arbetsklimat och en säker miljö, den 

gynnar även ansvarstagande och ömsesidig respekt (Skolverket, 2006).  

 

Ett väsentligt element för det positiva samspelet och förhållandet mellan lärare och elever är 

lärarens känslor för och inställningar till dem. Det är viktigt att läraren trivs ihop med eleverna 

och är uppriktigt intresserad av hur de har det, både individuellt och som klass. Dessutom är det 
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viktigt att han eller hon är lyhörd och lyssnar på eleverna samt är inställd på att se saken ur deras 

synvinkel. Det är därför av avgörande betydelse att det skapas ett samarbetsförhållande präglad 

av öppenhet, respekt och förtroende där eleverna känner att de kan lita på läraren och på de 

överenskommelser som träffats (Kveli, 1994 a. a., 105). 

 

Motivation är de processer som får människor att röra sig mot bestämda mål. Motivationsarbetet 

i klassrummet består i stor utsträckning i att stödja eleverna i identifieringen och internaliseringen 

av målen för lärande (Stensmo, 2000, s. 10). Lärarens roll här är att motivera eleverna och genom 

sitt sätt att leda klassrumsverksamheten se till att optimera deras möjlighet till lärande (Stensmo, 

1997, s 103) (Längre fram i kapitlet följer en längre redogörelse om lärarens roll i 

motivationsskapandet). 

 

Individualisering handlar om att visa hänsyn till elevernas olikheter, det vill säga att det 

föreligger en stor spännvidd mellan individernas kunskaper, färdigheter och förutsättningar i 

läroprocessen. Läraren ska spledes planera och undervisa efter varje elevs individuella behov. 

Individualiseringen är väldigt viktig inte minst med avseende på de gällande läroplanerna (Lpo 

94/, Lpf 94) som framhåller vikten av att undervisningen ska utgå från varje enskild elevs behov, 

förutsättningar och erfarenheter. Individualisering handlar om olika former av variation både vad 

det gäller formen av undervisning men även arbetstid, arbetsuppgifter samt arbetssätt för eleverna 

(Stensmo, 2000, s. 11).  

 

Gruppering är ytterligare en aspekt i klassrumsarbetet. Hur olika grupperingar sätts samman, 

interagerar och utvecklas är av avgörande betydelse för verksamheten i klassrummet (a. a). Enligt 

Stensmo har lärarna möjlighet att välja mellan olika typer av grupperingar på vilka eleverna kan 

sättas samman. Dessa väljer dock i regel att arbeta med mindre grupper eftersom denna typ av 

gruppering erbjuder större möjlighet till ett personligt förhållande mellan lärare och elever. På så 

sätt blir det dessutom lättare att planera lektioner samtidigt som eleverna har större möjlighet att 

lära sig (Stensmo, 1997, s 140) 

 

Planeringen är den centrala och överordnade arbetsuppgiften i denna modell eftersom den håller 

ihop de övriga fyra arbetsuppgifterna. Den är en förutsättning för att läraren skall lyckas med sin 
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verksamhet. Planering handlar om att man utifrån gamla erfarenheter, fattar beslut i nuet som kan 

få konsekvenser för framtiden. Den pågår fortlöpande före, under och efter mötet med klassen 

och eleverna. Förutom undervisningens form och innehåll innefattar planeringen även det sociala 

livet i klassrummet (a. a., s. 21; Stensmo 2000, s. 11).  

 

5. 3 Motivation 

Motivationsarbetet har en central roll i skolans uppgift att främja lärande. Även om själva 

begreppet motivation inte finns onämnd i Läroplanen för obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 

finns det flera olika faktorer som är avgörande för motivationsskapandet i skolan. En uppgift som 

skolan har är att bland annat anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar, behov och 

intresse (Utbildningsdepartementet, 2006).  

 

I dag talas det mycket om vikten av lusten att vilja lära. I samband med detta framhålls att 

skolans uppgift är att sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Lärarens roll 

i detta är att ”stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Lpo 94, s. 12). 

Läroplanen framhåller även att en variationsrik undervisning, där flera sinnen blir aktiverade, 

stimulerar eleven att använda hela sin prestationsförmåga. Lärarens förhållningssätt till elevers 

lärprocesser och utmanande arbetssätt är därför av avgörande betydelse för elevens motivation 

och engagemang (Falk & Hallberg, 2006, s. 8).  

 

Kveli (1994, s. 107) menar att motivationen och elevernas aktiva insats i skolarbetet är av 

avgörande betydelse för inlärningen. Eleverna måste uppleva att arbetet är spännande, 

stimulerande, nyttigt och viktigt. Dessutom måste de känna att de klarar av olika saker och att de 

utvecklas. Det finns flera faktorer i undervisningen som kan bidra till att motivera eleverna och 

uppmuntra de till aktivt inlärningsarbete. Att läraren kan sitt ämne och förmedlar det med 

engagemang och genuint intresse är något som eleverna själva framhåller som mest betydelsefullt 

för motivationen. För att läraren ska väcka elevernas naturliga nyfikenhet och vilja att lära måste 

han eller hon själv uppleva lärandet som spännande, och visa entusiasm. Det är också viktigt att 

denne är väl förberedd, såväl kunskapsmässigt som praktiskt, så att tiden disponeras väl och att 

det inte blir onödig oro och osäkerhet. Ett viktigt led i detta är lärarens förmåga att kunna anpassa 

undervisningen till elevernas förutsättningar och intressen. Det är även viktigt att det finns 
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variation i klassrumsaktiviteterna. Läraren måste således behärska olika arbetsformer och kunna 

variera dessa beroende på uppgiften och situationen i klassen (Kveli, 1994, s. 107).  

 

Vidare menar Kveli (a. a., s. 106) att elever stimuleras till insatser när de möter positiva 

förväntningar och tilltro till den egna förmågan att ta ansvar för sin egen inlärning. Centralt i allt 

arbete för att förstärka inlärningen och bevara motivationen och målorienteringen hos eleverna är 

feedback. Positiv feedback har i regel större effekt än negativ, vilket betyder att läraren bör, vid 

bedömningar och handledning, betona de goda prestationerna och de starka sidorna hos eleverna. 

Det är viktigt med erkännande och beröm eftersom det bidrar till att stärka inlärningsprocessen, 

dock under förutsättning att det är ärligt och specifikt. Eleven måste således veta exakt vad som 

bedöms som positivt. Att ge ohämmat beröm av allt möjligt kan lätt genomskådas och förlora sin 

effekt.  

 

Enligt Kernell (2002, s. 113) kräver god arbetsmoral och motivation tydligt formulerade 

målsättningar. Det är viktigt att få arbetsguppen att förstå meningen med verksamheten eftersom 

man på så sätt skapar både orienteringspunkter och styrfart. Läraren måste således kunna uttrycka 

sina intentioner och beskriva värdet av insatserna, och på så sätt visa en tydlig riktning mot vad 

som förväntas och krävs. En annan viktig faktor för att skapa god arbetsmoral och gott 

engagemang är att ge eleverna möjlighet att ta egna initiativ. Detta med tanke på att arbetslusten 

och det självständiga ansvarstagandet minskar väsentligt när man förväntas göra saker för att 

andra ber om eller kräver det.   

 

5. 3 Vad kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet? 

Enligt Brophy och Good (refererade i Stensmo 1997, s. 13) handlar effektivt ledarskap i 

klassrummet mer om att förebygga uppkomsten av problem än att handla när de väl uppkommit. I 

en sådan förebyggande verksamhet ingår utvecklingen av såväl regler och rutiner som 

undervisningsmetoder som understödjer elevernas självkontroll och inte beror på lärarens 

handgripliga kontroll.  

 

Enligt Kernell (2002, s.114) består det framgångsrika ledararbetet av kompetensen ”god 

intuition”. Det handlar om att ha ett helhetsperspektiv som gör att man kan beakta många olika 
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faktorer som står i relation till varandra. Här ingår bland annat förmågan att kunna behärska 

relationen mellan intentioner och begränsningar, d. v. s. att kunna avväga regler, rutiner och 

förhållanden i relation till elevgruppen men även andra som ingår i verksamheten. Kernell (a. a., 

s. 113) framhåller också betydelsen av att läraren fungerar som den arbetsledande och 

samordnande auktoriteten i gruppen som med god organisatorisk ordning kan kontrollera och 

strukturera verksamheten genom att vara tydlig men också flexibel för att upprätthålla olika 

optimala inlärningsmiljöer. Enligt honom är det viktigt att läraren är inspirerad och inspirerande 

och kan finna balansen mellan dominans och undfallenhet. Det handlar om att involvera eleverna 

och uppmana dem till ansvarstagande och initiativ, att visa en tydlig riktning mot vad som 

förväntas och krävs samt kunna sätta gränser. Det är även viktigt att läraren är medveten om sin 

roll som förebild och modell (a. a., s. 126).  

 

Enligt Steinberg (2004, s. 55-65) är den framgångsrika läraren den som förstår sina dubbla 

uppgifter, det vill säga lyckas förmedla sitt ämne och lyckas med sitt ledarskap. Ledarskap 

handlar om att ge struktur och skapa spelregler. De bästa lärarna är medvetna om att deras 

uppdrag handlar lika mycket om att främja ungdomars utveckling som människor som att främja 

deras kunskaper. För Steinberg är förmågan att uppmuntra, ställa krav, och ha tilltro på eleverna 

som personer viktigare än det man lär ut. En förutsättning för att människor ska utvecklas och 

lära sig är att de mår bra. För att detta ska bli möjligt behöver man känna sig accepterad och 

duglig samt uppleva meningsfullhet och hopp. Eftersom läraren är ledaren i klassrummet är han 

eller hon också huvudansvarig för stämningen där och för att eleverna känner sig accepterade och 

dugliga. En bra lärare känner således sina elever och ser dem som individer.  

 

 

6. Resultat 
 

I föreliggande studie intervjuades sex yrkesverksamma lärare, tre män och tre kvinor. Dessa har 

arbetat inom yrket från 3,5 till 29 år. Samtliga lärare är verksamma i grundskolans senare del.  

 

I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna att redovisas under tre huvudrubriker: 

1. Mäns syn på framgångsrikt ledarskap i klassrummet 
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2. Kvinnors syn på framgångsrikt ledarskap i klassrummet 

3. Likheter och skillnader i männens och kvinnornas syn på ledarskap i klassrummet 

 

Ovanstående huvudrubriker har sin utgångspunkt i studiens frågeställningar. Dessa innehåller 

dessutom fyra olika underrubriker eller kategorier som utformats utifrån de intervjufrågor som 

legat till grund för undersökningen (se bilaga 1). Under dem redovisas lärarnas utsagor vad det 

gäller deras syn på ledarskap, synen på det egna ledarskapet, vilka kompetenser lärarna anser 

känneteckna framgångsrikt ledarskap samt deras syn på ledarskap och motivation. Under den 

tredje huvudrubriken jämförs de manliga och de kvinnliga lärarnas utsagor genom att titta 

närmare på vad som skiljer och förenar dessa inom respektive kategori.  

 

6. 1 Mäns syn på ledarskap i klassrummet 

6. 1. 1 Syn på ledarskap 

Samtliga manliga lärare ser ledarskapet som ett mångfacetterat fenomen med många olika roller. 

Det viktigaste för en ledare, anser lärarna, är att denne är väl förberedd och har en bra planering. 

Att man är tydlig och bestämd i sin ledarroll, men att man även intresserar sig för och tar hänsyn 

till elevernas egna synpunkter och intressen.  

 

Jag tycker det är viktigt att man är tydlig. Att man är väl förberedd när man ska ha lektion. Att ha planerat bra. 

Att man ser alla barnen. Att man är intresserad av vad de har att säga. Att man lyssnar. Att man kan vara 

bestämd också att, nu är det de här reglerna. Sedan, som jag alltid säger, att det ska vara kul men att det ändå 

alltid ska finnas regler som alla måste följa. 

 

Två av lärarna framhåller att det är viktigt att det finns regler i klassrummet och att dessa 

efterföljs. Enligt dem är regler en viktig förutsättning för att klassrumssituationen ska fungera 

eftersom de skapar ordning och arbetsro, som i sin tur leder till trygghet.  

 

En av lärarna ser ledarskapet utifrån två aspekter. Den ena handlar om att leda utifrån det som 

styrdokumenten föreskriver samt försöka att förmedla det till eleverna samtidigt som man leder 

dem mot rätt mål. Den andra aspekten handlar om att leda arbetet i klassrummet, att planera 

lektionen så att den fungerar bra i klassrummet. Han ser sin långa arbetslivserfarenhet som en 

stor tillgång för sin ledarroll och framhåller förmågan att kunna anpassa sig som fundamental.  
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Mycket kommer av ens erfarenhet och man lär sig hitta sätt som fungerar. Sedan är ju det så att man är den 

person som man är ibland får man ändra sig och anpassa sig för att det ska fungera så bra som möjligt. Det 

viktigaste jag har lärt mig är anpassning, anpassning och åter anpassning.  

 

En annan lärare betonar vikten av att man som en god ledare även ska kunna fungera som en bra 

förebild och att det är det han försöker att vara för sina elever. Medan den tredje läraren betraktar 

sig själv mer som en guide som styr eleverna in i det ämne som ska presenteras under lektionen. 

 

6. 1. 2 Syn på det egna ledarskapet 

Samtliga lärare tycker att man som ledare måste vara flexibel och kunna anpassa sig efter den 

speciella gruppen och situationen som råder i klassrummet. Det är viktigt att vara tydlig för att 

kunna skapa en arbetsro i klassrummet och att gruppen som helhet ska fungera. 

  

Jag tror att jag är lite av alla typer av lärare, för att eleverna är så olika så man måste förhålla sig på olika sätt 

beroende på elev och sedan beroende på grupp. Man kan inte bemöta alla elever på samma sätt och det kan 

vara svårt för elever som individer. Någon elev behöver en klapp på axeln och någon behöver en rejäl 

tillrättavisning för att det ska fungera för dem själva och för gruppen. 

 

Samma lärare lyfter även fram fostransrollen som en väsentlig del av sitt ledarskap. En annan 

lärare betonar tydligheten men även lyhördheten och förmågan att lyssna på eleverna som väldigt 

viktiga för sitt ledarskap. Han menar att det för honom inte fungerar att vara bestämd i sina 

rutiner utan att det måste finnas olika alternativ för att kunna variera lektionerna om eleverna inte 

är mottagliga för det som ska presenteras.  

 

6. 1. 3 Kompetenser som kännetecknar framgångsrikt ledarskap 

Samtliga manliga lärare anser att de viktigaste kompetenserna för ett framgångsrikt ledarskap är 

flexibilitet och anpassning. De anser att det är viktigt för en lärare att vara anpassbar gentemot 

eleverna och deras idéer och önskemål, men också till studieinnehållet och arbetsuppgifterna så 

att dessa överensstämmer med elevernas kunskapsnivå. Detta kräver att man kan göra spontana 

ändringar i sin planering så att den kan anpassas efter elevernas behov. Flexibiliteten här handlar 

inte bara om att anpassa sig efter den aktuella situationen, men också efter oförutsedda händelser: 
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 … ibland får man ändra sig och anpassa sig för att det ska fungera så bra som möjligt […] Och det gör att 

man måste vara väldigt flexibel hela tiden. 

 

Att man är väl förberedd och välplanerad anses också som betydelsefulla kompetenser. Lärarna 

framhåller även vikten av att tillvarata elevernas intressen samt visa uppmuntran och beröm.  

 

Uppmuntran vid goda försök likväl som beröm när någon lyckats med något är bra för självförtroendet, något 

som jag ser som en av de viktigaste uppgifterna för lärare i skolan.  

 

En lärare betonar betydelsen av att vara lyhörd och lyssna på eleverna och sinnestämningar 

 

Det är ju lite svårare att få med de elever som inte tycker det är roligt, man får då känna in och lägga det på en 

nivå…   

 

En annan lärare framhåller vikten av att låta eleverna misslyckas och att man undviker att 

fokusera på det felaktiga svaret.   

 

6. 1. 4 Ledarskap och motivation 

Att i sin undervisning tillvarata elevernas intressen framhålls av samtliga tre lärare som en viktig 

motivationsfaktor. Dessa menar också att det är viktigt att motivera eleverna genom att variera 

undervisningen så att det inte känns enformigt och trist för eleverna. En av lärarna betonar också 

vikten av att visa entusiasm och att göra lektionerna roliga och intressanta för eleverna. Han anser 

att det är viktigt att uppmuntra och stötta eleverna. 

  

Jag tycker att det är viktigt. Jag känner att jag är ganska bra på, om jag får säga det själv, att se alla barnen. Att 

på varje lektion försöka säga deras namn, ”bra Kalle”, ”jättebra kämpat Lisa”. Att alla barn får höra att de 

gjort något bra varje lektion. Det försöker jag tänka på. 

 

Att anpassa undervisningen och svårighetsgraden i övningarna efter den enskilde eleven är också 

något som samtliga manliga lärare tycker är viktigt. Det är viktigt att respektera att man är olika 

och anpassa sig efter det. En av lärarna upplever detta som en svår balansgång eftersom många 
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elever ligger på så olika kunskapsnivåer och behöver hjälp där de befinner sig. Han uttrycker en 

stor frustration över att inte alltid kunna räcka till.   

 

En avgörande motivationsfaktor enligt en av lärarna är att kunna visa på förmågan att lära sig mer 

fast man redan kan något. Att man aldrig blir fullärd och att det alltid finns någonting som går att 

förbättra. 

 

6. 2 Kvinnors syn på ledarskap i klassrummet 

6. 2. 1 Syn på ledarskap 

Samtliga kvinnliga lärare lyfter fram ledarskapet som en viktig förutsättning för ett välfungerande 

klassrumsklimat. Det viktigaste för en ledare, menar de, är att man är tydlig så att eleverna är 

klara över vilka förutsättningar som finns och vad som förväntas av dem. Samtidigt betonar 

lärarna att det är viktigt att man är lyhörd och att man lyssnar på eleverna. Att i samförstånd med 

dessa försöka att skapa en bra struktur för klassrumsinteraktionen framhålls som den viktigaste 

förutsättningen för att ledarskapet i klassrummet ska fungera. 

  

Så att de är med på tåget, om man så säger. Så att de vet vad de ska göra men ändå kunna få påverka. 

Lyhördhet, tydlighet och att man är duktig på att lyssna tycker jag är viktigt. 

 

Att nå fram till eleverna och se alla individer i klassrummet är också något som lärarna anser som 

viktigt för ledarskapet. Genom att ha en dialog kan man således skapa en meningsfull och 

givande interaktion som är till fördel både för eleverna men även för lärarna. 

 

Jag tror att mitt ledarskap är ganska så aktivt, att jag vill ha en dialog med eleverna. Jag försöker att ge 

struktur och se alla individer. Jag tror på dialog, att det är ge och ta. Att inte jag bara ska stå framme och 

mässa fram mitt budskap, utan jag vill få med dem. Då känner jag att, att det är roligare för mig och då når jag 

eleverna bättre. 

 

En lärare poängterade vikten av att ta vara på elevernas idéer och önskemål samt tydligt visa för 

dem att de är delaktiga i beslutsprocessen. På så sätt kan eleverna uppleva att de ingår i en 

gemenskap som strävar mot ett gemensamt mål och att de har makt att kunna påverka.  
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6. 2. 2 Syn på det egna ledarskapet 

Alla lärare framhåller tydligheten som väldigt viktig för att kunna behärska situationen i 

klassrummet. Som ledare måste man, enligt dem, känna in och anpassa sig efter den speciella 

gruppen och situationen som råder i klassrummet. Det handlar om en balansgång som kräver 

flexibilitet och anpassning från ledarens sida.  

 

Alltså ledarskapet kanske handlar om att man kan anpassa sig efter den grupp man har. Att man kan liksom 

känna av, hur fungerar det här? Och vissa grupper där behöver man vara extra övertydlig med vad som gäller 

och i vissa grupper kanske man kan balansera med ett mer personligt förhållningssätt till dem och så. 

 

Att för eleverna presentera ett tydligt mål med lektionen eller arbetsområdet som man jobbar med 

lyfts fram av en av lärarna som en betydelsefull aspekt i det egna ledarskapet. Samma lärare 

betonar även kontakten och samarbetet med föräldrarna som avgörande. Hon anser att dialogen 

med föräldrarna kan bidra till att det skapas ett gemensamt mål för alla inblandade parter att 

sträva mot, så att såväl föräldrar som elever och skola upplever att de jobbar åt samma håll.  

 

6. 2. 3 Kompetenser som kännetecknar framgångsrikt ledarskap 

Samtliga kvinnliga lärare anser att de viktigaste kompetenserna för att vara en framgångsrik 

ledare är lyhördhet, flexibilitet och anpassning. De menar att som lärare måste man vara flexibel 

och kunna anpassa sig efter elevernas önskemål, sinnestämningar och förmågor. Det gäller att 

känna in och bedöma olika situationer för att kunna anpassa sig efter dem. Uppmuntran, 

uppskattning och bekräftelse anses också som betydelsefulla. I samband med detta ser en av 

lärarna utvecklingssamtalet som ett ypperligt tillfälle där man har möjlighet att fokusera på den 

enskilda eleven och genom uppmuntran och positiv respons hjälpa denne att utvecklas framåt. 

Hon framför även en önskan om att det fanns större utrymme för sådana samtal.   

 

Egentligen skulle man ju ha någon slags pass i veckan när man träffade sina mentorselever och verkligen … 

pep talk … Att man likasom verkligen … Nu är vi på väg och det här kan du bli bättre på! Det skulle jag vilja 

ha med mina elever mer. Man känner att det är stimulerande. Ett utvecklingssamtal med en elev kan vara 

väldigt bra. Att man verkligen känner att man bidrar till att hjälpa eleven framåt. Men är det två sådana samtal 

per år så är det ju kanske inte så fruktfullt.  
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Lusten och viljan att hjälpa eleverna till framgång genom att visa positiva förväntningar på dem, 

lyfts fram av två av lärarna, som en förutsättning för framgångsrikt ledarskap. Att man har en 

positiv attityd och förtroende för att eleverna kan och gör sitt bästa. 

 

Så det är ju en … en lust och en vilja att bidra till någons framgång tycker jag är framgångsrikt ledarskap i 

klassrummet faktiskt. Då jobbar man liksom mot någonting positivt och då tror jag att eleverna känner också 

att de vill mig väl och att det ska gå bra. Det är inte det viktigaste att få VG på provet, utan det här är 

någonting som jag kommer att bära med mig. 

 

Samtliga lärare uttrycker den nära relationen till eleverna som oerhört viktig och menar att det 

finns en skillnad mellan att vara personlig och privat. Man kan vara personlig men inte privat.  

Två av lärarna upplever också balansgången mellan att ha en nära relation till eleverna men ändå 

bibehålla distansen till dem som väldigt krävande och svår.  

 

Sedan får ju man … Det här är också en svår balansgång. Så att det kan ju vara en … balansgång för att om 

man är för … Man får inte vara privat. Man kan ju vara personlig med eleverna, men är man privat kan det 

kanske ta för mycket energi… 

 

Två av lärarna säger att de ser på sitt arbete som ett teaterspel där man ibland får ta på sig en roll. 

Samtidigt tycker de att det är viktigt att man är äkta och har en äkta kärlek för människor. Om 

man inte har det så brukar eleverna se det och då får man inte en nära relation till dem. När man 

är personlig berör man eleverna och då vågar de också.  

 

Det räcker inte när man har en grupp elever om jag inte kan nå fram till dem, om jag inte kan beröra dem så 

… så spelar inte det någon roll hur duktig jag är i mitt ämne. 

 

Dessa två lärare lyfter även fram den ömsesidiga respekten som betydelsefull för att lyckas med 

sitt ledarskap i klassrummet. De menar att om man som lärare visar respekt för sina elever bidrar 

detta till att eleverna mår bra och känner sig trygga och kan respektera en tillbaka.  

 

En av lärarna framhåller grundtryggheten som en avgörande kompetens för ett framgångsrikt 

ledarskap. Med detta menar hon att man känner sig så pass trygg i sin ledarroll att man klarar av 

att ta emot kritik från en elev utan att behöva gå in i försvarsposition. Hon framhåller dessutom 
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om att även eleven måste kunna känna en trygghet och uppleva att den vågar komma och säga till 

när något inte är bra.  

 

En annan lärare ansåg bland annat ämneskompetensen som en betydelsefull aspekt för att lyckas 

med sitt ledarskap i klassrummet.  

 

6. 2. 4 Ledarskap och motivation 

Att vara lyhörd och fånga upp det som intresserar eleverna lyfts fram av samtliga tre lärare som 

en viktig motivationsfaktor. Två av lärarna betonar också vikten av att visa entusiasm och att 

göra lektionerna roliga och intressanta så att man smittar av sig till eleverna.  

 

Om jag försöker att göra så att lektionerna blir roliga och intressanta så smittar jag nog av mig till eleverna 

och på det sättet kan jag också motivera dem. Om jag står och kör någonting för femte eller hundrade gången 

så kanske jag inte är så entusiastisk och då tror jag att det smittar av sig också… 

 

Att anpassa undervisningen och övningarna efter den enskilde eleven är också något som flertalet 

de kvinnliga lärarna tycker är viktigt.  

 

Jag tänker på att man får ju också anpassa … Jag tänker om, om man ger en uppgift och så är det någon som 

inte vill göra. Att man på något vis tar sig till och … och frågar sig varför. Om på något vis då man kan 

anpassa den här övningen … till att varför den eleven inte vill göra den eller så att det finns en orsak till det”. 

 

En av dessa menar också att det är viktigt att motivera eleverna genom att variera undervisningen 

och att ibland överraska dem med någonting oväntat. Att försöka få eleverna aktiva genom att 

beröra dem och att försöka att hitta det kreativa hos varje elev. 

 

Att man inte jobbar med en sak, för jag menar vi lär på olika sätt och ju fler variationsmöjligheter du har så 

har jag ju större chans att jag når alla. Om man visuellt och med hörövningar och att de får prata själva vara 

aktiva. Så att man varierar det. Så att inte man missar någon. Om man gör ju på två sätt så är det en tredje del 

som inte gillar det sättet, men gör man på fem olika sätt så träffar du rätt någon gång, i alla fall, till någon 

elev. 
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En lärare håller fram vikten av att framhäva elevernas starka sidor och det positiva, och bygga 

vidare på det istället för att koncentrera sig på det negativa och de saker som inte fungerar. 

  

En viktig sak är att jag ser det som är bra hos barnen i mitt fall, att faktiskt se vad de kan och bygga vidare på 

det och inte bara se det som inte fungerar. För då låser de sig bara och då blir de här problemen större… utan 

bygga på det som är positivt och förstärka det som de gör bra … det hoppas jag att jag gör, att de känner att de 

får en positiv respons av mig.  

 

En annan lärare lyfter fram betydelsen av bekräftelse och konstruktiv återkoppling för elevernas 

fortsatta utveckling och framsteg.  

 

Att man verkligen känner att man … bidrar till att hjälpa eleven framåt … När man hjälper eleven, när det blir 

så konstruktivt … att nu har vi jobbat med detta och hur ska vi gå vidare? ... Eleverna behöver uppskattning 

och bekräftelse… 

 

6. 3 Likheter och skillnader mellan männens och kvinnornas syn på 

ledarskap 

6. 3. 1 Syn ledarskap 

Det viktigaste för en ledare enligt samtliga lärare, både män och kvinnor, är att man är tydlig men 

också lyhörd för elevernas egna synpunkter och idéer. I synnerhet de kvinnliga lärarna är särskilt 

angelägna om att framhålla värdet av att man i samförstånd med eleverna ska försöka att skapa en 

bra struktur och ramar för klassrumsinteraktionen. Till skillnad från de kvinnliga lärarna betonar 

de manliga även relevansen av att vara väl förberedd och ha en bra planering inför lektionerna. 

Flertalet av dessa lyfter dessutom fram betydelsen av att det finns regler i klassrummet och att 

dessa efterföljs som en viktig förutsättning för en fungerande klassrumssituation. Förmågan att se 

alla individer och sätta eleven i centrum är också något som samtliga lärare lägger stor vikt vid. 

 

6. 3. 2 Syn på det egna ledarskapet 

Samtliga respondenter såväl män som kvinnor delar ståndpunkten att man som ledare måste vara 

flexibel och kunna anpassa sig efter den speciella gruppen och situationen som råder i 
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klassrummet. Gemensamt för alla är dessutom inställningen att man måste vara tydlig i sitt 

ledarskap för att kunna skapa en fungerande klassrumsmiljö.  

 

6. 3. 3 Kompetenser som kännetecknar framgångsrikt ledarskap 

Både de manliga och de kvinnliga lärarna bedömer att de främsta kompetenserna för ett 

framgångsrikt ledarskap är lyhördhet, flexibilitet och anpassning. Även uppmuntran, 

uppskattning och bekräftelse anses som essentiella för ett framgångsrikt ledarskap. 

 

Något som är utmärkande endast för de kvinnliga lärarna är att dessa pekar ut den nära relationen 

till eleverna som en viktig förutsättning för det framgångsrika ledarskapet. Däremot är de noga 

med att markera distinktionen mellan att vara personlig och privat, med den bestämda 

uppfattningen att det är tillåtet att vara personlig men inte privat.  

 

6. 3. 4 Ledarskap och motivation  

Samtliga lärare lyfter fram lyhördheten och tillvaratagandet av elevernas egna intressen som 

grundläggande motivationsfaktorer. Två av de kvinnliga lärarna och en av de manliga betonar 

även värdet av att visa entusiasm och att göra lektionerna roliga och intressanta för eleverna.  

 

Att anpassa undervisningen och övningarna efter den enskilde eleven är också något som både de 

manliga och kvinnliga lärarna upplever som angeläget för motivationen. I samband med detta 

understryks vikten av att ta hänsyn till elevernas olikheter.  

 

Två kvinnliga och en manlig lärare håller dessutom före betydelsen av att uppmuntra och stötta 

eleverna. Att variera undervisningen är också något som samtliga manliga och en kvinnlig lärare 

lyfter fram som en väsentlig motivationsfaktor. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att manliga och kvinnliga lärares syn på ledarskap 

sammanfaller i flertalet avseenden. Värt att notera är emellertid att enbart de kvinnliga lärarna 

framhåller den nära relationen till eleverna som en viktig förutsättning för ett framgångsrikt 

ledarskap samtidigt som de i samband med detta framställer balansgången mellan att vara 
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personlig och privat som svår och problematisk. Männen däremot understryker vikten av att vara 

väl förberedd och ha en bra planering inför lektionerna. 

 

 

7. Analys 

 

I detta kapitel kommer de empiriska resultaten att relateras till studiens teoretiska referensram 

och tidigare forskning inom området. 

 

7. 1 Ledarskap 

Stensmo (1997) definierar ledarskapsbegreppet som bestående av fem olika arbetsuppgifter som 

överlappar varandra. Dessa är kontroll, motivation, individualisering, gruppering och planering. 

Studiens resultat visar att samtliga lärare, både män och kvinnor, anser att det viktigaste för en 

ledare för att kunna bedriva god verksamhet är att man är tydlig, men också lyhörd för elevernas 

egna åsikter och idéer. Att se alla individer och sätta eleven i centrum är också något som 

samtliga lärare lägger stor vikt vid. Dessutom framhåller de betydelsen av struktur och ramar 

samt att det finns regler i klassrummet och att dessa efterföljs som en väsentlig förutsättning för 

en fungerande klassrumssituation. Utöver detta betonar de manliga lärarna även relevansen av att 

vara väl förberedd och ha en bra planering inför lektionerna. Alla dessa uppfattningar kan sättas i 

relation till en del av de arbetsuppgifter som Stensmo (1997) lägger in i ledarskapsbegreppet, 

närmare bestämd kontroll, individualisering och planering.  

 

Betoningen på regler och struktur i lärarnas utsagor överensstämmer med arbetsuppgiften 

kontroll som enligt Stensmo kommer till uttryck i utövandet av de regler och rutiner som finns 

för klassrumsverksamheten samt de åtgärder som vidtas vid regelbrott. Samtliga lärare i 

undersökningen understryker vikten av att som lärare ha en förmåga att skapa struktur och ramar 

i arbetet med eleverna. Dessa sätter regler och struktur i nära relation till en positiv arbetsmiljö, 

som präglas av ro och trivsel för såväl elever som lärare. Struktur och konsekvens skapar enligt 

lärarna ordning för eleverna samt underlättar skolverksamheten vilket i förlängningen leder till 

trygghet. Även Kveli (1994) håller före att klara regler och rutiner skapar trygghet för eleverna 
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vilket i sin tur gör dem mottagliga för lärande. För att eleverna ska acceptera reglerna är det 

emellertid viktigt att de själva är med och utformar dem. Detta är också de kvinnliga lärarna i 

undersökningen särskilt angelägna om att betona: ”Så att de är med på tåget, om man så säger. 

Så att de vet vad de ska göra men ändå kunna få påverka”.  Eleverna måste känna att de kan 

påverka, att de får gehör för sin röst och att den räknas. Att låta eleverna vara delaktiga i olika 

beslutsprocesser bidrar inte bara till ett gott arbetsklimat och säker miljö utan också till att 

utveckla deras känsla för ansvar och ömsesidig respekt (Skolverket, 2006).  

 

Resultatet visar även att samtliga lärare anser att det viktigaste för en ledare för att skapa en 

fungerande klassrumsmiljö är att man är tydlig, men också lyhörd för elevernas egna åsikter och 

idéer. Detta förhållningssätt motsvarar i hög grad den demokratiska ledarstilen, där den 

demokratiska läraren fungerar som en vägledare för eleverna. Denne accepterar således sin 

ledarroll, fattar de nödvändiga besluten, men samarbetar med eleverna och tar hänsyn till deras 

åsikter så att alla är delaktiga när beslut fattas. På så sätt medverkar läraren till att sprida ett 

klimat av öppenhet och tillit och en känsla av säkerhet som bidrar till frihet, ökad motivation och 

ansvarstagande hos eleverna (Stensmo, 2000; Maltén, 2000).  

 

Ledarskapet består också av individualisering (Stensmo, 2000). Utsagorna där lärarna poängterar 

betydelsen av att se alla elever som individer kan betraktas som en strävan till individualisering 

där intentionen är att ta hänsyn till varje enskild elevs behov, förutsättningar och erfarenheter i 

undervisningen Detta uttalande präglas inte minst av den gällande läroplanen (Lpo 94) som 

föreskriver ett elevcentrerat förhållningssätt (a. a.).  

 

De manliga lärarnas utsagor som handlar om relevansen av att vara väl förberedd och ha en bra 

planering inför lektionerna sammanfaller med arbetsuppgiften planering. Att planering inte 

omnämns som en del av ledarskapet av de kvinnliga lärarna behöver inte nödvändigtvis betyda 

att de inte planerar. Jag tolkar det snarare som att planeringen är ett så självklart inslag i deras 

verksamhet att den upplevs som överflödig att nämna. Ett bevis på detta är lärarnas uttalanden 

om vikten av lyhördhet inför elevernas önskemål, idéer och förslag. Uttalanden som underförstått 

handlar om inflytandet som elevernas önskemål och uppslag har i deras planering och som dessa 

tar hänsyn till och rättar sig efter då de gör den. Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att 



 42 

utöver undervisningens form och innehåll inbegriper lärarnas planering även det sociala livet i 

klassrummet och pågår fortlöpande före, under och efter mötet med eleverna (Stensmo 1997; 

Stensmo, 2000).  

 

7. 2 Det egna ledarskapet 

När det gäller synen på det egna ledarskapet visar resultatet att för samtliga lärare är det 

situationsanpassade ledarskapet det som fungerar bäst. Lärarna uttrycker betydelsen av att vara 

flexibel och att ha förmågan att kunna anpassa sig efter den speciella grupp och situation som 

råder i klassrummet. Just detta är också vad det situationsanpassade ledarskapet går ut på; att man 

anpassar sitt ledarskap efter den särskilda situation man befinner sig i, samt de speciella 

förutsättningar som den medför (Maltén, 2000). Kveli (1994) hävdar att en bra klassledning inte i 

huvudsak handlar om att hitta sin egen stil, utan att kunna förändra tillvägagångssätt när 

situationen i klassen förändras. Det är av ytterst vikt att läraren uppfattar dynamiken i de olika 

processerna som äger rum, i och utanför klassrummet, och anpassar sitt ledarskap och sin 

undervisning efter de varierande uppgifterna samt elevernas intressen och behov.  

 

I Ganneruds studie (2001) framhåller de kvinnliga lärarna betydelsen av att vara den som 

bestämmer i klassrummet. Man ska våga vara en tydlig ledare, en samlingspunkt, centralgestalt 

och ett kraftcentrum i klassen. Detta framgår också av mina intervjuresultat där vikten av 

tydlighet i arbetet med eleverna poängteras frekvent och används ofta i betydelsen att skapa 

ramar eller sätta gränser. Tydligheten understryks som väsentlig för såväl barn som lärare och 

som en förutsättning för att kunna bedriva god verksamhet. Till skillnad från Ganneruds studie 

betonar emellertid också männen i min studie att det är viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap. Man 

ska vara klar och tydlig med vad man vill och vad man förväntar sig av eleverna eftersom läraren 

det är läraren som har ansvar för att skapa en god social ordning och en väl fungerande 

verksamhet.  

 

Det går även att finna tydliga paralleller mellan lärarnas beskrivning av det egna ledarskapet som 

bestående av tydlighet och flexibilitet och Kernells (2002) uppfattning om en lärares 

arbetsledande kompetens. Genom att vara tydlig kontrollerar och strukturerar läraren således 

verksamheten i klassrummet, men är samtidigt flexibel för att upprätthålla optimala 
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lärandemiljöer. På så sätt eftersträvar denne efter att upprätthålla balansen mellan inspiration och 

frihet samt ordning och ansvar.  

 

7. 3 Framgångsrikt ledarskap 

Gemensamt för de manliga och de kvinnliga lärarna är att de anser att de viktigaste 

kompetenserna för att vara en framgångsrik ledare är lyhördhet inför elevernas önskemål och 

sinnesstämningar, flexibilitet samt anpassning. Det är viktigt för en lärare att ha ett anpassbart 

förhållningssätt, dels till eleverna och deras idéer och önskemål, dels till studieinnehållet och 

arbetsuppgifterna och deras relevans för elevens kunskapsmässiga nivå. För detta krävs en 

förmåga att i ögonblicket kunna ändra undervisningen efter den enskilde elevens behov, så att 

form och innehåll i den planerade verksamheten anpassas därefter. Det handlar om en process 

som går ut på att känna av stämningar samt vara beredd på att hantera situationer som kräver 

omedelbar ändring: ”Det är ju lite svårare att få med de elever som inte tycker det är roligt, man 

får då känna in och lägga det på en nivå…”.  Denna form av flexibilitet handlar inte bara om att 

anpassa sig efter den aktuella situationen, men också efter oförutsedda händelser: ”… ibland får 

man ändra sig och anpassa sig för att det ska fungera så bra som möjligt […] Och det gör att 

man måste vara väldigt flexibel hela tiden”. Lärarnas beskrivning av de kompetenser som 

kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap stämmer väl in på de kompetenser som det 

situationsanpassade ledarskapet kräver. Här handlar det framför allt om en förmåga till god 

situationsanalys för att de befintliga resurserna ska kunna utnyttjas optimalt, men också hög grad 

av flexibilitet, anpassningsförmåga, bred beteenderepertoar samt förmåga att finna balanser 

(Maltén, 2000). Jag tolkar detta även som en motsvarighet till det som Kernell (2002) väljer att 

kalla för ”god intuition” där förmågan till ett helhetsperspektiv som gör att man kan beakta 

många olika faktorer som står i relation till varandra samt agera därefter. Här ingår bland annat 

förmågan att kunna behärska relationen mellan intentioner och begränsningar, det vill säga att 

kunna avväga regler, rutiner och förhållanden i relation till elevgruppen men även andra som 

ingår i verksamheten.  

 

Steinberg (2004) hävdar att de bästa pedagogiska ledarna är medvetna om att deras uppdrag 

handlar lika mycket att främja elevernas utveckling som människor som att främja deras 

kunskaper. Människor lär sig och utvecklas om de känner sig accepterade och dugliga och när de 
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upplever meningsfullhet och hopp. Förmågan att uppmuntra, ställa krav, och ha tilltro på eleverna 

som individer är enligt honom viktigare än det man lär ut. Når man ut till eleverna är 

sannolikheten stor att man även kan få dem med på innehållet i sin undervisning. Ett motsvarande 

resonemang förs också bland lärarna i min studie: ”Det räcker inte när man har en grupp elever 

om jag inte kan nå fram till dem, om jag inte kan beröra dem så … så spelar inte det någon roll 

hur duktig jag är i mitt ämne”. I likhet med Steinberg poängterar de också värdet av att se sina 

elever som individer samt att visa en positiv attityd och förtroende för att de kan och gör sitt 

bästa. Viljan att hjälpa eleverna till framgång genom att visa positiva förväntningar, men också 

genom uppmuntran, uppskattning och bekräftelse skapar möjlighet att bidra till elevernas 

allsidiga utveckling, såväl på det kunskapsmässiga som på det personliga planet.  

 

Något som framgår av intervjuresultaten och som är utmärkande endast för de kvinnliga lärarna i 

min studie är att dessa poängterar vikten av att ha en nära relation till eleverna, samtidigt som de 

gör en explicit distinktion mellan att vara personlig och privat. I lärarnas beskrivningar framställs 

de emotionella relationerna som ett sätt att skapa trygghet hos eleverna. Genom att använda sig 

av ett personligt förhållningssätt lyckas lärarna således beröra eleverna vilket i sin tur medför att 

eleverna vågar mer. En förutsättning för att detta ska bli möjligt är emellertid att man är genuin 

och känner en genuin kärlek till dem. Även de kvinnliga lärarna i Ganneruds studie (2001) 

framhåller den emotionella relationen till eleverna som avgörande för sitt arbete i klassrummet. 

För dem handlar emellertid dessa om att skaffa sig en typ av auktoritet som tillåter dem att 

påverka eleverna och att skapa god stämning, och social ordning i klassrummet. Att läraren visar 

att hon bryr sig om sina elever, och att hon behöver bli uppskattad och omtyckt av dem är således 

en nödvändig förutsättning för hennes auktoritet. På så sätt blir hon en viktig person för dem, en 

person som de uppskattar och känner tillit till, och vars förtroende de inte vill svika.  

 

Lärarna är också av uppfattningen att det är tillåtet att vara personlig men inte privat. Denna 

speciella navigering mellan att vara personlig utan att överskrida gränsen för det privata och gå 

ifrån sin lärarroll upplevs av flertalet kvinnliga lärare som en svår balansgång. Likaså i detta 

specifika förhållningssätt kan vi hitta paralleller till de kvinnliga lärarna i Ganneruds (2001) 

studie som gärna vill ha en personlig relation till elever och föräldrar, men inte privat. Lärarna 

accepterar således det emotionella engagemanget i eleverna, men vill begränsa relationerna till 
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det professionella planet. Enligt Gannerud innebär detta behov att hålla isär det privata och det 

professionella en ökande personlig auktoritet för lärarna och bättre möjligheter att skapa och 

markera sina personliga gränser. Lärarnas poängterande av distans kan därför också tolkas som 

ett försök att göra yrkesrollen mer distinkt. Genom att framhålla vikten av distans markerar de 

således ett avstånd från den förväntade närheten som förknippas med kvinnliga lärare. Det blir ett 

sätt för dem att hålla isär lärarrollen från bilden av ”den goda modern” (Gannerud, 2001). 

 

7. 4 Motivation 

Enligt Kveli (1994) är motivationen och elevernas aktiva insats i skolarbetet av avgörande 

betydelse för inlärningen. Eleverna måste uppleva att arbetet är spännande, stimulerande, nyttigt 

och viktigt. I fråga om motivation är både de manliga och de kvinnliga lärarna överens om att 

lyhördheten och tillvaratagandet av elevernas egna intressen är en grundläggande 

motivationsfaktor. Detta går i linje med Kernells (s. 114) påstående att elevernas eget 

initiativtagande och intressen har en avgörande betydelse för den positiva arbetsmoralen och 

engagemanget. Särskilt med tanke på att lusten till arbete och det individuella ansvaret minskar 

drastiskt om man förväntas utföra uppgifter som man tilldelats av andra. 

 

I resultatet framkommer också att lärarna betonar vikten av att visa entusiasm för att göra 

lektionerna roliga och intressanta för eleverna: ”Om jag försöker att göra så att lektionerna blir 

roliga och intressanta så smittar jag nog av mig till eleverna och på det sättet kan jag också 

motivera dem.  Om jag står och kör någonting för femte eller hundrade gången så kanske jag inte 

är så entusiastisk och då tror jag att det smittar av sig också…” . Liknande resonemang kan vi 

också hitta hos Kveli (1994) som håller fram lärarens entusiasm som avgörande för elevernas 

egen motivation till lärande. Hon menar att om läraren själv upplever att lärandet är spännande 

och visar entusiasm kan denne frammana elevers naturliga nyfikenhet och vilja att lära.  

 

Även att uppmuntra och stötta eleverna anses som oerhört viktiga för motivationen. I samband 

med detta framhåller lärarna betydelsen av att framhäva och tillvarata elevernas starka sidor för 

att bygga vidare på dem istället för att enbart koncentrera sig på det negativa och de saker som 

inte fungerar. Detta är också något som överensstämmer med Kveli (1994) som menar att elever 

stimuleras till insatser när de möter positiva förväntningar och tilltro till den egna förmågan att ta 
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ansvar för sin egen inlärning. Enligt henne är positiv respons och beröm centrala när det gäller att 

förstärka inlärningen och bevara motivationen och målorienteringen hos eleverna. En 

förutsättning är dock att feedbacken är ärlig och specifik. Detta påpekas också av lärarna i 

intervjuresultaten: ”Att man verkligen känner att man … bidrar till att hjälpa eleven framåt … 

När man hjälper eleven, när det blir så konstruktivt … att nu har vi jobbat med detta och hur ska 

vi gå vidare?”. Med den relevanta återkopplingen hjälper läraren således eleven att utvärdera 

sina framsteg och orientera sig mot det uppsatta målet. Den blir en sorts språngbräda för elevens 

fortsatta utveckling framåt. 

 

Kveli (1994) framhåller hur viktigt det är att det finns variation i klassrumsaktiviteterna för 

motivationen. Hon menar att läraren måste behärska olika arbetsformer och kunna variera dessa 

beroende på uppgiften och situationen i klassen. I intervjuresultaten lyfter också hälften av 

lärarna fram variationen i undervisningen som en avgörande faktor för att öka motivationen hos 

eleverna. För dem handlar variationen dels om att variera innehållet, aktiviteterna och uppgifterna 

i undervisningen för att kunna bemöta elevernas skilda lärstilar och intressen, dels om att berika 

undervisningen i syfte att göra den mer omväxlande och mindre tråkig, och enformig för 

eleverna. Detta sätt att se på variation sammanfaller med Kernells (2002, s. 111) som betonar 

vikten av att ha en metodarsenal som inte bara inkluderar ett sätt eller några elever. Enligt honom 

ska läraren kunna visa metodisk variation av innehåll, arbetsformer och arbetssätt beroende på 

såväl elever som innehåll och situationer så att dynamiken i undervisningen kan tillvaratas.  

 

I resultatet framkommer också att samtliga lärare poängterar betydelsen av att anpassa 

undervisningen och övningarna efter den enskilde eleven som viktiga för motivationen. I 

samband med detta framhålls vikten av att ta hänsyn till elevernas olikheter och med tanke på det 

anpassa innehållet, aktiviteterna och uppgifterna i undervisningen så att de svarar mot den 

enskilde elevens förutsättningar, kunskaper och intressen. Även här kan vi se att lärarnas 

uttalanden om att anpassa undervisningen och övningarna efter den enskilde eleven färgas av den 

gällande läroplanen (Lpo 94) som förespråkar en undervisning som passar varje enskild elevs 

behov, förutsättningar och intressen (Stensmo, 2000). 
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8. Diskussion 
 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka kompetenser lärare anser känneteckna 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet liksom hur de med sitt ledarskap anser sig kunna motivera 

eleverna i sitt lärande. För att uppnå syftet har jag valt att utgå från frågeställningarna hur män 

och kvinnor som lärare ser på framgångsrikt ledarskap i klassrummet samt om det finns några 

likheter och skillnader i deras syn på framgångsrikt ledarskap. 

 

I det här avslutande avsnittet kommer att konkluderas vad som är studiens resultat samt föras en 

avslutande diskussion kring dessa. Dessutom kommer valet av metod och genomförande att 

diskuteras samt de pedagogiska och didaktiska implikationer som resultatet innebär. Slutligen 

kommer förslag på fortsatt forskning. 

 

I studiens tidigare avsnitt redogjorde jag för den tidigare forskning och de teoretiska perspektiv 

som har legat till grund för denna studie. Förutsättningarna för ett framgångsrikt ledarskap i 

klassrummet som berörs i tidigare forskning och pedagogisk litteratur bekräftas även i 

föreliggande studies resultat. I likhet med tidigare studier lyfter mina informanter fram 

kompetenser som lyhördhet, flexibilitet och anpassning som mest betydelsefulla för ett 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Lärarna menar att det är viktigt att ha ett anpassningsbart 

förhållningssätt såväl till elever och deras idéer och önskemål som till studieinnehåll samt 

arbetsuppgifter och deras relevans för elevens kunskapsmässiga nivå. För detta, menar de, krävs 

en form av flexibilitet som handlar om att kunna anpassa sig efter den aktuella situationen, men 

också efter oförutsedda händelser. 

 

Även förmågan att visa uppmuntran, bekräftelse och uppskattning anses känneteckna ett 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet. För lärarna handlar detta om en vilja att hjälpa eleverna 

till framgång genom att visa positiva förväntningar; att se sina elever som individer samt att visa 

en positiv attityd och förtroende för att de kan och gör sitt bästa. Genom uppmuntran, 

uppskattning och bekräftelse vill lärarna således skapa möjligeter som bidrar till elevernas 

allsidiga utveckling, såväl på det kunskapsmässiga som på det personliga planet (Steinberg, 

2004).  
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Tidigare studier visar att en förutsättning för att vara en effektiv ledare i klassrummet är att inte 

enbart ha regler och rutiner i klassrummet, men också ange specifika instruktioner om vad som är 

önskvärt respektive icke önskvärt beteende i klassrummet (Stensmo, 1997). Även lärarna i min 

studie lyfter fram betydelsen av struktur och regler som ramar in klassrumsverksamheten. De 

pratar även om vikten av att vara tydlig för att klargöra för eleverna vilka förutsättningar som 

finns och vad som förväntas av dem.  

 

Studien visar också att samtliga lärare anser att man måste vara tydlig och bestämd, men också 

lyhörd för elevernas åsikter och idéer, vilket överrensstämmer med den demokratiska ledarstilen. 

Även vikten av att se alla individer och sätta eleven i centrum framhålls som avgörande för 

ledarskapet. Detta uttalande uttrycker en strävan till individualisering som går i linje med såväl 

den gällande läroplanen (Lpo 94), som med tidigare forskningen inom området (Stensmo, 1997). 

Ambitionen att tillmötesgå alla elevers behov och förutsättningar kan dock i praktiken upplevas 

av många lärare som omöjlig att leva upp till. Det gör exempelvis en av de manliga lärarna i min 

studie som beskriver denna uppgift som både tids- och energikrävande, och som en av de största 

utmaningarna i arbetet med eleverna. Oförmågan att kunna möta samtliga elevers behov upplevs 

som oerhört frustrerande och framkallar känslor av otillräknelighet och maktlöshet hos honom. 

En anledning till att andra lärare inte tar upp denna specifika problematik relaterad till den 

elevcentrerade pedagogiken kan vara att dessa inte upplever den som lika problematisk, men det 

kan även bero på att deras uttalanden i huvudsak grundar sig på deras intentioner det vill säga 

visionen som de har med sitt ledarskap och inte om de svårigheter som de möter i samband 

ledarskapsutövningen.   

 

Tidigare forskning pekar på att en mycket viktig del i det framgångsrika ledarskapet är att man är 

välförberedd och välplanerad. Mitt empiriska underlag visar dock att det är endast de manliga 

informanterna i min studie som talar explicit om planeringens betydelse för ledarskapet. En 

tolkning av detta kan vara att lärarna betonar den uppgiftsorienterade ledarstilen (Stensmo, 1997). 

En sådan tolkning bekräftas även av Tallenberg Bromans (2002) studie där lärarstudenterna 

beskriver den manliga lärarrollen som instrumentell och inriktad på undervisningsuppdraget. Att 

kvinnorna inte lyfter fram planeringen som ett väsentligt inslag i ledarskapet kan tolkas på två 

olika sätt. Det första kan vara är att de inte anser den som betydelsefull för ledarskapet. Det andra 
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och mest sannolika förklaringen är däremot att de betraktar det som ett så självklart inslag i 

ledarskapet som de inte finner värt att nämna. Det går emellertid att finna explicita uttalanden 

som tyder på att även kvinnorna är uppgiftsorienterade i sitt ledarskap. En kvinnlig lärare berättar 

exempelvis om vikten av att för eleverna presentera ett tydligt mål med lektionen eller 

arbetsområdet som de förväntas arbeta med.  

 

Att synliggöra målen är av avgörande betydelse för ledarskapet eftersom det ger tydlig riktning 

mot de förväntningar och krav som finns samtidigt som det skapar referenspunkter och 

uppmuntrar eleverna till insats (Kernell, 2002). Samtidigt visar mitt resultat att det är endast två 

lärare, en man och en kvinna, som talar explicit om målen och deras förankring i undervisningen 

vilket jag finner väldigt förvånande. En möjlig förklaring kan vara att betoningen på tydlighet, 

som lyfts fram så frekvent i lärarnas utsagor, används även i betydelsen att man är tydlig med 

målen för arbetet. På så sätt blir tydligheten ett uttryck för två olika aspekter av ledarskapet i 

klassrummet. Dels ett uttryck för inramning av klassrumsaktiviteterna med avseende på regler 

och procedurer kring ordning och disciplin, dels med avseende på anvisningar kring 

studieinnehåll och arbetsuppgifter.  

 

Min studie visar att lärarna betraktar lyhördheten och tillvaratagandet av elevernas egna intressen 

som de mest grundläggande motivationsfaktorerna. I likhet med tidigare studier betonar också 

mina informanter värdet av att visa entusiasm och att göra lektionerna roliga och intressanta 

(Skolverket, 2006; Hettie 2003; Sammons, 2006). Att uppmuntra och stötta eleverna samt variera 

undervisningen är också något som lärarna lyfter fram som betydelsefullt samt att anpassa 

undervisningen och övningarna efter elevernas individuella förutsättningar och behov. 

 

Något som är utmärkande endast för de kvinnliga lärarna i min studie är att dessa pekar ut den 

nära relationen till eleverna som en viktig förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap. Detta kan 

tolkas som en betoning på den relationsorienterade ledarstilen (Stensmo, 1997). Samtidigt som de 

kvinnliga lärarna uttrycker betydelsen av de emotionella relationerna till eleverna är de också 

noga med att markera en distinktion mellan att vara personlig och privat, något som jag tolkar 

som ett försök att framhäva yrkesrollen för att på så sätt värna om sin professionella integritet. En 

studie som kommer fram till ett annat resultat är emellertid Maria Hjalmarsons (2009). Den visar 
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att det framför allt är de manliga lärarna som diskuterar aspekter som omvårdnad och relationer 

till eleverna. Här är också både de manliga och de kvinnliga lärarna måna om att markera en 

tydlig distans till sina elever. Att de manliga informanterna i min studie inte lyfter fram de 

emotionella relationerna till eleverna kan förklaras med att de arbetar med elever i de högre 

åldrarna där aspekter som omsorg och omhändertagande inte har lika central plats i verksamheten 

som i arbetet med de yngre åldrarna.  

 

Det är tydligt att kvinnorna i min studie premierar det relationella ledarskapet. Lärarna pratar om 

äkta kärlek till eleverna och om ömsesidig respekt. Detta kommer däremot inte lika tydligt fram i 

de manliga lärarnas utsagor som istället talar om vikten av att se alla elever samt uppmuntra och 

berömma dem. Gannerud (2001) skriver om den förändrade pedagogiska ideologin som inneburit 

att lärararbetet fått en ökad social prägel med större fokus på omsorg. Detta har enligt henne 

medfört en utvidgning av lärarrollen som kvinnliga lärare inte kan avvisa på grund av sin 

välutvecklade socioemotionella förmåga. Att kvinnorna i min studie lyfter fram de emotionella 

relationerna till eleverna kan tolkas som att de har integrerat omsorgsaspekten i sitt arbete. 

Männens uttalanden visar emellertid på att de accepterat det elevcentrerade förhållningssättet 

men inte fullt ut integrerat det i sitt förhållningssätt.  

 

Tidigare forskning visar att avgörande för elevernas studiemotivation är att relationen mellan 

lärare och elev fungerar, men också att läraren visar engagemang och intresse för sin 

undervisning (Skolverket, 2006; Birnik, 1998; Wenzel 1998).  En slutsats man kan dra av detta i 

relation till min egen studie är att om männen inte främjar relationen till eleverna i sitt ledarskap 

kan det leda till att deras chanser att motivera eleverna i sitt lärande minskar, något som de i 

stället måste kompensera genom att visa större intresse och engagemang för sin undervisning. På 

samma sätt riskerar också kvinnliga lärare att misslyckas med att motivera eleverna om de enbart 

fokuserar på att upprätthålla goda relationer till dem och inte är engagerade i sin undervisning. 

 

8. 1 Metoddiskussion  

Med hänsyn till studiens omfång och den tid som fanns att distribuera valde jag att begränsa 

undersökningens omfattning till tre män och tre kvinnor. Enligt Stukát (2005, s 32) begränsar det 

låga antalet undersökningspersoner möjligheten att dra några generella slutsatser från studien. 
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Något som tyder på att det finns ett visst mått av generaliserbarhet är emellertid faktumet att det 

går att knyta resultaten i studien till tidigare forskning samt litteratur inom området.  

 

En faktor som kan ha påverkat studiens resultat och därmed också tillförlitlighet är att två av de 

kvinnliga lärarna i undersökningen tillhört samma arbetslag. Därför har jag under bearbetnings- 

och analysprocessen varit särskilt uppmärksam på detta. Överraskande nog fann jag att kvinnorna 

som arbetade i olika skolor hade mer samstämd syn i fråga om framgångsrikt ledarskap i 

klassrummet än de som ingick i samma arbetslag.   

 

Även intervjun med en manlig lärare som genomfördes under pågående skolverksamhet kan ha 

haft en viss inverkan på intervjuns kvalitet. Tidspressen samt aktiviteterna utanför grupprummet 

där intervjun ägde rum kan ha fungerat som störande moment och påverkat informantens svar. 

Själv upplevde jag dock att intervjun förlöpte ganska smidigt. Informanten verkade avslappnad 

och var engagerad i ämnet, och frågorna som diskuterades.     

 

Resultaten i denna studie baseras på lärarnas utsagor om framgångsrikt ledarskap, det vill säga 

deras vision av hur ett bra ledarskap i klassrummet ska se ut, och inte hur det i själva verket 

förhåller sig i praktiken. Genom att observera lärarna i deras praktiska verksamhet hade jag även 

kunnat studera huruvida lärarna verkligen förmår att leva upp till sin vision av ett framgångsrikt 

ledarskap. En kombination av intervjuer och observationer i klassrummet hade kunnat stärka 

reliabiliteten samt tillföra en ytterligare dimension till studien. På så sätt skulle studien kunnat 

utökas och bli intressant ur ett jämförelseperspektiv utifrån intervjuer och observation i praktiken. 

Detta har dock inte varit något alternativ dels för att det inte har varit studiens fokus och dels på 

grund av den korta tidsram som jag har haft att förhålla mig till.   

 

Jag anser att jag har uppnått mitt syfte och besvarat mina frågeställningar med hjälp av det 

material som samlades in genom intervjuer. Om studien skulle genomföras ytterligare en gång 

skulle jag överväga att komplettera den med frågor som sätter fokus på olika hinder och problem 

som lärarna anser försvåra deras möjligheter att utöva framgångsrikt ledarskap. På så sätt skulle 

man kunna problematisera ämnet och få en mer nyanserad bild av det komplexa femomen som 

ledarskapet i klassrummet faktiskt handlar om.   
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8. 2 Pedagogiska och didaktiska implikationer av resultatet 

Denna studie ger insikt i lärares syn på framgångsrikt ledarskap i klassrummet. På så sätt kan 

många lärare känna igen sig i dessa specifika synsätt, men också får idéer och tankar som de kan 

tillägna sig för att kunna bygga upp, och utveckla sitt ledarskap. Utöver detta kan studien även ge 

lärare kännedom om ledarskapets betydelse för elevers motivation, utveckling och lärande.  

 

Genom studien kan lärare även få vetskap om att det inte föreligger någon avsevärd skillnad i 

sättet på vilket män och kvinnor som lärare ser på framgångsrikt ledarskap, och att män och 

kvinnor är mer lika än olika i sina tankar och reflektioner kring det framgångsrika ledarskapets 

innebörd och tillämpning i klassrummet, vilket i sin tur kan bidra till att påverka rådande 

föreställningar och attityder samt stärka lärarna i deras ledarroll.  

 

Den här studien synliggör att det framgångsrika ledarskapet handlar om så mycket mer än att ha 

ordning i klassrummet. Ledarskap handlar även om att sätta eleven i centrum, bygga upp och 

vårda relationer, men också om att visa engagemang för undervisningen och inspirera till lärande. 

Det måste finnas en balans mellan uppgifts- och relationsorienteringen i ledarskapet, för mycket 

fokus på uppgiften innebär att man tappar eleverna, medan för stor betoning på relationer gör att 

uppgifterna kommer ur fokus och man hindras från att utföra sitt kunskapsuppdrag. Samtidig kan 

man se att det pedagogiska ledarskapet kännetecknas av en stor komplexitet och oförutsägbarhet 

som gör det beroende av en mängd olika villkor och behov. Detta beskrivs av Carlgren och 

Marton (2001) som ett samspel mellan lärararbetets pedagogiska och betingade dimensioner. Det 

vill säga mellan intentionerna eller vad man vill åstadkomma och betingelserna eller de 

sammanhang och omständigheter som gör arbetet reaktivt. Det handlar bland annat om att 

organisera arbetet, skapa och upprätthålla ordning samt sörja för enskilda elevers välbefinnande. 

Som lärare måste man således kunna förena båda dessa dimensioner så att intentionernas 

realisering blir möjlig. Detta kräver såväl lyhördhet som anpassning.  

 

För att läraren ska lyckas skapa gynnsamma förutsättningar för elevernas kunskaps- och 

personlighetsutveckling måste dennes ledarskap grunda sig på välfungerande relationer men 

också välförankrade pedagogiska, didaktiska, metodologiska samt ämnesspecifika kunskaper. 

Ledarskapet handlar således om att kontinuerligt reflektera över olika aspekter, väga olika 
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alternativ mot varandra och utifrån detta fatta välgenomtänkta beslut. Som Granström (2007) så 

träffande uttrycker det handlar det framgångsrika och professionella ledarskapet i klassrummet 

om att man vet vad man gör.  

 

8. 3 Förslag till fortsatt forskning 

Genom mitt arbete har jag belyst lärares syn på framgångsrikt ledarskap i klassrummet utifrån 

mäns och kvinnors perspektiv. Under arbetet med denna studie upplevde jag att jag även skulle 

vilja fördjupa mig i frågor om de hinder och problem som lärarna upplever i sin ledarroll. En av 

lärarna i studien lyfte exempelvis fram problem i samband med individualisering. Att undersöka 

olika aspekter som försvårar och förhindrar utövandet av framgångsrikt ledarskap hade därmed 

kunnat vara en naturlig fortsattätning på min egen forskning. Intressant att undersöka vore även 

hur eleverna själva uppfattar det framgångsrika ledarskapet i klassrummet. Vilka kompetenser 

bedömer de känneteckna ett framgångsrikt ledarskap samt hur anser de att lärarna med sitt 

ledarskap kan motivera dem i sitt lärande? En ytterligare möjlig utgångspunkt för framtida 

forskning kan vara att studera ledarskapet i klassrummet utifrån ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 

 

 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Kan du beskriva begreppet ledarskap? 

 

2. Vilken typ av ledarskap fungerar för dig i klassrummet? 

 

3. Vilka kompetenser anser du som lärare känneteckna ett framgångsrikt ledarskap i 

klassrummet? 

 

4. Hur kan du med ditt ledarskap motivera elever i sitt lärande? 

 

 

 


