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Syftet med denna studie är, att utifrån ett lärarperspektiv beskriva och analysera vad som kan 

ingå i ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Genom kvalitativa intervjuer och 

observationer framkom vilka olika faktorer i skolan som påverkar lärares ledarskap såväl 

som lärarskap. Resultatet visar att goda lärar-elev-relationer är en förutsättning för att 

undervisning ska kunna bedrivas och även att elevinflytande och ett tydligt ledarskap utgör 

navet i ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Vår slutsats blev att lärare behöver besitta 

didaktisk kompetens, ämneskompetens, ledarkompetens och även en social kompetens för 

att kunna hantera den yrkesroll som lärare ställs inför idag. 
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1. Inledning 
 

Som snart nyutexaminerade lärare har vi under utbildningen insett vilket komplext 
uppdrag och arbete vi står inför. I vårt framtida uppdrag kommer det ingå att främja 
elevers livslånga lust att lära genom att bemöta de olika behov och förutsättningar 
som de för med sig in i skolans verksamhet. Utöver detta ska vi även fostra dem till 
demokratiska samhällsmedborgare, vilket innebär en förståelse för de mänskliga 
rättigheterna. Vi ska även främja elevers allsidiga personliga utveckling och 
identitetsskapande, samtidigt som vi förvaltar deras kunskapsinhämtande. PISA-
undersökningar visar dock, att svenska elever har fortsatt att prestera sämre i 
förhållande till gamla meriter, men även i relation till övriga länder. Scherp (2014) 
påpekar dock, att PISA resultaten enbart utgör en liten del av vad den svenska 
skolans uppdrag omfattar. Uppdraget handlar även om att dana elever, som är 
kritiskt tänkande, har samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga och som i grund 
och botten är en självständig varelse. Trots att det enbart är en liten del av skolans 
uppdrag som kan mätas i PISAs undersökningar, så anser vi att massmedia gärna 
framställer den svenska skolan som kaotisk, där den ”flumpedagogik” som 
genomsyrar skolan, leder till de allt sämre resultaten. Inom den politiska sfären anser 
man, att lösningen på detta kan ske med en förlegad pedagogik, men Scherp (2014) 
påtalar, att skolans reformer måste präglas av den samhällsutveckling som vi 
befinner oss i och inte en tillbakagång till inaktuella idévärldar.  
 
Mot bakgrund av detta kan det därför vara intressant att undersöka vad som idag 
krävs för att man som lärare ska lyckas med sitt uppdrag, alltså hur man ska nå ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet. För som Granström (2007) och Stensmo 
(2008) betonade, utgörs lärarrollen av ett lärarskap och ledarskap som står i intim 
samklang med varandra.  

1.1. Syfte 
 

Vårt syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka vad som kan ingå i ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet. 

1.2. Frågeställningar 
 

1. Vad anser lärarna kan ingå i ett framgångsrikt ledarskap? 
2. Hur skapar lärarna ett framgångsrikt ledarskap? 

1.3. Begrepp 
 

Nedan kommer vi att redogöra definitionerna gällande begreppet ledarskap, 
pedagogiskt ledarskap och framgångsrikt ledarskap. Dessa begrepp anser vi är av 
betydelse för att läsaren ska ges en förförståelse till vårt arbete. 
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1.3.1. Begreppet ledarskap: 
 

Leader betyder att leda människor på en resa, vilket ligger nära innebörden av 
begreppet ledarskap enligt Maltén (2000). Han menar, att det inte finns några enkla 
svar på frågan vad som kännetecknar ett gott eller lyckat ledarskap. Detta på grund 
av att det är ett sådant komplext och mångfasetterat fenomen. Enligt 
Nationalencyklopedin (2014) har forskningen kring ledarskap i stort haft tre olika 
riktningar:   
 

 Ledarskap som personlighet – sambandet mellan ledaren och de personliga 
egenskaper denne besitter.  

 Ledarskap som beteende eller handling – olika ledarstilar.  

 Ledarskap som symbol – hur ledaren eller ledarskapet uppfattas och formar 
sin organisation.  

1.3.2. Begreppet pedagogiskt ledarskap 
 

Enligt Petersen (2012) handlar pedagogiskt ledarskap om att läraren stimulerar 
eleverna till att förverkliga de lärandemål som återfinns i läroplan och kursplaner. 
Hon skriver, att det pedagogiska ledarskapets kärna är att kunna integrera 
kunskapsinhämtandet och förmedlandet av kunskaper med de sociala processer som 
pågår i klassrummet. Även Wikberg (1998) instämmer i, att pedagogen måste vara 
kunnig inom sitt ämnesområde, men anser även att hen ska fungera som en 
vägvisare, handledare, mentor, inspiratör och ibland också underhållare. Hon är väl 
medveten om att det säkerligen finns än mer benämningar för den ”goda” läraren – 
det pedagogiska ledarskapet – men betonar, att den professionella lärarens förmåga 
till allsidighet och kreativitet är högt. 

1.3.3. Begreppet framgångsrikt ledarskap 
 

Svensson (1998) menar, att framgångsrika ledare ofta har: 

En god allmän intelligens och verbal uttrycksförmåga. De har också ett bra 

självförtroende, är resultatinriktade, har höga ambitioner och ganska stora krav både 

på sig själv och på andra. Dessutom har de en god social kompetens, dvs en förmåga 

”att ta folk”.  (s.9) 

1.4. Vad vi menar med framgångsrikt ledarskap i denna uppsats 
 

Vi använder oss av begreppet framgångsrikt ledarskap i denna uppsats för att 
beskriva ett ledarskap, som innefattar inte bara ”bra betyg” utan även hur man 
utifrån en didaktisk-, social-, ämnes- och ledarkompetens uppfostrar/formar goda 
samhällsmedborgare, som innehar grunden och en lust för ett livslångt lärande. 
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2. Tidigare forskning och litteraturöversikt 
 

I detta avsnitt behandlas litteratur, teorier och tidigare forskning som är relevanta för 
att kunna besvara de frågeställningar som vi grundar detta arbete på. För att skapa en 
struktur kring det komplexa begreppet framgångsrikt ledarskap i klassrummet, 
belyser vi först ledarskapet i stort, för att sedan övergå till att belysa lärarens roll i 
förändring. Vi fortsätter därefter med att redogöra för den pedagogiska styrningen 
och avslutar med att synliggöra olika verktyg som kan gynna ett framgångsrikt 
ledarskap i klassrummet.    

2.1. Ledarskapets innebörd och påverkan 
 

Dåderman, Ronthy, Ekegren och Mårdberg (2013) har gjort fördjupade studier inom 
fenomenet ledarskap och funnit en ny svensk ledarskapsteori. Denna teori handlar 
om ”ledarskapsintelligens” som utgörs av tre intelligenser, vilka är emotionell, 
rationell och andlig intelligens. Den emotionella intelligensen utgör ledarens 
förmåga att övervaka sina egna och andras känslor, samt för att kunna urskilja 
känslorna och för att kunna ”använda” dem i sina tankar och handlingar. Det handlar 
om hur ledaren hanterar t.ex. relationer med sina medmänniskor, utvecklar 
självkännedom och hur denne leder sin grupp mot ett specifikt mål. Den rationella 
intelligensen består av vad ledaren behöver göra för att nå förutbestämda mål, men 
också att använda sitt intellekt och sina analytiska förmågor. Genom den andliga 
intelligensen synliggör ledaren för sig själv visioner, syftet och meningen med sitt 
arbete och för att få självinsikt. Det handlar om varför ledaren gör som hen gör. 
Dåderman m.fl. (2013) diskuterar den teori som Ronthy har utvecklat, vilken ger en 
möjlighet att mäta ledarskapsintelligens. Genom ett specifikt frågeformulär, utformat 
för att mäta denna ledarskapsintelligens, har ledare i olika organisationer fått svara 
på olika frågor som berör hur, vad och varför. Författarna menar, att det måste råda 
en balans mellan dessa tre intelligenser för att kunna vara både lärare och ledare.   
 
En annan faktor som chefsutbildad föreläsare Stefan Hertz (föreläsning, 28 april 
2014) framhåller är, att lärarens yrkesutövande kan påverkas i positiv riktning, om 
denne finner stöd i en rektor, som stöttar läraren i dess kunskaps- och 
kompetensutveckling. Utöver detta menar Stefan Hertz, att man enbart kan nå en 
förändring i det egna ledarskapet och lärarskapet, om man kontinuerligt reflekterar 
över sitt eget handlande och agerande. Berglund (2010) framhåller också, att lärarens 
yrkesutövande kan påverkas positivt, om hen finner stöd hos rektorn. Likaså skriver 
han, att rektorn ständigt ska vara aktiv i utformningen av den pedagogiska 
verksamheten, vilket även forskningen har visat gynnar elever i deras lärande. Även 
Ellmin och Levén (1998) påpekar, att lärandet inte är helt fristående utan måste få 
stöd och utvecklas genom de ledare och/eller ledningsteam som finns i skolan. Detta 
innebär, att ledarskapet i skolan måste fungera på alla nivåer – ”från rektor och ända 
in till klassrummet” (Ellmin & Levén 1998:34). Författarna menar, att det bör finnas 
ledare i skolan som har förmågan att bedriva ett strategiskt ledarskap, som i sin tur 
går ut på, att de måste ha en handlingsberedskap för att kunna samla alla kring en 
eller flera gemensamma visioner och mål. Men det handlar likaså om att skapa en 
verksamhetsidé och olika strategier för att kunna hantera eventuella förändringar, 
som kan uppstå i skolan och/eller i samhället samt ha kompetens att utröna vilka 
resurser och kompetenser skolan behöver tillsätta. I och med detta krävs det att 
skolan arbetar utifrån ett samarbetsinriktat ledarskap, där lärarteam får möjlighet att 
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arbeta och utveckla det egna ansvaret. Ett samarbetsinriktat ledarskap innebär också, 
att man arbetar tillsammans för att skapa en miljö där kärnprocessen är mötet 
mellan människor, inom vilket utrymme lärande uppstår. Detta synsätt gör 
undervisningens innehåll och kvalitet till huvudfrågor, där det samarbetsinriktade 
ledarskapet fokuserar på vad som sker i klassrummet. Ett ”klassrum” som har 
genomgått ett betydande och omfattande paradigmskifte. 

2.2. Lärarrollen då och nu 
 

Såväl Ellmin och Levén (1998) som Carlgren (2006) skriver om det paradigmskifte, 
som skolan genomgått och som har haft stor påverkan beträffande lärarrollens 
utveckling och hur kunskapsuppdraget har förändrats. De menar att paradigmskiftet 
likaså har inneburit en förskjutning på det fokus som tidigare var riktad mot skolan 
och samhället, medan det idag ligger på skolan i samhället. Carlgren (2006) menar, 
att lärarens kunskapsuppdrag har förändrats, då det tidigare handlade om att 
förmedla ett visst kunskapsstoff, till att idag innefatta att skapa miljöer för att lära 
och utveckla elevernas förmågor. Detta är även något som Ellmin och Levén (1998) 
framhåller då de anser, att läraren inte längre är ”allvetare”, utan ska stödja eleverna i 
att aktivt söka kunskap och bedriva en undervisning som är reflektiv. De menar, att 
dessa nya ansvarsområden medför att läraren idag står inför ett nytt uppdrag som i 
sin tur medför att de måste kliva in i en ny roll, där de ska förse eleverna med verktyg 
som de själva ska tillägna sig kunskap med. Även Stensmo (2000) påpekade att 
lärarens ledarroll har förändrats. Den ”klassiska” lärarrollen innehöll ett uppdrag 
som utgick ifrån att man som enskild lärare skulle leda en klass med en en-till-
många relation, medan man idag förväntas ha en en-till-en relation med alla sina 
elever utfrån den individualiseringspedagogik som läraruppdraget idag innefattar. 
Wedin (2007), enligt Lilja (2013), påtalar likaså vikten av detta, men också att bygga 
en relation till gruppen i sin helhet. Vidare menar hon, att i samma takt som 
läraryrkets status har sjunkit, har relationens betydelse för undervisning ökat 
markant. Relationen är alltså avgörande för om läraren ska lyckas med sitt uppdrag, 
men även för att undervisning ska kunna bedrivas. Dock menar Lilja (2013), att en 
etablerad relationen inte tar eleven hela vägen till målet, men den är ändå en 
grundläggande faktor för att eleven ska få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt 
under sin skolgång. 
 
I likhet med Stensmo (2000), gällande den individualiseringspedagogik som 
läraruppdraget idag innefattar, påpekar även Carlgren (2006), att 
helklassundervisning får stå tillbaka till förmån för ett mer individualiserat arbete. 
Detta tror hon gynnar elevernas inre motivation samtidigt som det skapar en god 
arbetsro i klassrummet. Dock poängterar Sundblad (2012) att en alltför hög andel 
individuellt arbete kan leda till att eleverna når sämre studieresultat och att de blir 
mindre engagerade i skolarbetet.  
 
Förutom att lärarrollen har genomgått en förändring har även läraryrkets auktoritet 
förändrats menar Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2007). På 1970-talet 
rymde läraryrket en viss auktoritet där elever, föräldrar och samhället i stort såg upp 
till och lyssnade till denne. Varken föräldrar eller samhälle hade någon större insyn i 
”klassrummet”, läraren verkade bakom stängda dörrar, på gott och ont då samhället 
stod utanför. Det ansågs då vara ett högstatusyrke, som hade medborgarnas respekt 
och likaså ett gott anseende. Idag har det dock utvecklats till att komma att vara ett 
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lågstatusyrke i samhället, där samhället har klivit in i klassrummet och där media och 
föräldrar har en mycket större insyn och mycket mer att säga till om. Lilja (2013) 
betonar, att dagens yrkesverksamma lärare förväntas skapa ett tryggt socialt klimat i 
klassrummet där ordning och reda råder, så att framtida samhällsmedborgare kan 
utbildas och formas. De förändringar som sker i dagens samhälle påverkar lärarnas 
arbete direkt menar Carlgren (2006), då vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle, 
där läraren behöver förhålla sig till flera faktorer. Ett exempel på detta menar hon är, 
att fler barn/elever talar ett annat modersmål än svenska och att skolan idag rymmer 
fler kulturer och religioner. Det här innebär stora utmaningar och krav på nya 
perspektiv för skolan och lärarna, enligt Carlgren. Bland annat måste lärare planera 
sina lektioner på ett annat sätt, för att främja alla elever oavsett bakgrund, språk, 
etnicitet etcetera, men även för att göra eleverna delaktiga i planeringen och 
kontrollen i arbetet. Detta är likaså något som står beskrivet i rådande styrdokument 
– Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 
(Skolverket, 2011) under rubriken skolans värdegrund och uppdrag: 
 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-
ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande och en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 
som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö  […] Det svenska samhällets internationalisering och 
den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga 
att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det 
egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig 
att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och 
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där […] Undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper (s. 7-8). 

2.3. Läraren som ledare  
 

Berg, Sundh och Wede (2012) påpekar, att i den allmänna litteraturen gällande det 
goda ledarskapet framträder ett spann av olika perspektiv, ansatser, förhållningssätt 
och teorier, men allt som oftast lyfts de ytliga attributen fram som ledarskapets 
kärna. Genom att endast lyfta de ytliga egenskaperna som ledaren besitter, skapas 
bilden av att ett gott ledarskap står och faller med om hen har en dynamisk 
personlighet, flexibelt förhållningssätt, empatisk framtoning, social- och 
kommunikativ kompetens, karismatisk utstrålning och så vidare. Dock menar 
författarna, att vi nog är många som är eniga om att ledarskapet och kanske 
framförallt lärarens ledarskap är mer komplext än så. Men hur når då läraren ett 
framgångsrikt ledarskap? 
 
För att läraren ska kunna utföra sitt uppdrag behöver läraren besitta tre olika 
kompetenser, ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens menade 
Stensmo (2000). Han kategoriserade lärarens ämneskompetens och didaktiska 
kompetens till lärarskapet och inte som en del av ledarskapet, vilket står som en egen 
kompetens. Även Granström (2007) menade, att läraren behöver besitta dessa 
kompetenser och delar upp dem på samma sätt. Däremot lägger han in, att ledarskap 
i klassrummet utgörs av två delar, där den ena handlar om att inneha kunskaper om 
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hur elever samspelar med varandra och hur grupprocesser fungerar. Den andra 
aspekten av ledarskapet innehåller att besitta en förmåga att leda klassrumsarbete 
och hantera grupprocesser. Han påpekade dock att denna definition av lärarens 
ledarskap inte är heltäckande, utan är en förenklad definition av ledarskap i 
klassrummet. Enligt honom styrs skolans och lärarens ledarskap av det som 
samhället förespråkar, vilket innebär att lärarskapet ska förmedla och föra vidare 
samhällets värden (ämneskompetens), medan lärarens ledarskap ska välja 
ändamålsenliga metoder (didaktisk kompetens) för detta arbete. Som ledare i 
klassrummet behöver läraren dessutom hantera fem olika arbetsuppgifter enligt 
Stensmo (2000), vilket innefattar motivation, gruppering, kontroll, individualisering 
och planering, där han menade, att planeringen är överordnad de andra uppgifterna 
och utgör därför det nav som håller arbetsuppgifterna samman. 
 
Enligt Berg, Sundh och Wede (2012) handlar det goda ledarskapet om att läraren har 
en förmåga att dels kunna styra eleverna mot de uppgifter som ska genomföras samt 
besitter en kunskap där man som lärare/ledare kan anpassa uppgifterna utifrån den 
elevgrupp man har framför sig. Dessutom betonar författarna, att denna nödvändiga 
”kombinerade” ledarstil både inriktar sig mot skolans kunskapsuppdrag (fokusering 
på uppgiften som ska göras) och det socialt orienterade demokratiuppdraget 
(samspel och inflytande), som läraren ska arbeta efter. Samtidigt påpekar Steinberg 
(2012), att ett gott ledarskap även leder till att eleverna får arbetsro, vilket kan gynna 
dem i deras lärande. Dock påtalar han att de två viktigaste ingredienserna för att 
uppnå ett framgångsrikt ledarskap som lärare, är att inneha både ett mikro- och 
makroperspektiv. Dessa två perspektiv innebär, att läraren dels har en kompetens 
gällande att utföra sitt uppdrag, mikroperspektivet, dels en förståelse för sitt 
uppdrag, makroperspektivet. Det handlar alltså om kunskaper om hur man utför 
uppdraget men även att inneha en insikt i sitt uppdrag.  

2.4. Pedagogiskt ledarskap 
 

På senare tid har begreppet pedagogiskt ledarskap blivit alltmer uppmärksammat 
enligt Petersen (2012). Detta kan bero på, att det idag ställs allt högre krav på 
lärarens yrkesskicklighet såsom ledarkompetens och ämneskompetens. Enligt Løw 
tolkat av Petersen (2012), handlar pedagogsikt ledarskap om lärarens förmåga att 
frambringa en positiv, trygg och inkluderande klassrumskultur och att motivera 
eleverna till att bli aktiva deltagare. Detta genom att skapa en miljö som främjar 
arbetsro och där läraren sätter ämnet i ett sammanhang. Just ”sammanhanget”, 
enligt Wenger tolkat av Petersen (2012), är betydelsefullt när det gäller lärandet 
eftersom det skapar mening och en helhet som motiverar eleven i lärprocessen. 
Petersen (2012) betraktar lärprocessen som en social sådan, varför ett lyckat 
pedagogiskt ledarskap handlar om att kunna integrera kunskapsperspektivet och det 
sociala perspektivet, vilket även Berg, Sundh och Wede (2012) menar. Likaså kan 
detta ses utifrån det som Stensmo (2008) skrev, där läraren tar hänsyn till den 
situation och elevgrupp hen har framför sig och väljer ledarstil utifrån detta, ett så 
kallat situationsanpassat ledarskap. Detta innebär i korthet, att läraren väljer sin 
ledarstrategi utifrån den grupp hen står inför och vilken uppgift gruppen förväntas 
arbeta med. Men det gäller även att beakta de delar vi nämnde under rubriken ”lärare 
som ledare”, där Stensmo (2000) betonade att motivation, gruppering, kontroll, 
individualisering och planering, är allmängiltiga för samtliga lärare. Dock ansåg han, 
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att vi alla är olika och lärare måste därför också hitta sitt ”bästa sätt” att leda och 
undervisa. 
 
Likaså bör den yrkesverksamma läraren i det pedagogiska ledarskapet förhålla sig till 
sitt yrkesspråk för att på så sätt kunna förstå och utveckla sin yrkesroll menade både 
Stensmo (2000) och Granström (2007). Om man som yrkesverksam lärare saknar ett 
utvecklat yrkesspråk, minskar möjligheterna för att tillsammans med kollegor kunna 
reflektera, analysera och ifrågasätta den egna praktiken. Yrkesspråket hjälper den 
professionella läraren till att veta vad man gör och varför, men även vara ett verktyg 
för att kunna utöva sina kunskaper gällande lärarskap och ledarskap. Enligt 
Skolverkets rapport 282 (2006) framkommer det dock att enbart hälften av de totalt 
1688 tillfrågade lärarna anser att arbetslaget har en pedagogisk funktion där man kan 
samtala om läraruppdraget.  

2.5. Ledarstilar 
 

Enligt Stensmo (2000 & 2008) kan man skilja ledarskapets fokus i två olika 
perspektiv uppgiftorienterat och elevorienterat ledarskap. Med ett 
uppgiftsorienterat ledarskap menas, att läraren har ämnet i fokus och ser sig själv 
som en kunskapsförmedlare. Det är läraren själv som har makten och kontrollen över 
elevernas beteende och det önskade beteendet nås med hjälp av yttre motivation 
(morötter och piskor), likaså arbetar alla elever mot samma mål, samtidigt. I det 
elevfokuserande ledarskapet däremot, använder man sig av inre motivation där 
eleven och dess enskilda förutsättningar är i fokus. Lärarens roll blir här att vägleda 
eleverna i det egna arbetet, medan eleverna själva står ansvariga för sitt eget beteende 
och kunskapsinhämtande. Likaså understödjer detta ledarskap ett individualiserat 
arbete, där eleverna bland annat får sätta sin egen agenda, uttolka kursplan och 
läroplan med läraren som stöd och fatta beslut om innehåll utifrån egna behov och 
intressen. 
 
Stensmo (2000) menade, att av de tre lärarstilar han beskriver, den autokratiske, 
den tillåtande och den demokratiske lärarstilen, är det den demokratiske läraren som 
framförallt uppfyller det elevorienterade ledarskapsperspektivet. Dessa tre lärarstilar 
beskriver framförallt lärarens lärarskap och synsätt angående elevernas beteende och 
inte hur de förväntas arbeta i klassrummet. Inom den autokratiske lärarstilen är det 
läraren själv som fastställer vad som är ett acceptabelt klassrumsbeteende, till 
exempel formulerar hen egna regler kring detta, likväl som hen bestämmer 
konsekvenserna vid regelbrott. Denna lärarstil innebär också att läraren har ett 
förhållningssätt som är kritiskt och felsökande gentemot eleverna och där läraren är 
den som har kontrollen och makten i klassrummet samt anser sig själv veta bäst. Den 
tillåtande lärarstilen är mostatsen till den autokratiske lärarstilen och uppstod som 
en motreaktion till densamme. Denna lärarstil kännetecknas av att läraren har 
skiftande regler och diffusa konsekvenser vid regelbrott. Likaså är det oklart för 
eleverna vad som förväntas av dem gällande klassrumsbeteende. Denna lärarstil leder 
till förvirring hos eleverna, då de tror att de kan göra som de vill samtidigt som de får 
indikationer från andra håll att så inte är fallet.  En ”medel väg” för dessa lärarstilar 
är den demokratiska lärarstilen, som enligt Stensmo gör eleverna delaktiga i att 
bland annat utforma acceptabla klassrumsbeteenden, regler och eventuella 
konsekvenser vid regelbrott.  
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I en senare skrift skrev Stensmo (2008) om tre olika ledarstilar. De har snarlika 
”namn” och liknande riktning som ovanstående lärstilar, vilket kan kopplas samman 
med det Granström (2007) skrev, gällande en särskiljning av lärares lärarskap och 
ledarskap. De är intimt förknippade med varandra men är ändå två helt olika sidor av 
lärarens arbete i klassrummet. De ledarstilar Stensmo (2008) skrev om är det 
auktoritära ledarskapet, det demokratiska ledarskapet och låt-gå-ledarskapet. I det 
förstnämnda ledarskapet är det läraren som styr över arbetssättet/uppgifterna och 
låter inte eleverna ha inflytande, varken i sitt kunskapstillägnande eller i 
undervisningsformen. Enligt Stensmo (2008) har det gjorts studier (av Lewin, Lippit 
och White 1939) kring lärares olika ledarskapsstilar och det framkom, att i grupper 
ledda av en auktoritär ledare blev eleverna mer passiva i sitt lärande vid de tillfällen 
läraren inte var närvarande. Effekten var dock den motsatta när läraren var 
närvarande i klassrummet. Eleverna upplevdes även som apatiska och visade endast 
lite entusiasm för det egna arbetet. I de demokratiskt ledda grupperna visade 
studierna däremot, att eleverna var entusiastiska och arbetsamma med det egna 
arbetet, oavsett om läraren var närvarande i klassrummet eller inte. I ett 
demokratiskt ledarskap ges eleverna inflytande i så väl undervisningens innehåll och 
arbetsformer, som att ta ansvar för planering och genomförande av det egna och det 
gemensamma arbetet i klassen. När läraren överlåter planering etcetera till eleverna 
och lägger sig i verksamheten så lite som möjligt, kallas detta för låt-gå-ledarskap. 
Genom att ha studerat elever i låt-gå-ledda grupper, menade Lewin, Lippit och White 
tolkat av Stensmo (2008), att eleverna hade svårt att veta vad som förväntades av 
dem, men de var också förvirrade inför arbetsuppgifterna, frustrerade och 
lågproduktiva.  

2.6. Elevinflytande 
 

I Danells, Klerfelts, Runevads och Troddens (1999) rapport, framkommer det att ett 
flertal skolor anser att elevinflytande leder till att eleverna utvecklas till ansvarsfulla 
och demokratiska medborgare. Likaså anser skolorna, att ett av deras viktigaste 
uppdrag är att eleverna ska lära sig att utöva inflytande, detta för att trygga den 
framtida demokratin men också för att främja lärandet. Dock framhåller författarna, 
att det finns en utbredd oro bland lärare att ett alltför stort elevinflytande kan bidra 
till att eleverna väljer bort nödvändiga baskunskaper, vilket genererar att lärarens 
ämneskunskaper inte får vara vägledande. Detta kan enligt lärarna leda till, att de 
istället måste rätta sig efter elevernas mindre välgrundade önskemål, gällande 
undervisningssituationen. Vi vill dock belysa, att när denna rapport sammanställdes 
och publicerades följde lärarna en annan läroplan, Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, LPO 94 (Skolverket 2009). 
 

Såväl LPO 94 (Skolverket 2009) som Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket 2011), betonar att skolans uppdrag är att fostra 
eleverna till demokratiska medborgare, med inflytande i frågor gällande arbetssätt, 
arbetsformer och innehåll. Detta är även något som Rönnlund (2013) skriver om men 
påpekar samtidigt, att det kan förorsaka svårigheter i yrkesutövandet, eftersom 
elevinflytande utöver att ingå i skolans demokratiska fostran även är en rättighet. 
Svårigheten består i att rättigheten ska gälla här och nu, medan demokratisk fostran 
syftar till att forma framtida samhällsmedborgare. Detta innebär att man som lärare 
både behöver se elevinflytandet i ett ”nuperspektiv” men också i ett 
”framtidsperspektiv”. En annan svårighet som hon framhåller fram är, att det inte 
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alltid är som så att lärare och elever har samma uppfattning om var gränserna för 
elevernas inflytande går, eller vad de kan ha inflytande i. Dock påpekar hon, precis 
som Danell m.fl. (1999), att ett aktivt deltagande hos eleverna kan påverka dem till 
fortsatt engagemang och att utveckla en demokratisk kompetens. Som Rönnlund 
(2013) beskriver kan elevinflytande både ha en informell och formell karaktär, där 
det formella inflytandet utgörs av bland annat klassråd och skolråd. Här är eleverna 
medvetna om att deras synpunkter, tankar och idéer är önskvärda likväl som 
efterfrågade, medan det informella inflytandet sker på lärarens initiativ som till 
exempel vid planering i helklass eller när läraren önskar feedback på sin 
undervisning.  

2.7. Lärar-elev-relationens betydelse 
 

Lilja (2013) skriver i sin avhandling om förtroendefulla relationer mellan lärare och 
elever. Med förtroendefulla relationer menar hon relationer som är ömsesidiga. Hon 
framhåller att utbildning är en relation i sig, då det är någon som utbildar och någon 
som utbildas och menar, att förtroende mellan dessa två parter är en förutsättning för 
att arbetet ska fungera såväl på ett personligt plan som på ett formellt plan. Hon 
belyser likaså det faktum att trots att relationsarbete är en viktig, om än outtalad del 
av lärares arbete, är denna aspekt inget som lyfts inom forskningslitteraturen. Detta 
trots att det är en den del av arbetet, som är direkt avgörande för huruvida 
undervisningen är framgångsrik eller ej. Hon påpekar, att den förtroendefulla 
relationen är en värdefull resurs, dels för att skapa en framgångsrik klassrumsmiljö 
där lärandet gynnas och dels för att detta även påverkar elevernas resultat. Även 
Wikberg (1998) anser, att lärare-elev-relation har stor betydelse för lärarens 
ledarskap och menar, att pedagoger i skolan (och i förskolan) bör uppvisa en tydlig 
vuxenmodell, där ömsesidig integritet och tydliga gränser vuxna – barn bör finnas. 
Likaså bör läraren individualisera i en lärar-elev-relation (där läraren ser och 
bekräftar alla elever var och en för sig) och har ett fostrande engagemang, som 
sträcker sig utanför den ordinarie undervisningen t.ex. i sociala aktiviter. Dessa tre 
variabler som Wikberg (1998) anser vara viktiga i en lärar-elev-relation framkom i ett 
OECD-projekt om ”lärarkvalitet”. 
 
Något som också är betydelsefullt för att bygga förtroendefulla relationer, speciellt i 
högre åldrar, är de ämneskunskaper som läraren besitter, påpekar Skolverket enligt 
Lilja (2013). Dessutom menar Skolverket (rapport 282, 2006), att lärarens kön och 
ålder kan ha en inverkan på relationsskapandet. De menar, att pojkar helst önskar 
manliga lärare då pojkarna anser dessa vara mer kompetenta. Flickor å andra sidan 
har ingen direkt önskan gällande lärarens kön, dock uppfattar de att yngre lärare är 
mer kompetenta. En möjlig orsak till detta kan vara att yngre lärare i högre grad 
bättre knyter an till den verklighet flickor lever i. Dock påpekar Skolverket, att lärare 
som tycker att det är roligt att undervisa i sitt ämne, är de som lyckas engagera och 
skapa intresse hos eleverna, så lärarens kön eller ålder är av mindre vikt. Även Lilja 
(2013) menar, att det är lättare för läraren att vinna elevernas förtroende och därmed 
skapa en relation, om denne är trevlig och personlig. Humor i undervisningen kan 
påverka lärarens humör positivt, vilket i sin tur sprids till eleverna som blir 
engagerade i lärandesituationen. Hon poängterar samtidigt, att det är en balansakt 
att vara trevlig och personlig i relationen med sina elever. Detta dels för att 
upprätthålla sin roll som ledare i klassen, men även för att motivera eleverna till 
arbete, menar Aspelin enligt Lilja (2013). 
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3. Metod 

 

Denna uppsats är av kvalitativ art och empirin bygger på sju enskilda intervjuer och 
tre observationer. Vi har valt dessa metoder då vi finner att de passar våra 
frågeställningar och vårt syfte.  

3.1. Datainsamlingsmetoder 
 
När man använder sig av observation som datainsamlingsmetod, gör man det för att 
man har en bild av att det i vissa syften är bättre att se vad som faktiskt sker menar 
Denscombe (2009). Intervjuer däremot, anser han bygger på att man måste förlita 
sig på det människor säger, medan observationer är mer påtagliga och utgår ifrån 
ögats observationer av händelser. Då vi ville undersöka lärares perspektiv på vad som 
kan ingå i ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet, valde vi därför att använda oss 
av bägge metoderna i vår studie. Vi var inte ute efter någon absolut sanning, utan 
önskade synliggöra hur de tillfrågade lärarna skapade ett framgångsrikt ledarskap i 
klassrummet. Som Denscombe (2009) belyser är intervjuer en bra metod att använda 
då man vill söka svar på lite mer komplexa frågor. Denna datainsamlingsmetod ger 
bättre utslag då forskaren vill få en inblick i människors åsikter, erfarenheter, känslor 
och uppfattningar. Vi genomförde mer ostrukturerade eller även så kallade 
semistrukturerade intervjuer, vilka bland annat Stukát (2005) och Denscombe 
(2009) beskriver. Stukát (2005) menar, att i de mer ostrukturerade intervjuerna är 
den som intervjuar medveten om ämnesområdet som ska behandlas och har på 
förhand bestämt ett antal huvudfrågor. Dock menar han, är det inte av någon större 
vikt, i vilken turordning frågorna ställs, utan de ska anpassas utefter situationen och 
svaren följas upp på ett individualiserat sätt. Med detta menar han, att denna typ av 
intervju är anpassningsbar och följsam, då man lättare kan följa upp idéer och gå in 
på motiv och känslor. Stukát (2005) gör dock ingen skillnad på ostrukturerad- och 
semistrukturerad intervju, han menar att de två är samma sak. Denscombe (2009) 
däremot skiljer dessa två begrepp åt och menar att en ostrukturerad intervju är en 
intervju där forskaren introducerar ett tema eller ämne, som den intervjuade får 
utveckla sina tankar kring. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren däremot 
en lista med frågor som ska behandlas, och liksom Stukát (2005) betonar Denscombe 
(2009), att ordningsföljden på dessa frågor inte är viktiga och att det finns en 
flexibilitet och vilja till att låta den intervjuade utveckla sina tankar och idéer. 
Denscombe (2009) och Stukát (2005) betonar, att denna form av datainsamling är 
mycket tidskrävande, då den inte ”lämnar” några entydiga svar och inte heller 
behöver spegla hela sanningen. Vi tyckte ändå, att fördelarna vägde tyngre än 
nackdelarna, då detta kunde ge oss en tydligare bild av vad ett framgångsrikt 
ledarskap är. 
 
Vi spelade in samtliga intervjuer och transkriberade dem då det underlättade 
bearbetningen av vår datainsamling inom det område vi hade valt. Vi klargjorde för 
de medverkande att samtliga intervjuer spelades in, om de ej önskade delta med 
ljudupptagning hade de rätt att avstå och skulle således inte komma att medverka i 
studien. Detta gjorde vi för att vi ville få ett material som är analyserbart, vilket även 
Denscombe (2009) belyser då han menar, att den transkriberade texten är enklare att 
analysera än den ursprungliga ljudupptagningen. Vidare menar han, att när man 
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transkriberar materialet väcker man samtalet till liv igen, men också att det är en 
tillgång vid kvalitativ datainsamling. Givetvis kom vi att enligt god forskningsetik 
behandla intervjuerna så att de blev anonyma. 
   
Den andra datainsamlingsmetoden vi valde att använda oss av var observationer. 
Enligt Denscombe (2009) finns det två typer av observationskategorier, systematiska 
och deltagande. Inom den förstnämnda kategorin ingår bland annat så kallade 
observationsscheman, vilket möjliggör ett väl avgränsat och strukturerat fokus på vad 
som ska observeras. Systematiska observationer förekommer framförallt i 
kvantitativa studier menar Denscombe (2009) och Bjørndal (2002), men kan även 
användas i kvalitativa studier. Vi valde att använda oss av denna metod då vi ansåg, 
att det observationsschema som används inom den systematiska observationsformen 
passade vårt arbete. Precis som Bjørndal (2002) beskriver, kom vi att använda oss av 
ett observationsschema med fasta kategorier och även tillämpa en låg grad av 
delaktighet för att ha ett begränsat fokus. Vi hade likaså valt att följa ett 
observationsschema med fasta kategorier för att vi skulle kunna se ”samma” saker 
och för att observationerna skulle bli så likartade i sitt utförande som möjligt, 
eftersom vi gjorde våra observationer på olika skolor. Andra fördelar som Denscombe 
(2009) framhåller med ett observationsschema är att det minimerar risken för 
variationer utifrån individuella perceptioner av händelser, vilket gör det möjligt för 
flera observatörer att använda sig av samma ram. Detta underlättade och gjorde det 
möjligt för oss som observatörer att hålla utkik efter samma saker och producera data 
som överensstämde oss emellan. 

3.2. Genomförande 
 

Vi genomförde intervjuerna och observationerna under en tidsperiod av fyra veckor 
på tre grundskolor i Mellansverige. Redan vid första kontakten med skolorna 
upplyste vi berörda lärare om de tänkta observationerna som vi önskade genomföra, 
varvid vi fick deras samtycke. De berörda pedagogerna fick dock ingen information 
om exakt när och hur observationerna skulle genomföras, detta då vi ville fånga dem 
i ett ”naturligt” undervisningstillfälle. 
 
Inför intervjuerna lämnades ett missivbrev ut (se bilaga 1) till de lärare som 
överensstämde med de urvalskriterier vi hade satt upp. Vi valde att utforma 
intervjuerna (se bilaga 2) så att det inte skulle krävas mer än 30 minuter för att 
genomföra dem. Detta på grund av flera anledningar, bland annat då vi haft snäva 
tidsramar att hålla oss till gällande transkriberingen av alla intervjuer, men även då 
många lärare idag lider av tidsbrist och inte anser sig hinna med ”nya” uppgifter. Vi 
var och är fortfarande medvetna om att denna tidsgräns kan bidra till att vi inte har 
fått en komplett bild av lärarnas uppfattningar. För att komplettera denna bild 
genomförde vi även tre observationer. Dock vill vi påpeka att vår ambition var att 
hinna med en observation per lärare. 
 
Av de lärare som vi tillfrågade tackade samtliga ja till att medverka i en intervju, dock 
uppstod det ett missförstånd vid ett av intervjutillfällena. Detta då vi var otydliga med 
att informera om att vi önskade genomföra enskilda intervjuer, vilket resulterade i att 
utfallet blev en parintervju och sex enskilda. Varje intervju pågick i cirka 30 minuter, 
förutom en som pågick i närmare 60 minuter. Dock ska nämnas att respondenten 
tillfrågades om huruvida hen önskade fortsätta när de tänkta 30 minuterna hade 
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passerat, eftersom vi hade angett en tidsgräns. Vid samtliga intervjuer använde vi 
digital inspelningsutrustning för ljudupptagning, då vi ville transkribera intervjuerna 
i efterhand. Inga skriftliga noteringar gjordes under intervjuernas gång, då vår avsikt 
var att minimera vår påverkan i så stor grad som möjligt. Vi är dock medvetna om, att 
detta kan ha lett till att vi missade att följa upp/utveckla lärarnas svar/utsagor.  
 
Vid observationerna var det ändå nödvändigt att föra anteckningar och noteringar i 
det observationsschema vi hade förberett. För att inte påverka pedagogen i negativ 
riktning och för att minimera risken för ”falskt beteende”, valde vi att inte upplysa 
berörd pedagog om exakt när observationen skulle genomföras. Vi var ändå 
medvetna om att vår närvaro kunde påverka pedagogens agerande och handlande i 
undervisningssituationen. När vi kontaktade berörda lärare var vår avsikt att 
observera alla lärare som skulle komma att intervjuas. Detta för att skapa oss en 
sådan komplett bild som möjligt av lärarnas uppfattningar gällande framgångsrikt 
ledarskap i klassrummet, men vid genomförandet uppstod tidsbrist både hos oss som 
observatörer men även hos respondenterna. 

3.3. Urval 
 

Undersökningsgruppen som vi intervjuade och observerade bestod av nio stycken 
lärare som alla är behöriga att undervisa inom grundskolans tidigare år och som även 
håller i någon form av undervisning. Vårt urval utgjordes dels av ett så kallat 
tillfällighetsurval, där man väljer ut dem man lättast får tag i och dels av ett 
kvoturval, där vi ville finna en bredd gällande yrkeserfarenhet, verksamma år som 
lärare och ämneskompetens bland undersökningspersonerna. Dessa urvalskategorier 
menar universitetsadjunkt Tuula Vuorinen (föreläsning 27 januari 2014) kan 
förekomma vid intervju-urval. Intervjupersonerna arbetar alla på skolor som vi har 
varit i kontakt med tidigare. Samtliga skolor ligger i Mellansverige och är relativt 
små, sett till hur det ser ut i övriga länet.  

3.4. Databearbetning och analysmetod 
 
Som vi nämnde tidigare, under rubriken datainsamlingsmetoder, valde vi att 
transkribera våra bandade intervjuer och fylla i scheman vid observationerna. Genom 
att frysa olika sinnesintryck i form av observationsanteckningar och ljudinspelningar, 
ges man enligt Bjørndal (2002) möjlighet att bearbeta de nya erfarenheterna på ett 
mer systematiskt sätt. Dessutom är detta ett möjligt tillfälle att lära sig mer av sina 
erfarenheter än man annars kanske skulle ha gjort, anser han vidare. Eftersom vi har 
valt att skriva en kvalitativ uppsats, använder vi likaså en kvalitativ analysmetod. 
Detta innebar att vi analyserade texterna som framträdde efter det att vi hade 
transkriberat våra intervjuer, men även den text som framkom vid våra 
observationer. Innan vi påbörjade analysen av vår empiri, var vi tvungna att som 
Denscombe (2009) påpekar bearbeta den. Han menar, att vid kvalitativ data ska man 
först organisera den, även kallad katalogisering, vilket innebär att man bland annat 
använder samma textfiler och/eller samma pappersformat när man bearbetar data. 
Det är likaså en stor fördel påpekar han, att man lämnar en bred högermarginal för 
att kunna skriva egna kommentarer i råmaterialet. Detta för att underlätta 
kommande steg i bearbetningen, där man ska söka efter återkommande teman eller 
begrepp, vilka kommer att abstraheras vid analysprocessen.  
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Bjørndal (2002) menar, att när man analyser sin datainsamling gör man likaså 
förenklingar, klassificeringar, jämförelser, men man kartlägger även tydliga mönster 
och förklarar orsakerna till dem. Detta var även något som vi gjorde, då vi började 
med att kategorisera och färgkoda de utsagor som framträdde i vårt råmaterial. 
Därefter sökte vi efter större återkommande teman och likheter och skillnader inom 
dessa och hittade även förklaringar till dessa i den omgärdande kontexten. Även 
Denscombe (2009) framhåller dessa processer i analysen och menar, att det är när 
man är väl förtrogen med sitt material som man kan påbörja analysen. När detta sker 
kommer analysprocessen att inbegripa fyra huvudsakliga uppgifter, vilket är koda 
data, kategorisera dessa koder, identifiera teman och samband bland koder och 
kategorier och utveckla begrepp och dra vissa generella slutsatser. Det ska dock 
nämnas att uppgifterna inte tas i turordning, utan processen är av repetitiv karaktär 
där man rör sig fram och tillbaka mellan dessa huvudsakliga uppgifter. Han 
benämner detta som en dataanalysspiral. Detta var något som vi upptäckte stämde 
när vi analyserade våra data, då vi ständigt rörde oss fram och tillbaka i råmaterialet. 
Vi var dessutom medvetna om de nackdelar och fördelar som den kvalitativa 
analysmetoden kan medföra. Bland annat påpekar Denscombe (2009), att data kan 
vara mindre representativ, vilket då innebär att det kan vara svårt att påvisa dess 
legitimitet i förhållande till andra liknande studier, framförallt om den är småskalig. 
Ytterligare ett par nackdelar som han framhåller vid kvalitativ analys, är att 
tolkningen kan vara nära kopplad till forskarens ”jag”. Det vill säga att forskarens 
egna övertygelser kan påverka själva analysen och dess slutsats. Det kan också finnas 
en risk att betydelsen lyfts ut ur sin kontext, alltså innebörden i data förändras vid 
kodningen och kategoriseringen, genom att man framhåller ut det ur sammanhanget. 
Däremot ansåg vi, att fördelarna väger tyngre än nackdelarna, i en kvalitativ 
analysmetod. Dels så utgår den kvalitativa forskningen enligt Denscombe (2009) från 
verkligheten, vilket innebär att det datamaterial som vi samlar in och den analys vi 
gör, har sina rötter i den sociala tillvarons villkor. Den tillåter också mer än en giltig 
förklaring, eftersom den bygger på hur vi tolkar råmaterialet och vilka förklaringar vi 
väger in i det utifrån våra egna erfarenheter och kunskaper. Ytterligare fördelar är att 
ett kvalitativt datamaterial är detaljrikt och kan visa på en mångtydighet i det 
komplexa. Vi ansåg att detta passade vårt komplexa syfte, att utröna vad som är ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet. 

3.5. Etik 
 

För att följa god forskningsetik i detta arbete, har vi valt att följa Vetenskapsrådets 
(2002) etiska principer. Vi skickade ut ett missivbrev till de skolor vi önskade 
genomföra våra intervjuer och observationer på. I brevet började vi med att 
presentera oss, för att sedan informera om vad vi önskade undersöka och vårt syfte 
med studien. Likaså framkom det av brevet hur lång tid intervjun beräknades ta (30 
minuter), men även att samtliga intervjuer skulle komma att spelas in. Sedan 
fortskred vi med att lyfta de etiska principer som vi måste förhålla oss till (se bilaga 
1), så som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi upplyste de deltagande lärarna om vårt syfte med studien och 
informerade dem om vad resultatet av studien skulle användas till, samt att arbetet 
skulle komma att publiceras på DiVA. Genom vårt missivbrev (se bilaga 1) uppfyllde 
vi både informationskravet och nyttjandekravet, men även samtyckeskravet då vi 
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poängterade att deltagarnas medverkan var frivillig och att de kunde avbryta sin 
medverkan utan negativa följder.  
Likaså blev respondenterna informerade om att deras deltagande i studien skulle 
komma att vara konfidentiellt, då man i det slutgiltiga arbetet inte kommer kunna 
identifiera vem individen bakom utsagorna är. Inte heller kommer man att kunna 
tyda vilka skolor som deltagit i vår studie. Konfidentialitetskravet innebär också, 
enligt Vetenskapsrådet (2002), att det enbart är författaren/författarana som har 
tillgång till det inspelade materialet.  
 

3.6. Reliabilitet och validitet 
 

Hur sanna och pålitliga är våra resultat? Stukát (2005) betonar, att 
undersökningens styrkor och svagheter bör diskuteras utförligt och det kan göras 
med hjälp av begreppen reliabilitet och validitet. Han menar, att reliabiliteten är en 
nödvändig förutsättning för validiteten. Man kan säga att reliabiliteteten kan 
översättas till hur bra det nyttjade mätinstrumentet är på att mäta, medan validiteten 
är ett mer mångtydigt begrepp och brukar användas för att kontrollera 
trovärdigheten i det man mäter. Till exempel, om inte mätinstrumentet mäter säkert 
(dålig reliabilitet) kan man inte heller säkert mäta det man vill veta något om 
(validitet). Dock ska poängteras att även om man har ett säkert mätinstrument (hög 
reliabilitet) behöver inte det innebära att validiteten i sin tur blir hög. Detta på grund 
av att man kanske mäter fel saker.  
 
För att vi skulle kunna säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt i vårt arbete och 
därmed ge en korrekt bild av vad lärare anser kan ingå i ett framgångsrikt ledarskap i 
klassrummet, använde vi oss av så kallad triangulering. Detta innebär enligt 
Denscombe (2009), att man använder olika metoder för att synliggöra en aspekt ur 
flera perspektiv. Vi valde att genomföra sju intervjuer, eftersom vi ansåg att det var 
tillräckligt många i förhållande till arbetets storlek, men även för att vi under kursens 
gång enligt universitetsadjunkt Tuula Vuorinen (föreläsning 27 januari 2014), har 
givits den siffran som ett riktmärke att hålla oss till. Som vi nämnde under rubriken 
urval, ville vi få en spridning gällande yrkeserfarenhet, antal år som verksam lärare 
och ämneskompetens. Denna spridning kan dock ha begränsats av att sju stycken 
intervjupersoner ändå var för få till antalet. Likaså var vi medvetna om att vi kanske 
borde ha besökt och sett ännu fler skolor för att öka bredden ytterligare. Intresset var 
dock svalt hos de tillfrågade skolorna, då tidpunkten sammanföll med bland annat 
nationella prov etcetera. Som en del av trianguleringen och för att ytterligare stärka 
reliabiliteten var vår tanke att genomföra lika många observationer som intervjuer. 
Det blev dock inte så, vilket kan ha påverkat vår reliabilitet i negativ bemärkelse. Vi 
trodde att vi genom observationstillfällena, tillskillnad mot intervjutillfällena, kunde 
få ta del av hur lärarna faktiskt agerade och handlade i undervisningssituationen, 
vilket i sin tur kunde ge oss en bild av vad som kan gynna ett framgångsrikt ledarskap 
i klassrummet. Emellertid så var vi fullt medvetna om, att det är mycket som kan 
påverka observationen, då oväntade situationer eller händelser kunde inträffa, men 
även att dagsformen hos lärare och/eller elev kunde påverka utfallet. Vi valde likaså 
att inte meddela berörd lärare när observationen skulle ske, detta för att påverka 
hens agerande i klassrummet så lite som möjligt. 
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Vid en första genomgång av vårt observationsschema (se bilaga 3) kan validiteten 
gällande observationerna ifrågasättas, eftersom dess fokus bara framhåller en liten 
del av läraryrkets komplexitet. Vi ansåg dock, att observationerna kompletterade de 
intervjuer vi kom att genomföra, då dessa gav oss en direkt inblick i verksamheten. 
Validiteten gällande våra intervjuer bestod av att vi konstruerade frågor utifrån våra 
frågeställningar, för att på så sätt kunna besvara syftet med vårt arbete. Vi var 
medvetna om att intervjuernas tidsbegränsning kunde ge ett felaktigt utslag på 
resultatet, då det gav lärarna en mycket kort tid att finna kärnan i det vi frågade efter. 
Vi var även medvetna om att det slutgiltiga resultatet kunde påverkas av hur våra 
intervjufrågor ställdes eller uttaldes av oss. 

3.7. Sammanfattning av metod 
 

För att vi skulle kunna jämföra vår bakgrundslitteratur med hur det kan se ut i 
verkligheten, valde vi att samla in data genom enskilda intervjuer och observationer. 
Enligt Denscombe (2009) kan intervjuer på ett mer heltäckande sätt synliggöra vilka 
åsikter och uppfattningar de intervjuade personerna har. Som ett ytterligare verktyg 
till att kunna besvara våra frågeställningar, valde vi även att genomföra observationer 
utifrån ett observationsschema. Detta då vår förhoppning var att kunna se samma 
saker, eftersom vi inte genomförde observationerna tillsammans utan på våra 
respektive kontaktskolor. Likaså försökte vi i dessa intervjuer och observationer 
påvisa en bredd av ämneskunskaper, verksamma år som lärare och 
yrkeserfareneheter, varför vi baserade vårt urval på detta. För att sedan kunna 
analysera de data vi samlade in, kom vi att kategorisera och färgkoda för att på så sätt 
kunna påvisa likheter och skillnader. Avslutningsvis vill vi poängtera, att vår 
ambition var att detta arbete skulle hålla en hög reliabilitet och validitet. Vi var 
samtidigt medvetna om att resultatets utfall kunde komma att påverkas av hur vi 
tolkade, sammanfattade och presenterade våra data.  
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4. Resultat 
 

Som vi beskrev i vår metoddel, var vår ambition att genomföra nio intervjuer och lika 
många observationer. Vi lyckades tyvärr inte förverkliga detta på grund av yttre 
omständigheter. Utfallet blev därför sex enskilda intervjuer, en parintervju och tre 
observationer. I resultatredovisningen har vi valt att presentera intervjuer och 
observationer var för sig. Vi har valt att kategorisera intervjuerna utifrån de större 
teman/underrubriker, som framkom vid vår bearbetning av råmaterialet. Gällande 
observationerna väljer vi att presentera dessa under en egen rubrik. Dock kopplar vi 
samman observationsresultatet med vad som framkommit av intervjuerna, för att 
kunna göra en jämförelse och även för att kunna visa på en helhet.  

4.1. Resultatsammanställning av intervjuer 

4.1.1. Lärarrollen 
 
Av vår undersökning framkom det, att den sociala delen betraktas som en betydande 
del i utövandet av yrkesrollen. I detta ingår bland annat att skapa ordning och reda, 
skapa ett gott socialt klimat och en klassrumsmiljö där eleverna kan finna arbetsro 
och där man respekterar och accepterar varandra, både i relationen mellan lärare och 
elev och i den mellan elev och elev. Lärarna menar, att den sociala delen utgör en 
grund för att kunna bygga ett lustfyllt lärande tillsammans med eleverna i 
klassrummet. Vidare menar de, att om man ska kunna bygga ett lustfyllt lärande bör 
man som lärare dels vara lyhörd och lyssna in eleverna, men också utgå ifrån deras 
intressen och behov, där det multimodala arbetssättet är en förutsättning. Man 
behöver likaså synliggöra för sig själv vad eleverna ”går igång på” och förvalta deras 
nyfikenhet genom att inta rollen som medforskande pedagog. Detta sätt genererar i 
sin tur ringar på vattnet, då många elever blir engagerade i undervisningen, uttrycker 
en av de intervjuade lärarna. Likaså belyser flertalet av pedagogerna, att man som 
professionell yrkesutövare behöver ha kännedom om elevernas olika kunskapsnivåer, 
för att på så sätt kunna ge olika utmaningar för samtliga elever i en klass.  
 
En annan del av lärarrollen som de intervjuade lärarana beskriver som viktig är, att 
vara insatt i kunskapsmålen och att erbjuda eleverna olika verktyg för att nå dem. 
Detta för att eleverna ska utveckla en förmåga att göra verktygen till sina egna och 
därmed kunna ta sig an de utmaningar de står inför, men likaså för att självständigt 
komma vidare i lärprocessen. Några lärare lyfter också fram, att lärarrollen utgörs av 
ett lärarskap och ett ledarskap som existerar i samklang med varandra. Att vara 
lärare är att förena pedagogiken med ledarskapet, det vill säga att förena lärarskapet 
med ledarskapet, menar en av de medverkande lärarna. En annan framhåller, att 
ledarskapet är sättet att få det att fungera som lärare. Men det kan också vara, att 
man i sin lärarroll är väl medveten om vilken människo- och barnsyn man har och 
hur den påverkar lärarens lärarskap och ledarskap. En annan lärare betonar också, 
att man bör vara väl medveten om, att barngruppen påverkar lärarens ledarskap och 
vice versa.  
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4.1.2. Vad begreppet ledarskap innebär ur ett lärarperspektiv 
 
I begreppet ledarskap lade de intervjuade lärarna in sina egna erfarenheter av att leda 
och att bli ledd, likväl som de kopplade samman ledarskapet med det egna utövandet 
av lärarskapet. Det urskiljdes ett påtagligt mönster där ledorden var tydlighet och att 
vara konsekvent, men också där relationsbyggandet nämndes ett flertal gånger. Att 
vara konsekvent anser respondenterna kan gynna relationsskapandet, då man håller 
sig till de gränser som är förutbestämda och klarlagda, men också att man är 
konsekvent i sin tydlighet. Man bör vara en tydlig ledare, ha en tydlig styrning, klara 
gränser och själv vara klar över vad man förväntar sig av eleverna, samtidigt som 
man visar detta för eleverna. Det nämns också att en ledare är någon som andra tyr 
sig till och följer. Därför är ledarens inställning avgörande, för om gruppen ska bli 
motiverad och intresserad i lärandet. Som lärare ska man inneha en positiv attityd till 
lärandet och i sin förväntan på eleverna.  
 
Något annat intressant, som också framkom i en av intervjuerna, var åsikten om att 
ett mer demokratiskt förhållningssätt i ledarskapet kan betraktas som svagt eller 
diffust men även kvinnligt. Dock påpekades att oavsett hur en ledarstil klassas – som 
manlig eller kvinnlig – ska man som lärare kunna använda sig av båda, eftersom de 
kan komplettera varandra.  

4.1.3.  Vad ingår i ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet och hur 
erövras det? 
 
Som vi tidigare har synliggjort i föregående avsnitt anser de medverkande 
pedagogerna, att det är just relationerna till eleverna som är en betydande byggsten i 
ett framgångsrikt ledarskap. Att bygga en relation till eleverna kräver tid och är en 
förutsättning för att man ska kunna skapa trygghet och förtroende, så att ett gott 
lärande uppstår. Ett ledarskap fungerar kort och gott inte utan att man har en 
relation, menar många av respondenterna. En bra relation leder till att eleverna blir 
motiverade att anstränga sig, eller precis som en lärare uttryckte det under en 
intervju ”du kan göra nästan vad som helst för någon som du tycker om”. Lärar-elev-
relationen kan likaså bidra till att man som lärare får en inblick i elevernas livsvärldar 
och tidigare erfarenheter, vilket man kan ha gagn av i undervisningssituationen men 
också i bemötandet av eleven. För att skapa en god relation till sina elever, menar 
pedagogerna, behöver man bjuda på sig själv, vara en medforskande pedagog, och 
även dela med sig av personliga saker och kunna skratta ihop och kanske framförallt 
se alla individer. Dock är det många som nämner att relationen behöver ha en 
gränssättande karaktär, där man har en jämvikt mellan att vara lärare och kompis. 
Detta för att i vissa ämnen inte påverka elevernas åsikter i någon bestämd riktning. 
En annan viktig aspekt som också lyfts, är att man även bör bygga en relation till 
elevernas föräldrar, för utan den så får man inte med sig eleverna i alla fall. 
Föräldrarnas inställning gentemot läraren är alltså en betydande faktor, för att 
relationen ska fungera friktionsfritt mellan lärare och elev. 
 
Även tydlighet och att vara konsekvent i sitt ledarskap återkommer också i vad som, 
ur ett lärarperspektiv, anses som ett framgångsrikt ledarskap. Framförallt anser de, 
att man ska var tydlig med var man är, vart man ska och hur man ska nå dit. Det ska 
också finnas tydliga spelregler för eleverna att förhålla sig till, både vad det gäller det 
sociala samspelet men även i form av målstyrning. Lärarna förespråkar likaså, att 
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man som framgångsrik ledare även behöver besitta goda ämnes- och didaktiska 
kunskaper. Dels då goda ämneskunskaper kan vara en tillgång och samtidigt skapa 
en trygghet för både lärare och elever i undervisningssituationen. Likaså har lärarens 
didaktiska kompetens en stor betydelse, då det gäller att ge eleverna bra 
förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper och bli ansvarstagande i den egna 
lärprocessen. Samtliga lärare menar också att, genom ständigt reflektion över 
lektionernas utfall och utformning, kan man nå en framgång i sitt ledarskap i 
klassrummet. Dock är det enbart en av lärarna som uttrycker att man utvecklas i sitt 
ledarskap, om man kontinuerligt får feedback, stöd och vägledning från rektor. 

4.1.4. Elevinflytandets inverkan på ett framgångsrikt ledarskap 
 
Alla lärare som vi har tillfrågat anser, att elevinflytandet ska finnas med i någon form 
i skolans verksamhet. De menar, att elevinflytande dels skapar inre motivation hos 
eleverna, men även gynnar relationsskapandet och kan på sikt likaså leda till 
framgång i ledarskapet. Genom ett aktivt elevinflytande, känner sig eleverna likaså 
delaktiga och betrodda, vilket även gynnar den inre motivationen. Dock framhåller 
några enstaka lärare, att för mycket elevinflytande kan leda till att eleverna går miste 
om att utveckla de förmågor, som de ska utveckla enligt de rådande styrdokumenten. 
Som lärare har man ett ansvar att se till att eleverna styrs mot de tänkta målen och 
ger man dem då för mycket fria tyglar kanske det lätt kan gå över styr. Därför menar 
de flesta pedagogerna, att eleverna behöver ramar att förhålla sig till i utövandet av 
sitt inflytande, där de erbjuds ett smörgåsbord av valmöjligheter. Många betonar 
likaså, att vidden av elevinflytandet är något som ska växa fram i takt med elevernas 
mognad och ju yngre eleverna är, desto fler ramar behöver de att förhålla sig till. I de 
yngre klasserna kan detta appliceras i klassråd och skolråd, påpekar en av lärarna.  
 
Av intervjuerna framkom det, att det finns två synsätt gällande hur inflytande i 
undervisningen ska införlivas i klassrummet. Några anser att det är läraren som ska 
planera in de tillfällen där eleverna får vara delaktiga och påverka undervisningen 
och dess innehåll. Detta för att det ska ske under kontrollerade former och i 
sammanhang där det passar med elevinflytande, dock är det ingen som ger ett 
konkret exempel på hur ett sådant sammanhang kan se ut. Några andra förespråkar 
dock ett elevinflytande som ständigt genomsyrar den pedagogiska situationen och 
som tar tillvara elevernas tankar och idéer. En av lärarna som förespråkar detta 
betonar, att man ibland som ledare behöver skapa tillfällen där man är tydlig med att 
eleverna har mindre inflytande, för att på så sätt effektivisera undervisningen när ett 
nytt moment ska presenteras. Ett avslutande intressant perspektiv som synliggjordes 
i en av intervjuerna, var att ett aktivt elevinflytande kan generera att man som 
professionell yrkesutövare ges möjlighet att reflektera kring det egna ledarskapet och 
förhoppningsvis likaså utveckla det. Detta då man inbjuder eleverna till ständig 
utvärdering och kritisk granskning av den undervisning och verksamhet man 
bedriver. 

4.2. Observationer 
 

Vår tanke med observationerna var att belysa det mikroperspektiv som Steinberg (i 
Berg, Sundh och Wede 2012) påtalar (se bilaga 3), gällande utövandet av ledarskapet 
i klassrummet. Här var vår avsikt att observera hur lärarna fångade och bibehöll 
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uppmärksamheten hos eleverna, men också hur de gav instruktioner och hur de 
lotsade eleverna i övergången, från att lyssna till att göra. Likaså ville vi observera hur 
läraren hjälpte och stöttade eleverna under lektionens gång. Vidare ville vi se hur och 
om läraren sammanfattade lärdomarna från passet och knöt an till nästkommande. 
Med hjälp av mikroperspektivet hade vi en förhoppning om att kunna jämföra 
lärarnas utsagor med deras utövande. Dock ska åter nämnas, att det blev färre 
observationer utförda, än vad som från början var planerat och därför blev resultatet 
av observationerna vagt, då underlaget var alltför småskaligt för att inneha en hög 
validitet. 

4.2.1 Resultatsammanställning av observationer 
 
Det vi ändå kan utröna av den småskaliga undersökningen var, att en osäker och 
oengagerade ledare mynnade ut i, att eleverna tappade motivation och fokus. Detta 
infann sig dock när läraren så småningom tog för sig och krävde större 
uppmärksamhet. Vi såg även det motsatta, där lärarna från lektionsstart, tog mer 
plats i form av tydlighet och pondus, vilket ledde till att eleverna i ett tidigare skede 
riktade sin uppmärksamhet mot läraren. Denna tydlighet och pondus uttalades 
likaså, under intervjutillfällena, som en viktig grund för att nå ett framgångsrikt 
ledarskap i klassrummet.  
 
Under observationstillfällena kunde vi se, att samtliga pedagoger försökte göra 
eleverna delaktiga genom att bland annat koppla tillbaka till föregående 
lektion/lektioner och skapa en diskussion utifrån elevernas tankar och idéer.  De 
lärare som lyckades bäst med detta, var de som gjorde något mer av de tankar och 
idéer som uppkom och som förvaltade elevernas nyfikenhet och intresse på ett 
professionellt sätt. Som det framkom av intervjuerna, visade det sig även här, att ett 
multimodalt arbetssätt gynnar såväl elever som lärare, detta då instruktionerna blir 
tydligare. Under observationstillfället kunde vi se, att merparten av eleverna blev 
motiverade men även att det gynnade såväl elever som läraren, då en behaglig arbets- 
och klassrumsmiljö uppstod.  
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5. Analys 
 
I denna analys kopplar vi samman det som framkommit i resultatet med 
bakgrundslitteraturen. Vi tolkar respondenternas handlande och utsagor i perspektiv 
av några olika teorier.  

5.1. Sammanfattande analys av resultatsammanställningen 
 

De lärare som vi har både intervjuat och observerat, är eniga om att lärar-elev-
relationen är en avgörande faktor för att undervisningen ska komma eleverna till 
gagn i ett längre perspektiv. De menar, att en gynnsam relation tar tid att bygga upp 
men är ovärderlig för klassrumsarbetet, då denna skapar en trygghet och ett 
förtroende, varigenom ett gott lärande uppkommer. Även Lilja (2013) påpekar, att 
den förtroendefulla relationen gynnar lärandet men likväl de mål och resultat som 
förväntas nås. Denna relation kan, enligt våra respondenter, likaså ge läraren en 
insyn i elevernas behov, erfarenheter och förutsättningar. Med denna insyn kan 
läraren sedan individualisera och möta eleverna i undervisningen, vilket även 
Wikberg (1998) förespråkar. Denna aspekt framkom även under våra observationer, 
där lärarna ständigt utgick från elevernas tidigare erfarenheter och kunskapsnivåer, 
bland annat genom att använda sig av ett multimodalt arbetssätt och 
delinstruktioner. Det multimodala arbetssättet är dock ingen aspekt av lärarskapet 
som vi har lyft fram i vår bakgrundslitteratur, men det framkommer ändå i vårt 
resultat, att det verkar vara en betydande faktor för hur man når ett framgångsrikt 
ledarskap i klassrummet. 
 
Respondenterna menar också att elevers inflytande och delaktighet gynnar 
relationsskapandet, men kan även vara en nyckel till framgång i ledarskapet. 
Förutom dessa fördelar menar Danell, Klerfelt, Runevad och Trodden (1999) också 
att elevinflytande på sikt främjar lärandet. Av resultatet framkom det att de 
intervjuade lärarna, i enlighet med rådande styrdokument, var eniga om att eleverna 
ska ha inflytande i verksamheten. Dock påpekade samtliga lärare att det är något som 
måste få växa fram, i takt med elevernas mognad och dessutom ske inom givna 
ramar. Respondenterna verkade vilja ha fullständig kontroll över hur och när 
inflytandet får utövas, vilket likaså framkom i den rapport som Danell m.fl. (1999) 
skrivit. I rapporten upplevde lärarna, som utgick utifrån Lpo 94, en oro och osäkerhet 
inför att eleverna skulle komma att få ett alltför stort inflytande över undervisningen 
och därigenom missa att ta till sig nödvändiga kunskaper. Likaså kände lärarna en 
rädsla att deras ämneskunskaper således ej kunde komma eleverna till gagn, vilket i 
sin tur kan leda till en känsla av att vara överflödig. Trots att studien, som 
genomfördes av Danell m.fl. (1999) är närapå 20 år gammal, kunde vi i vår studie 
också finna stöd för liknande oro hos respondenterna. En del av dessa menade, att 
det är läraren som ska styra eleverna mot kunskapsmålen och om eleverna ges för 
mycket fria tyglar finns det en risk att de missar att utveckla de förmågor som de ska. 
 
En av respondenterna framhåll likaså, att ett aktivt elevinflytande kan gynna 
yrkesutövande lärare genom att de kontinuerligt får respons från elever och därmed 
ges en möjlighet att reflektera kring det egna ledarskapet. Som chefsutbildad 
föreläsare Stefan Hertz (föreläsning, 28 april 2014) betonar, kan man enbart nå en 
förändring i sitt ledarskap och lärarskap när man reflekterar över det egna utövandet, 
men också då man kontinuerligt kopplar orsak och verkan till sig själv. Även våra 
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respondenter belyser, att de ständigt måste reflektera över lektionernas utfall och 
utformning (lärarskapet) och anser att detta är en nödvändighet för att nå ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Några menar också att lärararollen utgörs av 
ett lärarskap och ett ledarskap, men det framkom inte i våra intervjuer att samtliga 
respondenter reflekterar över sitt ledarskap, utan enbart över det egna lärarskapet. 
En annan aspekt som Stefan Hertz också belyser är, att ett synligt ledarskap från 
rektor utgör en viktig faktor för att man som lärare ska nå en framgångsrik 
undervisning, vilket även en av de medverkande lärarna i vår studie påpekade. Även 
Berglund (2010) instämmer i att lärarens yrkesutövande kan påverkas i positiv 
riktning, då denne finner stöd uppifrån.  
 
Utifrån vår bakgrundslitteratur och vårt resultat har vi insett, att begreppet 
”framgångsrikt ledarskap i klassrummet” är väldigt komplext och innehar många 
betydelsefulla beståndsdelar. Det finns inte bara en väg att gå för att nå ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet, utan valmöjligheterna är oändliga. Som 
Stensmo (2008) skrev, handlar det om att ständigt anpassa sig efter den situation och 
de elever man står inför, vilket även framkom under bearbetningen av våra 
observationer och intervjuer. Utifrån de medverkande respondenternas handlande 
och utsagor, tolkar vi det som att de utför och beskriver ett situationsanpassat 
ledarskap, då de under intervjuerna och observationerna visar på de många framgent 
(till exempel tydlighet, lärar-elev-relationen, multimodalt arbetssätt och så vidare), 
som kan ingå i denna anpassning. Likaså framkom det, att den sociala delen både är 
en nyckelkomponent och en utbredd nödvändighet, för att man som lärare ska få 
verksamheten att fungera. Under vår bearbetning av empirin framkom det, att 
elementen att visa varandra ömsesidig respekt, att lyssna på varandra och skapa 
förtroendefulla relationer sinsemellan ingår i det sociala sammanhang, som läraren 
måste bemöta och arbeta med. Som pedagog är läraren en förebild och måste vara 
lyhörd, ta tillvara elevernas intressen, erfarenheter och behov och skapa utmaningar 
för att främja ett lustfyllt lärande. Det framkom även, att ett framgångsrikt ledarskap 
i klassrummet dessutom handlar om att ha didaktiska kunskaper och 
ämneskunskaper, vilket också både Stensmo (2000) och Granström (2007) ansåg 
vara två betydelsefulla kompetenser för att läraren ska kunna utföra sitt uppdrag. Det 
framkom av de medverkande lärarna i vår studie, att den didaktiska kompetensen 
består i att vara en medforskande pedagog, använda sig av ett multimodalt arbetssätt, 
förse eleverna med verktyg och strategier för fortsatt lärande och kanske framförallt 
synliggöra både för sig själv och eleverna var vi är, vart vi ska och hur vi ska nå dit. 
Vidare menar respondenterna, att det likaså krävs tydlig styrning med klara gränser 
och förväntningar för att lyckas som ledare i lärarskapet. Avslutningsvis vill vi betona 
något som både en respondent och Lilja (2013) anser vara av stor vikt. De menar, att 
man som professionell yrkesutövande lärare bör vara medveten om att man som 
ledare påverkar barngruppen och även att de påverkar lärarens ledarskap.  
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6. Diskussion 
 

Här nedan kommer vi att föra en resultatdiskussion, som mynnar ut i att vi ser på vår 
studie ur ett större och mer övergripande perspektiv.  Kärnan i vår diskussion utgörs 
av den sociala kompetensen, som yrkesverksamma lärare idag bör besitta för att nå 
en framgång i sitt ledarskap. Vi kommer bland annat att diskutera lärarrollen i 
förändring, belysa hur lärar-elev-relationen utgör navet i undervisningen och hur 
lärarskap och ledarskap står i nära förbindelse med varandra. Avslutningsvis kommer 
vi att nämna förslag på framtida forskningsaspekter inom området.  

6.1. Resultatdiskussion 
 
I vårt resultat framkom det, att lärarna ansåg att den sociala delen utgör en stor del 
av vad det innebär att vara lärare idag. Samtliga respondenter betonade det faktum, 
att man som yrkesverksam förebild ständigt behöver förhålla sig till den sociala delen 
och därigenom skapa ordning och reda, men också skapa arbetsro och ett bra socialt 
klimat. Den sociala delen utgör, enligt dem, en grund för att kunna bygga ett lustfyllt 
lärande. Enligt Skolvärlden (2014a) har utbildningsminister Björklund nu tillsatt en 
utredning för att komma tillrätta med de ordningsproblem som finns i den svenska 
skolan. Björklund menar, att ordningsproblemen är en av orsakerna till att resultaten 
sjunker, vilket även speglas i 2012 års PISA-undersökning. Vidare hävdar han, att 
många elever saknar respekt för klasskamrater, lärare och skolan som helhet, vilket 
lett till en avsaknad av studiero som i sin tur genererat de alltjämt sjunkande 
resultaten. Skolvärlden (2014a) skriver, att utredningens huvudsakliga uppgift är att 
ta fram förslag på eventuella åtgärder, som kan gynna en klassrumsmiljö där ordning 
och reda råder. Detta finner vi intressant ur ett lärarstudentperspektiv, då resultaten 
från undersökningen möjligen kan komma att behandlas ännu mer inom 
lärarutbildningens teoretiska fält istället för att skjutas över på den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Men detta kanske också behövs för att vinna 
tillbaka den respekt och auktoritet som läraryrket tidigare har innefattat. Som 
Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2007), påpekar har lärarrollen gått från 
att vara ett auktoritärt högstatusyrke, till att betraktas som ett lågstatusyrke. Detta 
trots att samhället förväntar sig mer av lärare idag vilket Lilja (2013) påvisar då hon 
menar, att idag förväntas pedagoger förutom att utbilda framtidens 
samhällsmedborgare även upprätthålla ordning och reda och forma ett bra socialt 
klimat. Efter att ha intervjuat och observerat lärare, kan vi se att verkligheten 
bekräftar det som forskningen påvisar, en lärarroll i förändring. Vi menar, att denna 
förändring har inneburit att läraryrket idag består av att behöva ta ett stort ansvar, då 
det gäller den sociala och demokratiska fostran. Skolan måste idag i snabbare takt 
förändra sig och hänga med i de samhälleliga förändringar som varaktigt sker, vilket 
även Ellmin och Levén (1998) och Carlgren (2006) betonar. 
 
Trots att läraryrkets status har sjunkit och kommit att förlora sin tidigare starka 
auktoritet så innehar ändå lärarrollen idag en ofrånkomlig auktoritet, menar Lilja 
(2013). Detta då samhället ändå förväntar sig att lärare ska leda och styra eleverna 
mot kunskap, vare sig eleverna vill det eller ej. Detta var även något vi kunde finna 
belägg för i det forskningsfält vi har studerat närmare, då de medverkande lärarna 
ansåg att läraren är överordnad eleven i form av att vara den som innehar 
ämneskunskaper, kunskaper om rådande styrdokument och den osynliga styrningen. 
Dessutom betonade en av de intervjuade lärarna, att det också är pedagogerna som 
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har det största talutrymmet i klassrummet, vilket likaså Dysthe (1996) instämmer i. 
Hon menar, att det är läraren som har det största talutrymmet i den pedagogiska 
verksamheten, men anser att det egentligen borde vara eleverna som innehar det 
största talutrymmet, eftersom språket utgör en grund i lärprocessen. Dock tror vi, 
som vårt resultat påvisar, att man som lärare kan finna en balans i denna 
”maktstruktur” genom att skapa ett lustfyllt lärande, där eleverna känner sig 
motiverade och delaktiga i lärprocessen. Det är även viktigt att värna om lärar-elev-
relationen, vilket respondenterna så starkt påpekade, för att undervisning ska kunna 
bedrivas och för att lärande ska kunna uppstå. Även Lilja (2013) påpekar, att 
relationen utgör navet i undervisningen. Hon betonar, att det i 
undervisningssituationen automatiskt uppstår en relation, då det är någon som 
utbildar och någon som blir utbildad. Här tror vi, liksom de intervjuade pedagogerna, 
att den här relationen kan utvecklas genom att man bland annat intar rollen som 
medforskande pedagog, men också att man i sin professionalism förvaltar elevernas 
nyfikenhet och engagemang. Som resultatet påvisade, utgör alltså relationen mellan 
lärare och elev, en betydande aspekt i yrkesutövandet, såtillvida att det är en nyckel 
till att nå ett framgångsrikt ledarskap och lärarskap. Dock är detta inte något som 
brukar belysas i litteratur eller i forskning, menar Lilja (2013). Detta trots att lärar-
elev-relationen är en avgörande faktor för huruvida en lärare är framgångsrik eller ej 
i sitt yrkesutövande.  
 
Men hur duktiga är lärare på det här i den svenska skolan? Den sociala 
kompetensen, som innefattar relationer, att vara en god förbild och skapa ett tryggt 
klassrumsklimat låter sig icke mätas genom summativa bedömningar, vilket bland 
annat PISAs undersökningar belyser. Den summativa bedömningen innefattar enbart 
att synliggöra vad eleven kan, men den är inte till någon hjälp när det gäller att stärka 
eleven i sitt lärande. Skolvärlden (2014b) hävdar, att PISAs kunskapsmätningar 
skiljer sig från hur lärare i den svenska skolan bedömer och mäter elevers kunskap, 
då svenska pedagoger anpassar prov utifrån elevers olika kunskapsnivåer och behov. 
De värderar oftast både det givna svaret och processen fram till det som lika 
betydelsefulla. Däremot påpekar Skolvärden (2014b), att i PISA-undersökningar 
bedöms endast det korrekta svaret och därför tror vi att PISAS-undersökningar inte 
påvisar hela den sanna bilden av skolan, detta då man idag ska förmedla så mycket 
mer än bara kunskaper. Information är mer lättillgängligt idag än förr och det kanske 
inte enbart bör fokuseras på de sjunkande resultaten utan också på hur skolan 
förvaltar elever och lärares sociala kompetens för att på så sätta skapa bra och 
fungerande samhällsmedborgare. Så vi kanske inte är ledande inom PISAs 
undersökningar, men det svenska skolsystemets styrka ligger förmodligen i att 
hantera väl fungerande relationer som utgörs av den sociala kompetensen och där vi, 
utan att veta om det, kanske är världsledande inom denna aspekt. För även om det 
skulle gå att mäta så är det ingenting som görs idag och inte heller är det något som 
framträder starkt i den litteratur vi har bearbetat. 
 
Som avslutande diskussion vill vi ändå belysa de perspektiv som har framkommit 
gällande lärarrollens innebörd. Både i vår bakgrundslitteratur och i vårt resultat 
framkom det, att det finns olika perspektiv ur vilka man kan betrakta lärarrollen. 
Dels ansåg Granström (2007) och Stensmo (2008), att läraryrket utgörs av ett 
ledarskap och lärarskap som är intimt samspelta med varandra, vilket också belystes 
av några få respondenter. Många av respondenterna nämnde inte alls denna 
särskiljning. Huruvida de var medvetna om den eller ej, går inte att fastlägga. Det 
verkar finnas en diskurs inom vilken man inte talar om dessa faktorer som fristående 
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från varandra, utan där de ses som en enad beskrivning av läraryrket. Granström 
(2007) och Stensmo (2008) menar dock, att man som lärare behöver ha didaktiska 
kompetenser och ämneskunskaper, vilka ingår i lärarskapet, men även ha 
kompetenser gällande ledarskap, för att lyckas i sitt uppdrag. Även några av de lärare 
som medverkat i vår studie betonade, att lärarskap och ledarskap är beroende av 
varandra, men framförallt påpekade de, att man måste inneha kompetens inom båda 
dessa områden för att lyckas i sitt yrkesutövande. I och med detta skulle vi vilja påstå, 
att denna särskiljning tillsamman med den sociala kompetensen är en betydande 
förutsättning för att nå ett framgångsrikt ledarskap som lärare.  

6.2. Slutsatser 
 
Det vi har funnit stöd för i litteratur, i forskning och i våra egna intervjuer och 
observationer innebär ingen absolut sanning eller färdig ”mall”, gällande ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Däremot kan studien ses som ett 
komplement till redan bedriven forskning inom området. Dock anser vi att studien 
borde genomföras i en större skala för att kunna vara vägledande.  
 
Vår slutsats är, att grunden till ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet utgörs av 
de tre kompetenser som Granström (2007) och Stensmo (2000) beskrev, 
ämneskompetens, didaktiskt kompetens och ledarkompetens. Vi skulle dock vilja 
lägga till ytterligare en kompetens, nämligen den sociala, vilket även Lilja (2013) och 
Svensson (1998) framhåller som betydande. 

6.3. Förslag på framtida forskning 

 
Genom hela det här arbetet utgör lärar-elev-relationen en röd tråd. Därför anser vi, 
att det är av stor vikt att forskningen riktas mot att utforska och utveckla denna 
aspekt. Detta innebär att beslutsfattare, lärarutbildare, lärarstudenter och 
verksamma lärare kan ges verktyg för att upprätta och skapa meningsfulla och 
kunskapsfrämjande relationer. Med detta i åtanke, skulle vi därför vilja se att den 
sociala kompetensen får en större plats på forskningens arenor. En frågeställning för 
detta skulle kunna vara; 
 

 Vilket utrymme ges den sociala kompetensen inom lärarutbildningen? 
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Bilaga 1 

Vill du deltaga i en intervju? 

 

 

Vi heter Emma Österberg och Tanja Paronen och kommer från Mälardalens högskola 

Eskilstuna och läser vår sista termin på lärarprogrammet. Vår inriktning på 

lärarprogrammet är språk och språkutveckling mot tidigare år. Den här terminen 

skriver vi vårt examensarbete som kommer att handla om ledarskap i klassrummet. 

För att kunna jämföra ”verkligheten” mot tidigare forskning, önskar vi därför 

genomföra intervjuer som kan belysa detta. 

 

 Vårt syfte är; att utifrån ett lärarperspektiv undersöka vad som kan ingå i ett framgångsrikt 

ledarskap. Dock vill vi betona att vår avsikt med den här intervjun inte är att bedöma ert 

ledarskap. Utan vi vill synliggöra bredden av ett framgångsrikt ledarskap. 

 

 Vad menar vi med ett ”framgångsrikt” ledarskap? Vi är medvetna om begreppets 

komplexitet, vilket innebär att vi är medvetna om att det är många faktorer som spelar in i 

lärarens ledarskap. Vi har därmed konstruerat en egen definition där ett framgångsrikt 

ledarskap är synonymt med ett ”gott” ledarskap. Med ett gott ledarskap menar vi, att eleverna 

vägleds till inre motivation och lust att lära, men likaså där läraren skapar ett gott socialt 

klimat där hen även ”får med sig eleverna”. 

 

 Intervjuns längd kommer att vara max 30 min. Skulle det dock visa sig att mer tid 

krävs, kommer vi att fråga om vi kan fortsätta intervjun vid ett annat tillfälle, som 

passar er. För att kunna bearbeta informationen som framkommer av intervjun, vill vi 

banda samtliga intervjuer. Om ni ej önskar deltaga vid ljudupptagning, har ni 

självklart rätten att avstå, men vi vill då veta detta omgående. 

 

 Det är frivilligt att deltaga och du kan när som helst avbryta intervjun utan några 

negativa påföljder. 

 

 Resultatet av denna intervju ska användas i en resultatredovisning i vårt 

examensarbete och examensarbetet kommer publiceras i DiVA ( Digitala 

Vetenskapliga Arkivet, DiVA portal är en gemensam söktjänst för 

forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 34 lärosäten). 

 

 Allt material kommer att bearbetas så att det i examensarbetet är konfidentiellt. Det 

kommer alltså inte att framgå vem som sagt vad eller från vilken skola/stad lärarna 

kommer ifrån eller arbetar på. Vi vill också tala om att vi kommer att förvara allt 

material på ett forskningsetiskt riktigt sätt. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar/ Emma och Tanja 
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Intervjufrågor 

 

 Beskriv din roll som lärare! 

 

 Hur definierar du ordet/begreppet ledarskap? 

 

 Vad anser du ingår i ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet? 

 

 Hur arbetar du för att erövra/få ett lyckat (framgångsrikt) 

ledarskap i klassrummet? 

 

 Hur tror du att ett aktivt elevinflytande påverkar ett 

framgångsrikt ledarskap? 

 

 Hur kan en lärar-elev-relation gynna dig i din yrkesroll? 

 

 (SISTA FRÅGAN!) På vilket sätt har du reflekterat kring ditt eget 

ledarskap? 

 

 Avslutningsvis: Ålder, utbildning, examensår och 

yrkeserfarenhet. 
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Fokuspunkter: Elev Lärare Vad sägs? Vad händer? 

 
Förberedelser för 
uppmärksamhet – 
vad får eleverna att 
rikta sin 
uppmärksamhet mot 
läraren? 

   

 
Uppmärksamhet – hur 
gör läraren för att 
gruppen ska fokusera 
på de instruktioner, 
genomgångar och 
diskussioner som hen 
önskar? 

   

 
Instruktioner – hur ger 
lärare dessa, så att 
eleverna förstår vad 
hen menar? 

   

 
Övergången – 
”varsågod och börja”, 
tanken är att eleverna 
ska övergå från att 
lyssna till att göra. Hur 
gör läraren? 

   

 
Handledning enskilt 
eller i grupp – läraren 
cirkulerar för att 
handleda, hjälpa och 
stötta. Hur fungerar 
det? 

   

 
Uppföljning – det sista 
momentet. Hur 
sammanfattar läraren 
lärdomar från passet, 
knyta an till nästa pass 
och ev. utvärdering 
gällande vad eleverna 
gjort och/eller lärt sig. 
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Vår arbetsgång 

 

Vårt examensarbete är en produkt av gemensamma insatser och ett nära samarbete. 
Vi har gemensamt satt upp en detaljerad tidsplan, som vi sedan uppdaterat och 
verifierat under arbetets gång. För att finna bakgrundslitteratur har vi tillsammans 
diskuterat oss fram till nyckelord att använda vid sökning. Vi har gemensamt sökt 
efter intressant litteratur, rapporter, avhandlingar och artiklar för att sedan dela upp 
läsning av detta oss emellan. Då vi läst igenom bakgrundslitteraturen har vi 
sammanfattat den, för att sedan träffas och dela med oss och reflektera över den.   
 
Att söka kontakt med olika skolor, för intervjuer och observationer, har vi delat upp 
oss emellan. Intervjuer och observationer har vi utfört enskilt, likväl som 
transkriberingen av intervjuerna, men det har varit ett gemensamt arbete såväl att 
utforma intervjufrågor, som att koda och analysera intervjuer och observationer. All 
text i examensarbetet har vi utformat tillsammans. Vi har likaså analyserat, 
diskuterat, samtalat, rättat och formulerat den gemensamt. 
 

 


