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Abstract  

All teachers in a democratic society have a responsibility to make sure that every student 

achieves the established educational requirements. The last few years have shown declining 

performance among students in Swedish schools, this is thought in many cases due to the 

increase in the disorder that prevails in the classroom. The importance and need for good 

classroom management has been raised in earlier research which, together with empirical 

data, has been the basis for this study.  

 The aim of the paper was to contribute to knowledge about how classroom 

management can be designed in a way that affects the relationships in the classroom. The 

questions raised have been focused on finding teachers' thoughts and methods regarding 

classroom management with an inspiration from a relational perspective, but also to 

contribute knowledge about what type of educational leadership is advocated in today's 

schools. The study is an empirical inquiry made by qualitative interviews with teachers 

working in primary school. During the interviews an interview guide was used, and all 

interviews were recorded and then transcribed and analyzed. 

The results showed that the relationships in the classroom is the basis for students' 

learning and enjoyment of school. Good relations are meant to build on a well-functioning 

classroom management, where trust and confidence are created. Although structure and 

clarity proved to be important for creating relationships in trust for the classroom 

management. The result also contributed to a new perspective in which classroom 

management is complex and something that can always be developed. 
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1. Inledning 

Det har under en längre tid pågått ett flertal debatter i svensk media om elevers allt sämre 

resultat i skolan. Det har diskuterats om vad som tycks vara orsaken till att svenska elevers 

resultat sjunker både i nationella och internationella tester. Vi inleder med ett axplock ur den 

pågående debatten. I Dagens nyheter skrevs den 16 mars 2014 att: 

 

Svenska elevers ämneskunskaper har genom olika nationella och internationella 

tester visat en nedåtgående trend de senaste åren. (Delin 2014) 

 

Vidare menar Delin att studiero i Svensk skola ses som ett av de mest växande problemen 

inom skolpolitiken. Även Arevik (2014, 9 maj) redogör i en artikel i lärarnyheterna för 

behovet av kompetens hos lärare som anses viktigt vad det gäller pedagogiskt ledarskap i 

klassrummet. Lärare ska idag inte enbart bidra med kunskaper till elever, utan också lyfta 

fram intresse hos eleverna samt att leda en grupp med individer. Arevik lyfter ytterligare 

argument för vikten av ett gott pedagogiskt ledarskap. Han refererar till Tomas Ziehe, en tysk 

pedagogikprofessor och forskare. Ziehe menar att regler och struktur är nödvändigt för elevers 

trygghet i skolan. 

 

Att vara lärare innebär att ta sig an en hel del uppdrag. Det är kanske ett barns första förebild, 

en vän för livet, eller kanske en person som alltid kommer att finnas i elevens minne. Barn 

spenderar en stor del av sin vardag i skolan vilket innebär att skolan utgör mycket av barnens 

sociala liv.  I skolan vidareutvecklar elever sin identitet, de får en roll i samhället samtidigt 

som de får kunskaper om sociala regler och hur respekt inbringats bland människor både i och 

utanför skolan. Elsebeth Jensen och Ole Løw (2011) menar att en stor del av en lärarens 

profession går ut på att skapa ett positivt, samarbetsinriktat och inkluderande klassrumsklimat,  

vilket i detta avseende kommer att kallas för pedagogiskt ledarskap. En pedagogisk ledare1 

kan ha stor betydelse för en grupp i det avseende då trygghet och struktur skapas i gruppen. 

Lärarens sätt att leda en grupp kan dels vara avgörande för utvecklandet av normer, roller och 

attityder både gentemot gruppmedlemmar och andra utanför gruppen, men också hur gruppen 

hanterar och arbetar med sina uppgifter (Thornberg 2013). Forskning har påvisat att läraren är 

                                                           
1 Pedagogisk ledare menas i detta avseende som en lärare i ett klassrum 
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den viktigaste faktorn som påverkar elevers prestationer i skolan (Hattie & Jaeger, 2003). 

Dels hur en lärare kan agera som en pedagogisk ledare för att få sina elever att känna trygghet 

och förtroende, men också att skapa ett klassrum som vilar på demokratiska värderingar och 

förhållningssätt. Pedagogiskt ledarskap kan genom detta ligga till grund för elevers livslånga 

lärande och för hur elever utvecklar de sociala reglerna i samband med skolvistelsen.  

 

En pedagogisk ledare kan arbeta på många olika sätt vad det gäller anpassning, 

klassrumsklimat etc, men i denna studie ligger fokus på relationsskapandet i klassrummet. 

Arbetet har influerats av socialpsykologin och det relationella perspektivet ligger därför som 

inspirationskälla i studien.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur pedagogiskt ledarskap kan utformas på ett sätt 

som påverkar relationsskapandet i klassrummet  

 

Syftet kan preciseras med följande frågor: 

 

· Vilka tankar finns om pedagogiskt ledarskap hos de lärare som intervjuats? 

·  På vilket sätt etablerar lärarna sociala relationer i klassrummet? 

· Vilka förväntningar ställs på ett pedagogiskt ledarskap i ett demokratiskt samhälle? 

 

De två första frågorna kommer främst att ha en analytisk funktion, det vill säga att de ligger 

till grund för den kommande analysen. Den sista frågan kommer endast att behandlas i 

diskussionen som ett sätt att lyfta ett resonemang kring hur ett pedagogiskt ledarskap kan 

utformas i ett demokratiskt samhälle. 

 

1.3 Disposition 

Utifrån syftet och de frågor som ställts kommer denna studie att ta avstamp i kapitel 2 där 

tidigare forskning, som finns inom ämnet pedagogiskt ledarskap, kommer att presenteras. Det 

kommer främst att redogöra kring behovet som finns i dagens skola, men också forskning 

kring betydelsen av att inneha ett gott pedagogiskt ledarskap. Den tidigare forskningen 
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kommer sedan av att följas av kapitel 3 som innehåller en teoretisk referensram. Kapitel 4 är 

metodavsnittet som visar på urval, datainsamlingsmetod samt analysmetod. Under detta 

kapitel kommer även en metoddiskussion att föras kring för- och nackdelar, studiens kvalitet 

samt etiska överväganden. Resultatavsnittet kan sedan påträffas under kapitel 5, där empirin 

som samlats in redovisas. Detta resultatavsnitt följs sedan av kapitel 6, som i detta fall kallas 

analys. Där kopplas teorin och resultatet samman och analyseras. Avslutningsvis kommer det 

i kapitel 7 att föras en diskussion där tidigare forskning och det egna studieresultatet jämförs, 

även de frågor som ställts tidigare kommer att finna sina svar här. 

 

2.  Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning som har varit och är centralt inom pedagogiskt 

ledarskap att lyftas. De tre forskningsresultat som valts att redovisas i detta kapitel har alla 

innehållit aspekter om hur ett pedagogiskt ledarskap kan påverka relationsskapandet i 

klassrummet. Detta avsnitt har valts att göras kort och koncist eftersom den tidigare forskning 

som finns inom ämnet ofta påvisat liknande resultat.  

Bodil Wennberg och Sofia Norberg (2004) har skrivit en bok som baserats på en enkätstudie 

där arbetslag på totalt tre skolor belägna i Stockholm har deltagit2. Syftet i studien var att 

analysera hur makt, känslor och ledarskap kan influera skolans utveckling. De ville i sin 

studie även ta reda på hur en lärares ledarskap påverkar förutsättningar för studiero och på så 

sätt elevers lärande i klassrummet. Wennberg och Norbergs undersökning påvisade utifrån 

svaren på enkäterna att lärare ofta upplever att elever i viss grad saknar förmågan att visa 

empati och respekt för både vuxna och andra barn i skolan. Denna brist i barns empati och 

respekt grundade sig främst i att vänta på sin tur, att elever ofta har svårt att samarbeta i grupp 

och att elever inte heller tar ansvar för sitt eget beteende. Författarna beskriver att det ibland 

kan vara lätt för en lärare att anpassa sig efter eleverna, samtidigt som läraren skapar en 

kompisrelation gentemot eleverna. Denna relation kan senare bidra till att läraren får en 

otydlig roll som pedagogisk ledare för eleverna. En otydlighet i sitt pedagogiska ledarskap 

menar Wennberg och Norberg i sin studie kan bidra till en osäkerhet hos barnen. Vidare 

resonerade Wennberg och Norberg i sitt resultat huruvida det är av stor vikt att läraren tar 

makten över barnen och visar sig tydlig i sin roll som pedagogisk ledare. Elever behöver 

                                                           
2 Ett mer precist antal av deltagarna i studien framkom inte. 
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styrning för att finna lust att lära, för att känna trygghet och för att hålla lärandet i fokus, 

samtidigt som en lärares ansvar är att skapa en miljö där alla elever känner sig trygga och 

uppmärksammade.  

Annika Lilja (2013) har gjort en livsvärldsfenemenologisk studie där hon har följt fem lärare i 

grundskolan för att få en bild av hur läraren kan göra för att skapa ett fungerande klassrum 

samt hur läraren kan skapa förtroendefulla relationer till sina elever. Lilja har gjort en 

fältstudie där hon observerat fem lärare samt utfört formella intervjuer med både lärare och 

elever. Lilja konstruerade i sin studie fyra dimensioner som hon fann betydelsefulla för 

förtroenderelationer mellan elev och lärare. De fyra dimensionerna har alla utgått från läraren 

i hans/hennes förhållningssätt gentemot eleverna. Dimensionerna delades in i att bry sig, att 

lyssna, att sätta gränser och att möta motstånd. Där den första dimensionen som Lilja tar upp 

är, att bry sig. Hon beskriver den som ett sätt att tro på eleven, men också då läraren visar ett 

intresse för eleven både vad det gäller i lärande och att se eleven som en enskild individ. Den 

andra dimensionen, att lyssna, antydde betydelsen av en lärares förmåga att lyssna på elevens 

ord. Att elever känner sig hörda i sin åsikt lyfter Lilja i sin studie som något där eleven får 

bekräftelse på att någon lyssnar och att det som sägs är av betydelse för någon annan. I 

dimensionen att sätta gränser visar Lilja betydelsen av att ha en miljö baserad på ordning och 

trygghet för att skapa ett förtroende i relationerna i klassrummet. Det är av betydelse att 

eleverna få vetskap om de förväntningar som finns i skolan, men också att elever får kunskap 

om regler och hur en dag i skolan kan planeras och genomföras på ett bra sätt. Den sista 

dimensionen som Lilja tar upp är att möta motstånd, vilken hon beskriver som att elevers vilja 

ibland inte är densamma som läraren. Hon påpekar att i detta avseende är betydande att kunna 

visa sig professionell i sin lärarroll och ta vara på sin makt som lärare, samtidigt som en lärare 

alltid bör vara beredd på att kompromissa med sina elever. Att möta motståndet ifrån en elev 

på ett fungerande sätt att lärare och elev förstår varandra är också av stor vikt.  

 

John Hattie och Dick Jaeger (2003) har sammanställt ett stort antal studier för att se vilka 

faktorer som är av störst betydelse för elevers prestation i skolan. I studien visade det sig att 

klasskamraterna har en stark inverkan i elevernas resultat och prestationer både på ett positivt 

samt ett negativt sätt. Om en elev blir mobbad av sina andra klasskamrater kan detta påverka 

elevens prestation i skolan på ett negativt vis. Samtidigt kan klasskamraterna ha en positiv 

inverkan på elevens resultat då de kan fungera som en ett stöd i lärandet för varandra. 
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Den största faktorn i skolans värld för elevernas prestationer är enligt Hattie och Jaeger 

läraren. Lärarens kunnighet och intresse har stor betydelse för hur eleverna presterar i skolan. 

Ofta brukar det i skolans värld göras jämförelser mellan nya och äldre elever. Hattie och 

Jaeger talar om tre olika typer av lärare som de kallar för den kunniga läraren, den erfarna 

läraren och den oerfarne läraren. Hattie och Jaeger var intresserade av att se vilka skillnader 

det främst finns mellan en kunnig och en erfaren lärare. Det de kom fram till var att kunnig 

lärare och erfaren lärare inte skiljer sig i sina kunskaper om läroplanen eller om 

undervisningsstrategier utan att skillnaden ligger i att den kunniga läraren gör lektionerna på 

sitt eget sätt genom att utgå från eleverna behov. Den kunniga läraren har även mer förståelse 

för vad som krävs för att få eleverna att prestera bättre i skolan. Skillnaden mellan de tre olika 

typerna av lärare som Hattie och Jaeger tog upp var att en kunnig lärare är skicklig i att skapa 

ett bra klassrumsklimat för lärande och skapar ett välkomnande klimat där engagemang är 

normen samt är bra på att förhindra störningar i klassrummet. Den erfarna läraren brukar 

istället lägga stort fokus på vad den gör och vad den säger till klassen. Den oerfarne läraren 

brukar mest koncentrera sig på elevernas beteenden.  

 

3. Teoretiskt ramverk 

Kapitlet inleds med en beskrivning av det relationella perspektivet som varit en teoretisk bas 

för studien. Det kommer även att presenteras resonemang kring hur ett demokratiskt samhälle 

bidrar med influenser i skolan. Vidare kommer ett teoretiskt ramverk med fokus på 

pedagogiskt ledarskap att presenteras som ligger till grund för den kommande analysen.  

 

3.1 Samhällets påverkan på relationer i skolan 

Ett demokratiskt samhälle beskriver John Dewey (1916/1999) som ett samhälle där det 

strävas efter allas lika villkor, där interaktion ses som värdefull och där samhället byggs upp 

utav gemensamma erfarenheter. Eftersom ett demokratiskt samhälle i allt högre grad 

intresserar sig av utbildning mer än andra menar Dewey att ett samhälle av detta slag även 

kräver en viss typ av utbildning som bygger på intresse för sociala relationer, men också ett 

intresse för hur andra individer handlar och agerar för att själv kunna utvecklas och förändras 

i den sociala miljön. Dagens skola ska inte bara syfta till kunskap och ett livslångt lärande. 

Elever ska även förberedas för samhället som väntar dem utanför skolan. De ska förberedas 
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på att vara aktiva i sin roll samhället, kunna framföra sina åsikter och attityder samt agera och 

handla utifrån samhällets rådande normer 

 

Resonemanget kring intresset för utbildning utifrån sociala relationer kan liknas det Jerry 

Rosenqvist (2013) kallar för det relationella perspektivet. Perspektivet har sin utgångspunkt i 

omgivningens betydelse, men också i de sociala relationer som omger individen i dess 

lärande. Rosenqvist menar att användaren av perspektivet främst fokuserar på den rådande 

miljö och de sociala relationer som omger eleven i utbildningen är det som kan påverka 

individens resultat i hög grad. I skolsammanhang kan fokus utifrån ett relationellt perspektiv 

ofta ligga på att se otillräckligheter i den rådande miljön och dess påverkan på elevers 

bristande resultat. Lars Svedberg (2012) påpekar att en av de viktigaste uppgifterna som en 

lärare har, utifrån det nämnda perspektivet, är att skapa förutsättningar för ett tryggt klimat i 

klassrummet, men också att göra klassrummet till ett rum där goda relationer skapas. Vidare 

menar Svedberg att en pedagogisk ledare enligt perspektivet ska förhålla sig till gruppens 

dynamik och deras mål samt bygga upp en atmosfär som är präglad av tillit. 

 

3.2 Pedagogiskt ledarskap 

Pedagogiskt ledarskap kan beskrivas att ha två huvudsakliga uppgifter. Dessa uppgifter ska 

enligt Christer Stensmo (2008) innefatta att orientera elevers lärande samtidigt som ordning 

ska eftersträvas. För att orientera elever i dess lärande bör den pedagogiska ledaren ha 

kunskap om olika lärprocesser hos eleverna, likväl som ämneskunskaper är av stor vikt. 

Ordning och struktur i sin tur bygger på kunskap om socialpsykologi i klassrummet, det 

sociala samspelet i lärprocesserna samt hur olika ledarstilar kan anpassas efter specifika 

situationer. Att framstå som en tydlig pedagogiskt ledare och bemöta elever kan vara 

avgörande för hur elever i en grupp väljer att se på sin lärare (Stensmo, 2008). 

 

Ett pedagogiskt ledarskap bygger på acceptans och förtroende där vilja av att leda eleverna 

ska vara synligt. En pedagogisk ledare i dagens skola ska inte längre styra över eleverna utan 

ska istället handleda, låta elever ta ansvar och skapa goda relationer. Denna typ av pedagogisk 

ledare kallar John M. Steinberg och Åsa Sourander (2013) för demokratisk ledare och 

ledarstilen skiljer sig från den auktoritära ledaren som istället var en vanligare ledarstil i 

gårdagens skola. Den auktoritära ledaren beskriver Robert Thornberg (2013) som en ledare 

där gruppmedlemmar tilldelas arbeten och samarbetspartner, där ledaren fattar beslut och låter 
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sig bestämma över arbetets fördelning.  Denna typ av ledare har tagit till sig en viss typ av 

makt.  

 

Att vara auktoritär och att inneha en auktoritet är två begrepp som liknar varandra, men också 

har olika innebörder. Thornberg (2013) beskriver auktoritet som en person med inflytande 

över övriga i gruppen, på ett sådant sätt att gruppmedlemmarna lyssnar och ger förtroende till 

personen i fråga. En person som innehar auktoritet utövar en viss typ av makt, men makten i 

avseendet syftar till att vara legitim. En legitim makt är när en persons ord och handlingar 

accepteras av andra. Att vara auktoritär definierar Nationalencyklopedin (NE, 2015) som att 

utöva diktatur. Diktatur i sin tur definieras som när en eller flera personer utövar makt över en 

grupp människor. Tillskillnad från auktoritet innebär auktoritär ett slags utövande av makt där 

personen eller personerna leder och bestämmer över övriga gruppmedlemmar. 

 

Stensmo (2008) beskriver den demokratiske ledaren och den auktoritära ledaren som tämligen 

olika och på så sätt bidrar de med olika möjligheter för eleverna. Den demokratiska ledaren är 

dock den ledarstil som förespråkas, genom dess förtroende för elevers eget ansvar och 

demokratiska värden vilket bidrar till ökat intresse och engagemang hos eleverna. 

 

3.3 Att skapa goda relationer 

Att bygga upp goda relationer till eleverna kan vara avgörande för att ett pedagogiskt 

ledarskap ska kunna utföras i klassrummet. Förr fick läraren auktoritet i klassrummet genom 

sin titel, ålder och erfarenhet. Dagens elever kommer dock inte acceptera läraren som en 

auktoritet förrän de har ett förtroende för läraren. Därför bör en lärare i dagens skola först 

bygga upp relationer och ett förtroenden gentemot eleverna för att kunna ses som en auktoritet 

i klassrummet (Steinberg & Sourander 2013). Robert Marzano, Jana Marzano och Debra 

Picering (2003) menar att en god relation mellan lärare och elev inte enbart hjälper eleverna 

att se läraren som en auktoritet utan även bidrar till att eleverna har lättare för att följa regler 

och rutiner som finns i klassrummet. Ett sätt att bygga upp relationer till eleverna är att visa 

ett personligt intresse för dem. Alla elever uppskattar att få uppmärksamhet av läraren och för 

vissa kan det ha en stor betydelse för deras lärande. Läraren kan visa ett intresse för eleverna 

som individer genom att prata med dem om deras intressen före, under och efter lektionen 
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eller möta alla elever vid dörren till klassrummet varje morgon och hälsa och se till att 

använda deras namn (Marzano, Marzano & Picering 2003). 

3.4 Individ- och gruppnivå 

En stor del av vårt liv tillbringar vi enligt Svedberg (2012) i en grupp där människan söker 

efter sin identitet och utvecklas med andra människor i olika grupper. Det är svårt för en 

individ att tillägna sig värden och attityder på egen hand eftersom det enligt Thornberg (2013) 

är något som sker i sociala interaktioner och ser olika ut beroende på vilken grupp individen 

tillhör. En grupp kan ses ur många olika perspektiv ett av dessa är ett individuellt perspektiv 

där gruppen ses som en samling individer och varje enskild individs beteenden observeras. 

När ett problem uppstår i gruppen är det de individer som är inblandade i problemet som bär 

skulden. Ett annat perspektiv är grupp som helhet där gruppen som helhet observeras och inte 

varje individ för sig. När ett problem i gruppen uppstår bär alla deltagare i detta perspektiv 

skulden men på olika sätt (Svedberg 2012). Elsebeth Jensen (2011) påpekar att det är 

väsentligt att komma ihåg att deltagarna är unika individer och ge alla en möjlighet till att 

göra sig hörda och få en möjlighet att utbyta idéer med andra i gruppen. På detta sätt 

utvecklas inte enbart individen utan även gruppen den tillhör. 

Även i läroplanen (Lgr 11) går det att finna hur betydande individen är och att varje individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ska tas till hänsyn i ett klassrum. Steinberg 

och Sourander (2013)  menar att dagens unga prioriterar individen före gruppen då de fostras 

till att sätta sig själva och sina behov i centrum. Vidare menar Steinberg och Sourander (2013) 

att gruppen bör gå före individen för att om gruppen inte fungerar bra kan det också bli svårt 

för individen att göra det. Om en grupp ska fungera väl bör läraren enligt Steinberg och 

Sourander (2013) ha gemensamma genomgångar med hela klassen för att skapa en känsla av 

att de lär sig tillsammans och att det är läraren som leder lärandet. En vi-känsla i klassen är av 

stor betydelse för att skapar en god gemenskap.  

 

4. Metod 

I metodkapitlet som följer kommer samtliga tillvägagångssätt som tillämpats under 

insamlandet av det empiriska materialet att redovisas. Detta för att tydliggöra inför det 

kommande resultatkapitlet, men också för att visa på studiens kvalitet. Först presenteras urval 
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och en närmre presentation av respondenterna. Sedan följer en redogörelse kring den 

datainsamlingsmetod samt analysmetod som användes under bearbetningen av det empiriska 

materialet. Även ett resonemang kring etiska överväganden samt studiens kvalitet har en stor 

del i detta kapitel. 

4.1 Urval 

Skolorna som kontaktades är alla belägna i en medelstor stad i mellersta Sverige 

I början av studien gjorde ett urval som kan liknas det Alan Bryman (2011) kallar 

snöbollsurval. Rektorer på ett tjugotal skolor belägna relativt centralt i orten kontaktades. 

Anledning till att det antal skolor som kontaktades var att öka chansen för fler antal intervjuer. 

Rektorerna på sju av dessa skolor tog sedan kontakt med berörd personal inom årskurserna F-

3, var av fyra ställde upp på intervju. 

 

Intervjuerna genomfördes med tre kvinnliga och en manlig lärare. Tre av intervjuerna utfördes 

efter skoldagen slut och en under lunch. Varje intervju tog i snitt 15 minuter. 

 

Tabell 1 utgör en presentation av de intervjuade lärarna. 

Namnen på respondenter är fiktiva. 

 

Informater Yrkeserfarenhet Arbetar i årskurs 

”Olle” 10 år Åk 2 

”Maja” 40 år Åk 1 

”Karin” 20 år Flera årskurser 

”Helene” 7 år Åk 1 

                                                                                                            Tabell 1 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Den metod som använts i undersökningen har varit intervjuer. Dessa intervjuer har formats 

utifrån en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskning används ofta när beteenden och 
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mönster i olika situationer i vardagen ska utforskas. Kvalitativa intervjuer kräver sällan ett 

strukturerat upplägg och bjuder ofta in till en interaktion mellan respondent och intervjuare 

(Yin, 2011). Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon, men det fördes 

även skriftliga anteckningar för att minska risken att data från intervjuerna skulle försvinna.  

 

Under intervjuerna användes en färdig intervjuguide (se bilaga 1) med förhållandevis öppna 

frågor. Syftet med intervjuguiden var att försöka hålla struktur och en röd tråd under samtliga 

intervjuer, men också för att ställa samma frågor till samtliga respondenter (Bryman 2011) för 

att sedan underlätta för analys när samtliga intervjuer genomförts. De frågor som utformats 

delades sedan in i tre teman. Dessa teman skulle underlätta och ligga som grund för det 

kommande analysarbete, men också inför den kommande resultatdelen. Det första temat 

innebar pedagogiskt ledarskap, följt av tema två som istället fokuserade på tankar kring det 

egna ledarskapet. Det sista temat inbegrep sig på hur relationer byggs i klassrummet, samt hur 

konflikter hanteras. Guiden innehöll även frågor kring lärarnas egna tankar om pedagogiskt 

ledarskap, det egna arbetssättet samt olika begrepp som är centrala inom pedagogiskt 

ledarskap. 

 

4.3 Analysmetod 

Intervjuerna bidrog till en mängd data som i sin tur transkriberades. Transkriberingarna 

innehöll radnumrering, markeringar för hack i talet samt korta och längre pauser. Korta pauser 

på cirka 1-2 sekunder markerades (.) och lite längre pauser (..) knappt märkbara ord, 

hostningar eller suckar etc. valdes att inte tas med under transkriberingen. 

När transkriberingarna undersöktes fanns det en eftersträvan av att finna mönster och teman. 

 De utskrivna transkriberingarna placerades därför på en rad bredvid varandra och studerades 

med en eftersträvan att hitta likheter och skillnader mellan dem utifrån de teman som ansågs 

vara relevanta för det syfte och frågeställning som formulerades ovan.  

 

Analysmetoden har därför haft utgångspunkt i en metodansats där sökandet efter teman i 

insamlad data var i fokus. Den metodansats som ansågs mest relevant var därför det Andreas 

Fejes och Robert Thornberg (2015) kallar kvalitativ dataanalys. Kvalitativ dataanalys innebär 

att datamaterial undersöks på ett systematiskt sätt för att dra slutsatser kring ett resultat. För 

att arrangera data som samlats in kan den struktureras på olika sätt, exempelvis genom 
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transkriberingar efter intervjuer och anteckningar. I denna typ av analys eftersträvar forskaren 

att finna betydelsefulla mönster i mängden data som samlats in och samtidigt sortera bort det 

orelevanta. 

4.4 Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer ansågs vara den datainsamlingsmetod som kom att passa 

undersökningen bäst, i relation till tid och syftet med uppsatsen. Intervjuerna erbjöd både ett 

möjligt undersökningsunderlag inom tidsramarna, samtidigt som de inbjöd till interaktion 

med respondenterna. Interaktionen ansågs värdefull i det senare arbetet med att förstå 

personliga tolkningar och på så sätt underlätta för senare arbete med att finna mönster. 

Interaktionen och respondenternas svar under en intervju kan dock lyftas olika beroende på 

diverse faktorer, exempelvis genom respondenternas dagsform, vilket kan antydas som en 

begränsning i arbetet med kvalitativa intervjuer (Yin, 2011). En av lärarna påpekade i början 

av intervjun att han i den rådande situationen var stressad, vilket kan ha påverkat hans svar 

under intervjun negativt. En annan lärare berättade att hon precis gått en kurs i ledarskap, 

vilket också kan ha påverkat svaren i intervjun på ett eller annat sätt. 

 

Intervjuernas längd bestämdes redan innan de påbörjats, dels i tron om att fler lärare skulle 

erbjuda sin medverkan om intervjuernas längd begränsades. Ett tidsspann på cirka 15 minuter 

tordes också räcka för de svar som söktes. Samtliga intervjuer spelades in innan de 

transkriberades, vilket underlättade för senare analys och jämförelse. 

4.4.1 Studiens kvalitet 

En studies kvalitet är betydelsefull för en studies tillförlitlighet och trovärdighet. Det är därför 

relevant att diskutera de tre begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, som alla 

har en betydande faktor för arbetssättet kring en studie. 

 

Reliabilitet speglar mätnoggrannhet och tillförlitlighet. Under den typen av kvalitet brukar 

mätinstrumentets användning för studien ses över, d.v.s. om instrumentet för datainsamling är 

anpassat efter det som ska undersökas eller mätas. I en kvalitativ studie kan reliabiliteten 

också studeras utifrån andra faktorer som kan ha påverkat den data som samlats in, 

exempelvis genom tolkningar eller miljöns påverkan (Stukát, 2005). I studien användes 

intervjuer som datainsamlingsmetod, eftersom det ansågs vara den metod som kom att passa 
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studiens syfte bäst. Intervjuer ansågs mest relevant för att nå personliga åsikter från 

respondenterna genom interaktion och på så sätt försöka stärka reliabiliteten. Samtliga 

intervjuer spelades även in, vilket också gjordes för att underlätta de kommande 

transkriberingarna. Inspelningarna gav mer data än om endast anteckningar hade förts. 

Detaljer skulle lättare kunna gått till spillo om inspelningarna inte utförts. Detta gav också 

studien en möjlighet till högre reliabilitet. Något som dock påverkat reliabiliteten negativt i 

studien är det stora tolkningsutrymmet som infunnit sig under kodningen. Även 

respondenternas dagsform kan ha påverkat de svar och intryck inkom under intervjuerna. 

 

Validitet, giltighet, i sin tur handlar om att studien mäter vad den är avsedd att mäta. Precis 

som reliabilitet fokuserar validitet till viss del på mätinstrumentet. Val av mätinstrument kan 

vara avgörande för både studiens tillförlitlighet (reliabilitet) och för om instrumentet mäter det 

som ska mätas (validitet). Tillförlitligheten kan vara hög, men samtidigt vara obetydelsefull 

om instrumentet mäter något som inte är avsett att mäta (Stukát, 2005). Validiteten är därmed 

avgörande även om instrumentet är av hög reliabilitet. Intervjuguiden som formats till 

intervjuerna anpassades efter tre teman som valts att fokusera på (se ovan). Detta bidrog till 

att intervjuernas fokus hamnade på det som avsetts att undersökas. Efter transkriberingarna 

togs de tre temat i akt återigen för att finna mönster och för att fokusera det som varit avsett 

att undersöka. Genom den intervjuguide som följts och de förutbestämda teman som formats 

har validiteten försökts att stärkas. 

 

Resonemanget kring för vem studiens resultat berör, handlar begreppet generaliserbarhet om. 

Undersökningen har i detta fall varit begränsad efter de antal intervjuer som utförts och det 

kan därför vara svårt att dra några generella slutsatser. 

4.4.2 Etiska överväganden 

Vid kontakt med lärare som deltog i undersökningen har de etiska riktlinjerna som bland 

annat Bryman (2011) tar upp iakttagits och följts. Det fyra huvudkraven som bör eftersträvas 

är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011). Informationskravet innebär att individerna som deltar i 

undersökningen ska bli informerande om syftet med forskningen. Vid första kontakt med 

lärarna som deltog i undersökning skickades det ut ett mail där lärarna gavs information om 

undersökningen och vad dess syfte var. Även under mötet fick lärarna som ställde upp på en 

intervju information om syftet med studie och hur den skulle genomföras. Samtyckkravet har 
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följts genom att lärarna har getts möjligheten att själva bestämma om de vill ställa upp på en 

intervju genom att svara på mailet som skickades ut till rektorerna som de sedan 

vidarebefordrade till ett visst antal lärare. Under själva intervjuerna fick lärarna även 

möjlighet att välja om de ville ställa upp på en inspelning av intervjun eller inte. 

Lärarnas riktiga namn eller arbetsplatser har inte heller nämnts för att ingen utomstående ska 

kunna identifiera lärarna som har ställt upp på intervjuerna. Genom att ge ut fiktiva namn och 

bevara lärarnas riktiga identitet kommer även kravet på konfidentalitet ha uppnåtts.  

 

Kravet på nyttjande har uppnåtts genom att det material som har samlats in (ljudinspelningar 

och transkriberingar) under intervjuerna har bevarats privat och kommer enbart användas för 

forskningsändamål. Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer materialet att raderas. 

 

5. Resultat 

Nedan kommer det empiriska material som samlats in under intervjuerna att redovisas. Under 

resultatredovisningen delades empirin in i tre teman som i detta fall yttrar sig i tre 

underrubriker. De tre underrubrikerna liknar till stora drag de rubriker som fanns att läsa om i 

det teoretiska ramverket. Orsaken till denna likhet har varit att lättare finna mönster mellan 

litteratur inom ämnet och den data som samlats in. Underrubrikerna kallar vi för Tankar om 

pedagogiskt ledarskap, att bygga relationer, strategier för att skapa gott klassrumsklimat 

samt individ- och gruppnivå. Resultatkapitlet avslutas med en redogörelse kring lärarnas egna 

tankar om begreppen norm och attityd samt auktoritet och auktoritär. Kapitlet i sig är 

beskrivande och kommer ligga till grund inför den kommande analysen. 

 

5.1 Tankar om pedagogiskt ledarskap 

Tre av lärarna som intervjuades berättade att de tänker mycket på sitt pedagogiska ledarskap. 

Den enda läraren som påpekade att hon inte tänker så mycket på det idag var Maja som har 40 

års yrkeserfarenhet. 

 

Under resans gång så har jag tänkt på det och diskuterat det mycket med andra. Nu 

tänker jag nog inte så mycket på det. (Maja) 
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Lärarna beskrev alla hur de själva såg på ett pedagogiskt ledarskap och vilka kvalitéer de 

söker efter hos en bra pedagogisk ledare. Alla svarade att de på något sätt söker efter struktur, 

tydlighet samt att eleverna ska känna trygghet och tillit till sin ledare. Dessa kvalitéer som 

beskrivits speglade även svaren på hur de själva försöker att agera i sin ledarroll i 

klassrummet. Det påpekades även vikten av att förhålla sig till elevernas behov av styrning för 

att finna trygghet och struktur i sin vardag, samtidigt som det påpekades att barn bör 

förberedas för att vara självständiga i samhället som kommer sedan. De var alla överens om 

att styrning och behovet av en ledare i en elevgrupp var en avgörande faktor för eleverna att 

själva ska kunna handla och agera självständigt i samhället utanför skolan. 

 

Mitt mål är ju två saker dels att alla barn som jag har ska nå kunskapsmålen förstås 

vilket är mitt jobb, men också att dem ska försöka ha en chans som människor i 

samhället när det gäller det sociala, hur man beter sig och hur man är mot varandra 

(Olle).  

                                                                                 

Det alla lärarna hade gemensam var att deras syn på pedagogiskt ledarskap hade förändrats 

genom åren. De flesta lärarna var försiktiga i början och visste inte riktigt hur det skulle leda 

sin elevgrupp. 

 

Det är inte bara att gå in i ett klassrum och inte veta vad man ska göra. Man vet inte 

hur man ska prata, man pratar med alla på samma sätt. Det krävs ganska mycket och 

det har jag lärt mig genom åren. Man lär sig varje dag (Helene)  

 

Vad lärarna hade för tankar om att vara en auktoritet i det pedagogiska ledarskapet var något 

som samtliga lärare hade liknande tankar om. Vilket de påpekade vara ett positivt sätt att leda 

elever på om det gjordes på rätt sätt. En koppling drogs därför snabbt till begreppet auktoritär 

av Olle, Karin och Maja som de istället beskrev som ett negativt sätt att arbeta i sitt 

pedagogiska ledarskap. Karin beskrev begreppen som: 

 

Auktoritet är att vara tydlig och att inte förknippas med auktoritär, man kan vara en 

auktoritet men man behöver inte vara auktoritär för det. auktoritet istället, då är man 

nån som är tydlig och som andra kan se upp till. Den kränker inte andra människor, 

men däremot om man är auktoritär så tycker jag att, då man är en ledare som 

bestämmer för mycket som tycker att man själv har rätt och att det kränker andra, så 

skulle jag säga att man är auktoritär (Karin) 
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Maja och Olle uttrycker skillnaden på begreppen på samma sätt som Karin. Auktoritet 

upplevs överlag som något positivt, något de fått genom sin ledarroll som pedagog. En roll 

där elever lyssnar och tar in det som den pedagogiska ledaren bidrar med, något som kommer 

genom tillit och förståelse. Helene beskrev begreppet som ett sätt att ha känsla över att 

vägleda någon eller några. Auktoritär lyfte lärarna istället som en roll där den pedagogiska 

ledaren tar över makten och försöker styra och bestämma över eleverna istället för att vägleda 

dem. En person som är auktoritär bär inte med sig respekt från andra och lyssnar inte heller på 

andras åsikter, uttrycker de två lärarna, Maja och Olle.   

 

Idag känner sig alla lärare säkrare i sina roller som pedagogiska ledare och de påpekar alla att 

ledarrollen är något som en lärare växer in i. En ledarkompetens ansågs av de flesta lärarna 

ligga i erfarenheten.   

 

5.2 Att bygga relationer 

Samtliga lärare jobbade mycket med att bygga upp goda relationer i klassrummet, både lärare-

elev relation och elev-elev relationer. Karin och Helene lade ner mycket tid på att bygga upp 

goda relationer till alla elever i klassrummet och se alla eleverna som individer. De ansåg sitt 

intresse för elevernas liv utanför klassrummet som ett sätt att bygga relationer. 

 

Är det en fotbollsintresserad kille då kanske jag försöker prata lite mer fotboll där 

för att sedan kunna ta med det in i klassrummet och känna okej hon lyssnar på oss, 

hon bryr sig om vad vi tycker är kul och vad vi gör på rasterna och på fritiden 

(Helene) 

 

Till skillnad från Karin och Helene vars fokus är att bygga goda relationer mellan lärare och 

elever är Maja mer inriktad på att bygga goda relationer mellan eleverna istället. I Majas 

klassrum byter eleverna ofta plats och det för att alla elever ska få sitta bredvid varandra och 

på så sätt få en chans att lära känna varandra. När eleverna ska byta platser får de ibland 

skriva ner tre personer som de vill sitta bredvid och på så sätt får Maja en bild av vilka elever 

som inte får något val och börjar fundera på hur hon kan lyfta dessa elever så att de övriga 

eleverna får upp ögonen för dem. 
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Alla lärarna jobbade mycket för att förebygga konflikter i klassrummet. Maja försökte 

undvika situationer där konflikter ofta uppstod då hon bland annat valde att inte ställa upp 

eleverna i kö på morgonen utanför klassrummet eftersom det enligt henne är en situation där 

många konflikter sker. 

 

Jag ställer inte upp barnen i kö ute i korridoren och sen kommer jag och släpper in 

för det är en källa till knuffs och puffs och konflikter (Maja) 

 

Helene i sin tur arbetade också med att förebygga konflikter, men på ett annorlunda sätt än 

Maja. Hon ansåg att relationer bör diskuteras utifrån skolans värdegrund och att på bästa sätt 

förebygga konflikter var att prata med eleverna om hur de kan bete sig på ett respektfullt sätt. 

Helene vill ge eleverna redskap för att i första hand kunna lösa konflikter på egen hand. 

 

Jag försöker skapa en trygghet i klassen och pratar jättemycket om livskunskap och 

värdegrund, jag försöker få eleverna att lösa konflikter själva men visar att vi vuxna 

finns där och fixar de inte att lösa det själva får de komma till en vuxen (Helene) 

 

5.3 Strategier för att skapa ett gott klassrumsklimat 

Det finns olika strategier som lärarna berättade om under intervjuerna för att bygga relationer 

och för att skapa ett gott klassrumsklimat. Samtliga lärare påpekade strukturens betydelse för 

elevernas trygghet i klassrummet. Helene och Karin lyfte struktur i samband med att försöka 

hålla varje dag likadan och på så sätt få eleverna att förstå rutiner för varje vecka. Det kunde 

handla om att lektionerna hålls under samma tid under samma dagar, men också att regler i 

klassrummet aldrig förändrades och inte heller varierade från dag till dag. 

 

Det är viktigt att varje dag ha samma tålamod mot eleverna, så dom vet vart gränser 

går. Att jag kanske inte ena dagen låter eleverna få en massa varningar innan de får 

gå och sätta sig i ett grupprum och andra dagen bara ge en varning innan de får gå ut 

i grupprummet. Därför är det viktigt att ha samma tålamod, så de vet när något inte 

är okej (Karin) 

 

De båda lärarna menade att rutiner kan hjälpa elever att finna en känsla av självständighet och 

att eleverna själva får kontroll över sin skolvardag genom att veta om förväntningar och 

förhållningssätt.   
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En annan strategi var något som Olle och Maja använde för att fördela ordet mellan elever på 

ett rättvist sätt. De båda kallade strategin för “stickor”, vilket motsvarade glasspinnar där det 

stod ett namn på varje. När läraren ställde frågor drogs sedan en sticka för att visa vem av 

eleverna som fick ordet. Detta sätt att fördela talutrymme på menade Maja och Olle minskade 

risken för att samma elever alltid gavs utrymme att prata och att elever som var tystare i 

klassrummet också fick en chans att svara på frågor.  

 

Ibland drar jag stickor om vem som ska få ordet eller att jag frågar någon om den 

vill ta ordet en som kanske inte pratar så mycket, men sen måste dem inte ta ordet 

det är frivilligt, jag försöker aktivera alla så mycket jag kan (Olle). 

 

Lärarens placering i klassrummet var också något som två av lärarna tog upp i frågan om 

strategier som kan tillämpas. Det var främst Karin och Maja som påpekade att deras placering 

kunde påverka hur eleverna såg på dem under en lektion och att det också var något som var 

viktigt att fundera över i sitt pedagogiska ledarskap. 

 

5.4 Individnivå och gruppnivå 

De lärare som intervjuats hade alla en olik syn på ledarskap.  De lärare som intervjuats hade 

alla en olik syn på ledarskap, vilket gick att utläsas från transkriberingarna. En av lärarna, 

Maja, antydde att hon arbetade mycket med gruppen som helhet och byggde upp strategier 

som fungerade för hela gruppen och inte varje enskild elev. Hon såg pedagogiskt ledarskap i 

sättet att organisera en grupp och hon menade att en organiserad elevgrupp är en trygg 

elevgrupp. 

 

Att vara en ledare är att skapa trygghet för eleverna och att ständigt 

förhålla sig som en ledare mot barnen (Maja) 

 

De andra lärarna som intervjuats arbetade istället med att leda gruppen på individnivå. Synen 

på individerna och sättet att leda skiljde dem dock åt. Olle betonade att leda individer i en 

grupp handlade om balans. En balans mellan kontroll över klassrummet och att samtidigt inte 

vara alltför styrande.   
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Du ska vara bestämd och rättvis men också vara rolig och spontan.  (Olle) 

 

Olle berättade att ledarskap också handlar om att låta alla elever komma fram och kunna ge 

dem verktyg för att uttrycka sina åsikter i gruppen. Han betonade dock att detta var väldigt 

svårt. Även Karin och Helene arbetade med eleverna på individnivå, till skillnad från Olle 

uttryckte de pedagogiskt ledarskap på ett liknande sätt som Maja beskrev ovan. Karin menade 

att elever behöver en tydlig ledare för att finna struktur och ordning i klassrummet. Ordningen 

och strukturen skulle bidra till att elever varje dag vet vad det är som gäller och på så sätt 

känna en känsla av ansvar över sitt eget lärande och handlingar. 

 

Jag försöker se till varje dag ser någorlunda likadan ut så att de vet vad de kan 

förvänta sig när de kommer till skolan de vet att direkt på morgonen ska de ta upp 

sina läsa böcker utan att jag behöver tala om det för dem (Karin) 

 

Det som skiljde Karin från Majas sätt att leda var att hon ständigt försökte fokusera på varje 

enskild elev. Hon arbetade på ett sätt att försöka se varje elev, men samtidigt bygga relationer 

till eleverna genom att uppmärksamma dem i deras “privata liv”. 

 

6. Analys 

Att koppla samman litteratur och empiri kallar vi i detta avseende för analys. Här kommer 

därför det som redovisats i resultatet att stå i relation till den litteratur som redovisats i kapitel 

tre.   

6.1 Pedagogiskt ledarskap 

Behovet av ett gott pedagogiskt ledarskap har en stor del av den litteratur inom ämnet påvisat, 

vilket kan bidra till ämnets viktiga budskap för en lärares profession i klassrummet. Samtliga 

lärare påpekade att de funderar eller funderat mycket över sitt pedagogiska ledarskap, men att 

de också förändrat och utvecklat sitt sätt att leda under sin verksamma tid som lärare. Maja 

var den enda av lärarna som påpeka att hon i mindre utsträckning tänker på sitt pedagogiska 

ledarskap, vilket kan bero på hennes långa erfarenhet som lärare. Stensmo (2008) beskrev att 

ett pedagogiskt ledarskap kräver kunskaper om elevers kognitiva lärprocesser, men också 

förståelse kring de socialpsykologiska samspelet och relationsskapande i klassrummet som 
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skapar struktur i klassrummet. Dessa kunskaper kan anses svåra att ta till sig om erfarenhet 

fattas. Kunskaper av detta slag kan vara svåra att ta till sig om läraren själv inte genomgått 

dem och själv funnit strategier kring hur samspel och relationer kan skapas på olika sätt. Nya 

elevgrupper innebär nya personligheter och nya sociala förutsättningar, men också nya 

kunskapsförmågor och nya sätt att leda. Steinberg och Sourander (2013) menar vidare att en 

pedagogisk ledare också behöver bygga upp ett förtroende hos eleverna innan de kan se sin 

lärare som en auktoritet och tillge sin lärare en legitim makt över deras lärande. Resultatet 

visade att en lärare med längre erfarenhet kan tänkas hantera denna tillitsskapande fas på ett 

mer effektivt sätt än läraren som nyss påbörjat sin lärarkarriär. Det kan vara dessa processer 

som några av lärarna syftade till när de påpekade att ett pedagogiskt ledarskap ofta ligger i 

erfarenheten. 

När begreppet auktoritet presenterades under intervjuerna uppkom ett oväntat mönster. Tre av 

lärarna, Maja, Olle och Karin, ställde innebörden av auktoritet i förhållande till begreppet 

auktoritär. Denna jämförelse var något som inte alls förutspåddes innan studien påbörjades. 

Maja, Olle och Karin jämförde alla dessa begrepp och menade att auktoritet var något positivt 

som de själva eftersträvade, medan auktoritär var något som de aldrig själva skulle vilja bli. 

Att lärarna reflekterade över detta visade på att de alla var bekanta med begreppet auktoritärs 

betydelse. Att lärarna påpekade att de alla var emot denna typ av lärande tyder på att ingen av 

dem är det Stensmo (2008) kallade för auktoritär ledare. Lärarnas sätt att beskriva synen på 

pedagogiskt ledarskap kunde istället jämföras med den demokratiske ledaren som Steinberg 

och Sourander (2013) beskrev som en ledare som exempelvis vägleder istället för styr, som 

strävar efter att skapar goda relationer i klassrummet och som låter elever ta ett eget ansvar 

över sitt lärande.  

 

6.2 Strategier i pedagogiskt ledarskap 

Lärarna som intervjuats hade alla liknande tankar om pedagogiskt ledarskap. Det 

eftersträvades trygghet och struktur, vilket sågs som prioriteter både hos en ledare för dem 

själva, men också hur de själva ville framstå som pedagogisk ledare. En tydlig struktur skulle 

bidra med trygghet menade många och att rutiner ofta bar med sig en viss typ av eget ansvar 

för eleverna som lärarna menade bidrog till att eleverna kände sig trygga. Argumentet kring 

tydlig struktur och medvetenhet om rutiner styrker Stensmo (2008) med sitt resonemang 



Örebro Universitet  Gunnarsson, Elin & Stanic Jelena 

22 
 

angående de två huvuduppgifterna som en pedagogisk ledare har d.v.s. uppgifterna om att ha 

en tydlig ordning och struktur samt att vägleda eleverna i dess lärande. Något som också alla 

lärare strävade efter var att hitta balansen över att låta varje elev ta plats i klassrummet och att 

se varje elev som enskild individ.  

Lärarna arbetade med denna balans på olika sätt utifrån deras sätt att leda eleverna, några 

exempel är de “stickor” som nämnts ovan eller det sätt att hälsa på alla elever innan de gått in 

i klassrummet m.m. Oavsett lärarnas tillvägagångssätt hade de alla ett gemensamt syfte med 

denna typ av balans och kontroll, vilket var att lyfta varje elev och ge varje elev chans att 

utvecklas i det sociala rummet.  Samtliga lärare eftersträvade alltså den ledarstil som 

Thornberg (2013) kallar för demokratisk ledare. 

6.3 Individnivå eller gruppnivå 

Helene och Karin fokuserade till stor del på relationsskapandet gentemot varje elev som 

enskild individ. Helene talade om att en av hennes anledningar till att hon pratade med 

eleverna om deras intressen var för att de ska känna att hon lyssnar på dem och ta med sig det 

in i klassrummet. Detta är en strategi som kan användas för att få eleverna att lyssna under 

lektionerna som ett slags givande och tagande. Känner eleverna sig hörda från läraren kan de 

ha lättare att lyssna på läraren under lektionstid. Att tala med eleverna om deras intressen 

utanför klassrummet är en strategi som Marzano, Marzao och Picering (2013) tar upp för att 

bygga upp relationer till eleverna för att de sedan ska kunna se läraren som en auktoritet och 

på så sätt kunna visa tillit och respekt mot sin lärare. Även Maja jobbade mycket med att 

skapa goda relationer i klassrummet, men hennes fokus låg inte på att hon som lärare skulle 

bygga en god relation till varje enskild individ utan hon var mer inriktad på att skapa 

relationer mellan eleverna och skapa en grupp som fungerar väl ihop. Eleverna fick ofta byta 

sittplats i klassrummet för att alla skulle lära känna varandra och lära sig samarbeta med alla i 

klassen. Maja försökte skapa en som Steinberg och Sourander (2013) kallar för vi-känsla i 

gruppen där eleverna ska känna att de lära sig tillsammans och att det är läraren som leder 

lärandet.  

 

Helene och Karin såg gruppen ur ett som Svedberg (2012) skriver individuellt perspektiv 

vilket innebär att de försöker se varje individ för sig. Maja såg istället gruppen som en helhet 

och koncentrerade sig inte lika mycket på varje enskild elev utan byggde istället upp strategier 
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som fungerar för en hel grupp, vilket även är något som Steinberg och Sourander (2013) 

förespråkar för att bygga en väl fungerande grupp. 

 

7. Diskussion 

Nedan följer en diskussion där fokus har varit att besvara de frågor som ställdes i början av 

studien. De två första underrubrikerna Tankar om pedagogiskt ledarskap och Att etablera 

sociala relationer i klassrummet är diskussioner kring det som tidigare analyserats i analysen 

samt presenteras i den tidigare forskningen. Den tredje rubriken Pedagogiskt ledarskap i ett 

demokratiskt samhälle kommer här istället att spegla svaret kring hur ett pedagogiskt 

ledarskap påverkas i ett demokratiskt samhälle. Denna rubrik har syftet att lyfta diskussionen 

om pedagogiskt ledarskap till en högre dimension som sätter skolan i förhållande till 

samhället. Sist i detta kapitel kommer även en avslutande sammanfattning att presenteras.  

 

7.1 Tankar om pedagogiskt ledarskap 

Alla lärare som intervjuades beskrev att de i början av sin lärarkarriär var osäkra på sin 

pedagogiska ledarroll i klassrummet. Lärarna utvecklades och deras sätt att leda elever 

förändrades i takt med att erfarenheten växte. Ett pedagogiskt ledarskap har ansetts av många 

forskare, bland annat Hattie och Jaeger (2003), vara en av de största faktorer till elevers 

framgång i skolan och det har antytts att bristande resultat ibland kan bero på ett stökigt 

klimat i klassrummet.  

 

Det kan också anses problematiskt att lärare som saknar erfarenhet också saknar den 

pedagogiska ledarskapsförmågan som en erfaren lärare besitter, samtidigt som denna kunskap 

kan vara svår att inhämta när erfarenheten saknas. Det gäller att under lärarutbildningen och 

sina första år som lärare inhämta så pass mycket information om olika strategier kring hur 

relationer kan byggas gentemot eleverna och mellan elever på bästa sätt för att kunna vara 

förberedd på det som komma skall. Med denna vetskap i ryggen kan en nybliven lärare tänkas 

ha den grund som behövs för att kunna bli en bra pedagogisk ledare i sinom tid. Det som även 

tåls att tänkas över är att den erfarne läraren inte heller binder sig vid gamla sätt att tänka 

kring pedagogiskt ledarskap. Att läraren alltid är medveten om den ständiga förändringen som 

är i skolan samt det som sker i samhället. Att en lärare aldrig känner sig färdig med sin 
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utveckling eller tillräcklig inom det pedagogiska ledarskapet kan alltså ses som något 

nödvändigt istället för något dåligt, även om det i de flesta avseenden också är betydande för 

en lärare att se över det som fungerat bra och ta tillvara på det. En lärare med längre 

erfarenhet behöver inte nödvändigtvis var en bättre pedagogisk ledare än deras kollegor med 

mindre arbetserfarenhet. Hattie och Jaeger (2003) tog i sin studie upp skillnaden mellan en 

kunnig, en erfaren lärare och en oerfaren lärare där det visade sig att den kunnige läraren 

bland annat var bättre på att bygga ett välkomnande klassrumsklimat där elever var 

engagerade i sina arbeten. Samtidigt visade Hattie och Jaeger att en oerfaren likväl som den 

erfarne läraren kunde inneha kvalitéer som uppfyller kriterierna för en kunnig lärare. Detta 

innebär att till skillnad från vad resultatet visade behöver inte en erfaren lärare nödvändigtvis 

vara en bättre pedagogisk ledare än en mindre erfaren lärare. Den oerfarne läraren kan inneha 

egenskaper som en kunnig lärare har vilket innebär att denna typ av lärare också kan vara 

jämlik eller bättre pedagogisk ledare än en erfaren lärare. 

 

Att lyssna, visa respekt och att ge eleverna förtroende var något som samtliga lärare lyfte som 

några av de viktigaste faktorerna för ett gott pedagogiskt ledarskap. Det antyddes också vara 

av stor vikt att jämlikhet alltid skulle eftersträvas och att alla elever skulle få ta eget ansvar för 

sina beteenden och handlingar. Precis som det beskrevs i analysen försökte lärarna att leva 

upp till den ledarstil som Stensmo (2008) kallar för den demokratiska ledaren. Alla lärarna 

beskrev en pedagogisk ledarroll som att vara en auktoritet, att elever givit sin lärare en viss 

makt och det var något som ingen av dem påpekade som negativt. Att inneha en auktoritet i 

ett klassrum kunde i detta avseende alltså kopplas ihop med den demokratiske ledaren på ett 

sådant sätt att läraren vägleder och strukturerar arbetet i klassen efter att eleverna valt att ge 

denna makt till sin lärare. Auktoritär var däremot något som ingen av lärarna eftersträvade 

och inte heller något som lyftes som positivt i sättet att leda elever i klassrummet.  

 

Lärarnas sätt att arbeta utifrån en demokratisk ledarstil, där trygghet och struktur 

eftersträvades kom alltså att vara något som alla lärare förespråkade, men det var också något 

som Wennberg och Norberg (2004) lyfte efter sin studie. Ett bra pedagogiskt ledarskap har 

visat sig, både via vår studie och tidigare forskning, ha betydelse för relationsskapandet i 

klassrummet och möjligheterna för elever att utvecklas i interaktion med andra. Samtidigt 

som ett bra pedagogiskt ledarskap kan bygga upp ett klassrumsklimat där en strävan efter 

allas trivsel, trygghet och goda relationer är målet. 
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7.2 Att etablera sociala relationer i klassrummet 

Att skapa goda relationer mellan lärare-elev samt elev-elev kan vara avgörande för elevernas 

trivsel samt prestation i skolan. Hattie och Jaegers (2003) kom fram i sin studie att 

klasskamraterna kan vara en stor faktor för hur eleverna presterar i skolan. Om eleverna trivs 

med sina klasskamrater kommer de förmodligen även att trivas i skolan vilket kan leda till att 

eleven presterar bättre i skolan. Att skapa goda relationer mellan lärare-elev kan också gynna 

eleverna men också lärarna då läraren, som litteraturen påpekar, först behöver bygga upp en 

god relation till eleverna innan de kan se läraren som en auktoritet i klassrummet. Samtidigt 

får läraren en bättre och klarare bild av varje elev och kan då anpassa sitta arbetet i 

klassrummet efter elevernas behov. Att kunna ändra sitt sätt att leda efter gruppens behov, 

både sociala och kunskapsmässiga, kan vara något som ligger till grund för det fungerande 

pedagogiska ledarskapet. Samtidigt som det pedagogiska ledarskapet handlar om att skapa ett 

tryggt klimat i klassrummet där alla elever känner sig sedda och hörda 

 

För att eleverna ska kunna lita och anförtro sig till en lärare är det först nödvändigt att läraren 

bygger upp en god relation till eleverna. För att bygga goda relationer mellan eleverna i 

klassrummet kan läraren använda sig av olika strategier som även har tagits upp i resultatet. 

Att läraren visar sig tydlig och framhäver struktur i klassrummet, att läraren lyssnar och visar 

intresse för varje enskild elev samt att läraren låter alla elever lära känna varandra var några 

centrala strategier som presenterades i resultatet. Dessa strategier går att jämföra med de fyra 

dimensioner som Lilja (2013) tog upp i sin studie för att skapa ett förtroende mellan lärare 

och elev. Hon menade att en lärare bör visa intresse för eleven och våga ge eleven sitt 

förtroende, att läraren bör lyssna på eleven, samtidigt som en lärare ibland behöver sätta 

gränser och även kompromissa med eleven. Det kan alltså vara av stor betydelse för en 

pedagogisk ledare att fundera i samma banor som Liljas (2013) dimensioner, samtidigt som 

en pedagogisk ledare också bör fundera ut ett eget förhållningssätt som fungerar för den 

aktuella elevgrupp och den enskilda eleven. En god relation mellan lärare och elev kan därför 

anses som något som alltid bör eftersträvas för att elever ska utvecklas på bästa sätt, vilket i 

sin tur är en utav de uppgifter som en lärare har i sitt yrke.  

 

Lärarna som deltog i den här undersökningen sökte också efter tryggheten i att få eleverna att 

kunna ta kontroll över sin egen skoldag, det vill säga att eleverna visste hur deras dag skulle 

se ut redan innan de kom till skolan. Att eleverna var väl medvetna om vilka regler som ska 
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eftersträvas och att eleverna hela tiden försäkrades om att de blev sedda som enskilda 

individer. Likväl som litteraturen påpekade handlar denna kontroll om att eleverna väljer att 

ge sitt förtroende till läraren, samtidigt som läraren visar att han/hon söker efter den. 

 

7.3 Pedagogiskt ledarskap i ett demokratiskt samhälle 

Sverige är ett demokratiskt samhälle där skolpolitiken diskuterats och diskuteras flitigt, bland 

annat beskrev Delin (2014, 16 mars) att studiero är ett växande problem i svensk skola. Det 

finns även en hel del åsikter om hur skolan bör utformas om huruvida samhället ska kunna 

klara de ökade förväntningar som vi står inför. Att ett lärande sker i interaktion med andra och 

att brister ofta finns i den omgivande miljön kan därför anses betydande för utbildning i ett 

demokratiskt samhälle. De interaktioner som sker i den sociala miljön kring en elev kan alltså 

utifrån det relationella perspektivet ha stor påverkan på elevens utveckling som bland annat 

Rosenqvist (2013) beskrev. Detta innebär också att behovet av en bra pedagogisk ledare sätts 

på spets precis som Svedberg (2012) konstaterade när han beskrev att en pedagogisk ledare 

bör vara den som öppnar upp för ett tryggt klimat där interaktioner i klassrummet står i 

centrum.  

 

Lärare behöver idag även kompetens i hur pedagogiskt ledarskap genomförs på ett 

framgångsrikt sätt menade Arevik (2014, 9 maj) i sin artikel i lärarnyheterna. Han uttryckte 

det som att elever behöver styrning för att finna ordning och struktur, vilket även Wennberg 

och Norbergs (2004) studie tydde på. Resultatet visade att samtliga lärare arbetade och arbetar 

till hög grad med att skapa goda relationer i klassrummet både mellan eleverna och mellan 

elev-lärare, samtidigt som lärarna lyfte relationsskapandet i samband med rättvisa och alla 

elevers rätt att bli hörda och sedda. Det visades också att lärarna strävade efter en struktur och 

ordning i klassrummet eftersom samtliga lärare ansåg att alla elever behöver någon form av 

styrning för att finna trygghet och ansvar. Anledningen till att lärarna arbetade på detta sätt 

kan vara utifrån att svensk skola bygger på demokratiska värderingar, vilket för med sig att 

skolan bör eftersträva att alla elever får göra sin röst och sina åsikter hörda. Samtidigt bör inte 

elever få utrymme att bestämma för mycket, eftersom det finns uppsatta mål som eleverna 

måste uppnå som läraren bär ansvar för.  
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Precis som Dewey beskrev ställer det demokratiska samhället förväntningar på hur 

utbildningen i skolan ska utformas utifrån sociala relationer och utbildningen handlar därför 

allt mindre om enbart kunskapsförmedling. Eftersom ett demokratiskt samhälle bygger på 

sociala interaktioner och en eftersträvan efter allas lika värde (Dewey, 1916/1999) kan alltså 

detta även spegla hur utbildningen bör utformas. Lärarna som intervjuats beskrev alla att de 

ändrat sitt sätt att leda, men det upplevdes ändå svårt för dem att beskriva vad som förändras 

och utvecklats. I relation till Deweys resonemang kan alltså samhällets utveckling vara en 

förklaring till att även lärarna utvecklats i sitt sätt att leda elever i klassrummet. Det 

demokratiska samhällets förväntningar på utbildning kan därför i detta avseende ha bidragit 

till att lärarna inte har exakt samma syn på utbildning och lärande idag som de hade i början 

av sin karriär.  

 

Utifrån det som diskuterats ovan kan det ses logiskt att behovet av ett välfungerande 

pedagogiskt ledarskap har ökat. Att elever idag ska lära sig i interaktionen med andra, att de 

ska ta ansvar över sitt eget lärande och att goda relationer ligger till grund för ett effektivt 

lärande. Ett lärande där elever enbart sitter själva vid sin bänk och lyssnar på sin lärare är 

troligtvis inte ett inlärningssätt som fungerar i ett demokratiskt samhälle om eleverna ska få 

med sig de kunskaper som krävs ut i sin roll som samhällsmedborgare. Ett samhälle där 

medborgare ska ta sitt ansvar, visar sin åsikt och ständigt förhålla sig till sina medmänniskor.  

 

7.4 Slutsatser  

Utifrån studien som gjorts har det påvisats att lärare tänker mycket på sitt sätt att leda och att 

dem alla har utvecklats i sitt pedagogiska ledarskap under dess verksamma tid som lärare. Det 

har redovisats idéer och strategier hur relationer och tillit kan skapas, men det har också visat 

på olika utmaningar som en pedagogisk ledares ställs inför. Från att stå inför varje enskild 

individ, till att inkludera en hel grupp. Det handlar idag om att bygga goda relationer till 

eleverna för att kunna leda dem på rätt sätt, genom att visa intresse för dem, lyssna på dem 

och att aldrig ta dem förgivet. Ett pedagogiskt ledarskap bör också handla om att visa sig 

tydlig i sin roll som pedagogisk ledare, att vara tydlig och att hålla strukturen i klassrummet, 

samtidigt som elever allt mer behöver få chansen att känna ansvar för sitt eget lärande och 

sina handlingar i skolan.  
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Att en lärare är betydelsefull för elever i ett demokratiskt samhälle är därför ingen hemlighet. 

Om lärarens pedagogiska ledarskap inte fungerar kommer det troligtvis få följder på elevernas 

sätt att handla, men även i sitt sätt att utvecklas i klassrummet. Det är alltså av stor betydelse 

att en lärare får kunskap om pedagogiskt ledarskap och alltid ser en möjlighet till utveckling 

inom området. Att leda en elevgrupp bör dock inte ses som en lärares lättaste uppgift. Ett 

pedagogiskt ledarskap kan alltså ses som ett givande och tagande som en lärare alltid kommer 

att kunna förändra och utveckla.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide  

Namn:  

Datum:  

 

 

 

Om vi säger pedagogiskt ledarskap vad tänker du på då? 

 

 

 

 

 
 
 

Vad är pedagogiskt ledarskap i ett klassrum för dig? 

 

 

 

 

 

Hur tycker du att en bra pedagogisk ledare ska vara för att bygga goda relationer i ett 

klassrum? 
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Hur är du som pedagogisk ledare? 

 

 

 

 

 

 

Har din syn på pedagogiskt ledarskap förändrats sen du började som lärare? 

 

 

 

 

 

Vad är det värsta en pedagogisk ledare kan göra för relationer i en klass? 

 

 

 

 

 

Hur fungerar ett bra pedagogiskt ledarskap för dig? 

 

 

 

 

Vad har du för mål i ditt pedagogiska ledarskap? 

 

 

 

 

Hur har du byggd upp strategier för att bygga upp relationer i klassrummet? 
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Lägger du ner mycket tid på att fundera över ditt pedagogiska ledarskap? 

 

 

 

 

 

Vad gör du när en konflikt uppstår? 

 

 

 

 

 

 

Ungefär hur mycket tid sätter du till att lösa konflikter varje lektion? 

 

 

 

 

Hur skulle du kunna göra det bättre? 
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Vad innebär begreppen när de används i ett klassrum - beskriv kort. 

 

Norm 

 

 

 

 
 

Attityd 

 

 

 
 
 
 

Auktoritet 

 

 

 

 
 

Makt 

 

 

 

 
 

Ledare  

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 



Örebro Universitet  Gunnarsson, Elin & Stanic Jelena 

36 
 

 


